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Gazdálkodás és fenntarthatóság 

 
Fokgazdálkodás 

 
Milyen felszíni formákat találunk az ártérben? 
 
A folyók természetes árterein az áradásokkor a kijáró, majd a mederbe visszatérő 
víznek megvan a kialakult útja. Azokat a mélyebben fekvő keskeny medreket, 
amelyeken ilyenkor a visszahúzódó víz közlekedett a fő meder felé, fokoknak 
hívjuk. Az áradások nyomán ugyanakkor az ártér mélyebben fekvő részein 
visszamaradt a víz egy része, a vadvízi élővilágot fenntartva az év további 
időszakaiban is. A folyószabályozások korának munkái az ártereket 
leszűkítették, gátak közé szorították: az ártér gátak közti részét hullámtérnek 
nevezzük. 
 
Hogyan használja ki az ember az ártéri fokokat? 
 
Ahol még megmaradtak a korábban kialakult fokrendszer maradványai, ott mai 
napig megfigyelhető azok természetszerű működése. A tavaszi árvizekkel a 
folyóágyból a kilépő vízzel együtt szerteúsznak a halak is. Egy részük a 
sekélyebb, gyorsabban felmelegedő vízben ívik, azaz itt helyezi el az ikráit. A 
szaporodási időszak végén a visszahúzódó vízzel együtt a nagyobb halak a 
fokokon keresztül visszatérnek a folyó medrébe. Ez ad alkalmat arra, hogy az 
éves „haltermést” különösebb nehézség nélkül be tudják gyűjteni, és 
rekesztékekkel zárják el a visszatérők útját. A halállományt különösebb kár nem 
éri, hiszen már a szaporodáson ilyenkor túl vannak, az ivadékok túlélése 
biztosított. 
 
Milyen halakkal találkozhatunk a fokokban? 
 
Legkorábban, márciusban az előreugró alsó állkapcsú, nagy, kutyaszerű 
szemfogakkal rendelkező csukák kezdik meg az ívást. De nagy számban 
foghatók a fokokban a keszegfélék, kárászok, pontyok is. Legértékesebb halaink, 
a kiváló húsú süllő és legnagyobbra megnövő ragadozó halunk, a leső harcsa is 
előkerülhet.  
 
Mi történik a fokokkal össze nem kötött gödrökben? 
 
Azok a mélyedések, amelyek meglehetősen sekélyek, és nem kapcsolódnak a 
folyó vonalához fokokkal, meglehetősen szomorú sors vár a halivadékokra. Ha 
nem tudnak visszatérni a víztestbe, a nyári melegben e gödrök hamar 
kiszáradnak, s a halivadék a vízimadarak begyébe vándorol, vagy elpusztul. 
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 Hagyományos ártéri gazdálkodási formák 
 
Milyen növényeket lehet termeszteni a hullámterekben? 
 
A hullámterekben meghatározó, hogy időről-időre víz borítja el a területet, 
így csak olyan növények maradnak meg rajta, amelyek képesek elviselni a 
hosszabb-rövidebb ideig tartó vízborítást. Ez a legtöbb mezőgazdasági 
növényünknek nem kedvez, vagy, mert egyszerűen megfulladnak, elhalnak a 
víz alatt, vagy pedig éppen abban az időszakban igényelnének beművelést, 
emberi beavatkozást, amikor az ár menetrendszerűen elborítja a területet. A 
legjellemzőbb növénytermesztési forma, épp ezért az ártéri gyümölcsösök 
rendszere volt. A laza rendszertelenségben telepített, extenzív módon 
fenntartott gyümölcsösökre tájjellegű fajták voltak jellemzők; a 
gyümölcsfákat pedig nem metszették és nem permetezték. 
 
Mely háziállatok legeltetésére alkalmasak a folyóvölgyek? 
 
A hullámtéren belül a legelőterületek minőségét azok fekvése, vízellátottsága 
és az alattuk található talajok határozzák meg. A magasabb szinten fekvő 
rétek értékesebb fűfélékkel bírnak, míg az alacsonyabban lévő, vizenyős 
részekre a savanyúfüvek és sásosok a jellemzők. Az utóbbi, rosszabb 
minőségű füvek hasznosítására alkalmas a házi bivaly és a ridegtartásban lévő 
szürke marha. A mangalicák kondáit a keményfás ligeterdők tölgyesei alatt 
makkoltatták, míg a juhokat az alacsonyabb füvű legelőkre terelték. A 
legelővel szemben legválogatósabbak a lovak. 
 
Mit gyűjtenek a méhek a vízparton? 
 
Méhlegelőként a lábasjószág legelőitől teljesen különböző növénytársulások 
szerepelhetnek. A hullámtérbe telepített kaptárakban élő méhcsaládok az 
akácvirágzás idején szinte kizárólag erről a betelepített, de jó mézelő fajról 
gyűjtenek. A többi időszakban, a legnagyobb tömegben a lágyszárú virágos 
növények biztosíthatnak megfelelő mennyiségű virágport a méheknek. 
 
Mit gyűjthetünk mi az ártéri erdőkben? 
 
A hullámtéri területek nagy bőségben nyújtanak lehetőséget az ember 
számára mindenféle erdei haszonvételekre. A gyümölcsök közül legnagyobb 
mennyiségben a hamvas szederrel találkozhatunk, amelyből lekvár is 
készülhet. Az aljnövényzetben rengetegféle gyógynövény és gomba vár 
bennünket, míg a víz felszínén úszó sulyom terméseit pirítva érdemes 
kóstolni. 
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 Népi építészet és a kubikok világa 
 
Hogyan alakultak ki az ártéri kubikgödrök? 
 
A hullámtérben található, helyenként szabályos sorban egymás mellett fekvő 
mélyedések a kubikgödrök. Legnagyobb részük akkor keletkezett, amikor a 
kubikos földmunkások segítségével, kézi erővel építették a gátakat, s a 
gátépítéshez szükséges földanyag egy részét innen biztosították. A másik 
felhasználása az itteni jó minőségű öntéstalajoknak, a vályogtéglák vetése, vagy 
a vert falakhoz szükséges polyvás sár bekeverése. A kubikgödröket elválasztó, 
magasabb gerinceket kubikgerendának is hívják, és mivel ezeket nem borítják el 
az időszakos vizek, a fás szárú növények megtelepedésének sokkal inkább 
kedveznek. 
 
Miért jó használni a vályogot házépítésnél? 
 
A vályog számos előnyös tulajdonsága miatt nem csak a hagyományos, de az új 
építésű házaknál is haszonnal beépíthető. Egyrészt olcsó, jóval olcsóbb az égetett 
agyagból készült tégláknál, különösen saját előállításban. A vályogépületek jól 
tartják a hőt, télen egyszeri átmelegedésük után könnyen kifűthetők, nyáron 
pedig kellemesen hűvösek. Bontáskor nem keletkezik belőlük hulladék, egy kis 
vízzel szétmállaszthatóak, és akár a szántókra is kijuttathatók. 
 
Hogy nézett ki egy hagyományos halászszállás? 
 
A folyók mentén élő halászok házai a tájegységre jellemző módon 
háromosztatúak, tehát ebben nem különböznek az egyéb parasztházaktól. Az 
épület tájolása jellemzően a hosszú, ablaktalan hátsó oldalt fordítja északnyugati 
irányba. A déli oldal közepén nyílik a bejárat, ezen belül az épület középső 
helyiségébe, a konyhába lépünk. Innen egyik oldalra nyílik a tisztaszoba, ahová 
az ünnepi vendégeket invitálták, s ahol a család a legértékesebb bútorait, tárgyait 
tartotta. A másik oldalra nyílik a hálószoba, amely egyben a nappali és az étkező 
funkcióit is ellátta, többnyire kemencével, sarokpaddal és asztallal. 
 
Milyen technikákat és anyagokat használtak még házépítésnél? 
 
A tető fedésére leginkább nádat, ritkábban zsúpszalmát használtak, a zsindely 
vidékünkön nem volt divat. A kisebb épületek, kalyibák, ólak falai készülhettek 
paticsból is – ekkor a vázat adó fűzvessző fonatot, a cserényt kívülről-belülről 
több réteg törekkel vagy aprított szalmával kevert sárral tapasztották be.  
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 Erdők a hullámtérben, természetszerű erdőkezelés 
 
Miért maradhattak meg jobban az erdők a folyóvölgyekben? 
 
Az Alföld területén a folyók szabályozása után a mentett oldalon egyre 
intenzívebb mezőgazdasági művelés indult meg. Mivel a gazdálkodáshoz 
nagy mennyiségű új területhez jutottak, a hullámtéri szakaszok beművelésére 
kevesebb igény mutatkozott, túl fáradtságos és kevés haszonnal kecsegtető 
vállalkozást jelentett volna. A két gát között így kialakult a lehetőség a fás 
szárú növényzet tartós megmaradására, részben természetközeli formában, 
részben az erdészeti telepítéseknek köszönhetően, akik a feldolgozhatóság 
szempontjából értékesebb fafajokkal egészítették ki a természetes 
növénytakarót. 
 
Milyen fafajokkal találkozhatunk az ártéri erdőben? 
 
A hullámtérben található erdők nagyobbrészt a folyót keretező galériaerdők 
maradványai, uralkodó fajokként a puhafájú fűz- és nyárfajok találhatók meg 
legnagyobb számban. A nyárfajok közül a csomoros törzsű fekete nyár, a 
fehér ágaival messziről felismerhető fehér nyár, és a szürke nyarak találhatók 
meg, bár e fajok sokszor kereszteződnek is egymással. A füzek legnagyobbra 
növő példányai a fehér füzek, melyek koronája sokszor a nyárfajokéval egy 
magasságba emelkedik. A magasabb térszintű részeken keményfás ligeterdők 
alakultak ki, éger, szil, juhar, és ritkábban tölgyfákkal. A kisebb fás szárú fák 
és bokrok alkotják az alsó szintet, kökény, galagonya, vadrózsa és somfajok. 
 
Honnan ismerhetjük fel, hogy egy erdő természetszerűen keletkezett, 
vagy ültetett? 
 
A természetes erdőkre jellemző a változatos fajösszetétel, a többszintű 
lombkorona, valamint a rendkívül gazdag, szinte burjánzó aljnövényzet. Ezzel 
szemben a telepített erdőkre egy-egy gazdasági szempontból fontosabb fafaj 
uralkodó jelenléte a tipikus, ahol a növekedés elősegítésére is az alsóbb 
szinteket ritkítják, a felnövő aljnövényzetet visszaszorítják. 
 
Mit tehetnek az erdők kezelői azok állapotának javításáért? 
 
A hosszú távú cél az erdészek részéről is a modern, természetszerű, 
meghagyó erdőgazdálkodás. Úgynevezett tartamos erdőborításra törekednek, 
elegyfákkal, többcélú haszonvétellel, nem faanyag-centrikusan. 
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 1. Készíts fűzkoszorút! 
A fűzfavessző a gyűjtés idejétől függően, vagy attól hogy hántolták-e vagy 
sem, szárították-e, más és más funkcióra alkalmas. A legegyszerűbb 
fűzkoszorút fonni belőle, amely kis méretben karkötő lehet, nagyobb 
méretben ügyességi játékokhoz használható. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Készíts szómagyarázatot! 
Hogyan írnád le saját szavaiddal az alábbi eszközök, foglakozások jelentését? 
Segítségképpen, a tanösvény tábláján is találsz eligazító szöveget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Válasszatok ki tanárotok útmutatásai alapján 3 db nagyjából egyforma hosszúságú 
fűzfavesszőt! 

2. Az első vessző vastagabb végét stabilan megtartva, hajlítsátok meg annyira, 
amekkora átmérőjű koszorút szeretnétek majd készíteni! 

3. A vessző elvékonyodó végét kezdjétek el mindig azonos irányban bújtatva saját 
magán körbefonni! 

4. A vessző végét az utolsó hajtásnál bújtassátok be az elkészült fonatba, majd 
hajtsátok vissza az átlógó részt! 

5. A második vessző vastagabbik végét a teljes körív harmadánál toljátok be a már 
kész fonatok közé! 

6. A harmadik vessző behelyezéséhez keressétek meg a körív kétharmad részét, és 
onnan indítsátok a fonást! 

7. A kész koszorút termésekkel, száraz növényi részekkel tűzdelve asztali vagy 
ajtódíszként is használhatjátok, vagy ügyességi játékot is készíthettek belőlük, öt 
földbe tűzött pálca segítségével – a játékban a koszorút tíz lépés távolságból kell 
rádobni a pálcákra – minél távolabbira, annál több pontot ér. 

1. vejsze: 
 
2. varsa: 
 
3. pákász: 
 
4. tapogató: 
 
5. dobóháló: 
 
6. csíkász: 
 
7. bödönhajó: 
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 3. Párosítsd az alábbi kifejezéseket! 
Egy-egy halmazba csak az egy-egy háziállatunkhoz köthető fogalmak 
kerüljenek! A ló, B szarvasmarha, C birka, D sertés, E kecske, F kondás, G 
gulyás, H csikós, I juhász, J pásztor, K malac, L bárány, M borjú, N gödölye, 
O csikó, P bak, Q ürü, R tinó, S mén, T kanca, U bika, V emse, Z üsző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Készíts vázlatrajzot a gyilkos galócáról! 
Rajzodon szerepeljenek az alábbi részek: kalap, tönk, gallér, bocskor, 
lemezek. Melyik részt mi jellemzi a gyilkos galócánál? Írd mellé! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.huro-cbc.eu/


Együttélés a természettel 4. modul 
  

      www.huro-cbc.eu 
Jelen oktatóanyag tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját 

 5. Készítsünk nádsípot! 
A nádat nem csupán tetőfedéshez, vagy kerítésként használták fel, sok 
használati tárgyat, így hangszereket is készítettek belőle. Készítsük most el a 
legegyszerűbb hangszert! Szükségünk lesz többféle vastagságú nádszálra és 
egy éles késre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Készítsünk náddudát! 
A nádduda ugyancsak népi hangszer, de a síptól eltérő elven, a rezonancia 
keltette hangokon működik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Válasszunk ki egy erős, vastag falú szakaszt a nádszálak közül! 
2. A két csomó közti szakaszt vágjuk ki óvatosan úgy a nádszálból, hogy a végek ne 

törjenek vagy hasadozzanak be! 
3. A felső végétől 1,5-2 cm távolságra, a nádszálra merőlegesen ejtsünk egy 

bemetszést a szál ¼-éig! 
4. A szakasz közepe felől indulva a bevágás felé egy újabb, ferde metszést ejtünk, a 

bevágás aljáig húzva a pengét, kb. újabb 1,5-2 cm hosszan. Így egy U-betű alakú 
nyílást kapunk, ez lesz a hangrés. 

5. Keressünk olyan nádszál szakaszt, amelynek vastagsága pont beleillik a síp fúvóka 
felőli végébe! Vágjunk le belőle egy 1 cm-es darabot úgy, hogy egy csomó a 
közepére essen! 

6. A darab tetejét vágjuk le laposra abban a magasságban, ahol a sípban a nyílás alja 
található. Ez vezeti majd rá a befújt levegőt. 

7. Illesszük be a dugót a fúvóka felőli végbe, és próbáljuk ki a sípot! 
8. Ha hosszabb nádszálszakaszt választottunk, alsó végére egy sor lyukat fúrhatunk: 

a végét befogva, és a lyukakon játszva variálhatjuk a hangmagasságot. 

1. A nádszálból úgy vágjunk ki egy szakaszt, hogy az egyik végét éppen 
egy csomó zárja le, a másik végét közvetlenül a következő csomó előtt 
vágjuk el! 

2. A csomóval lezárt vég felől indulva, a lezárt résztől kb. 1 cm-rel 
kezdve úgy vágjuk be ferdén a nádszálat, hogy egy 1,5-2 cm-es, 
hosszúkás, mozgatható lapos nyelv képződjön a vágáson! 

3. Hangszerünket úgy kell megszólaltatni, hogy a szánkba vesszük a 
lezárt véget a kialakított nyelvrésszel együtt, és határozottan 
megfújjuk. 

4. Ha jól dolgoztunk, a duda már így is megszólal, de hangját még 
fokozhatjuk, ha a nádszál rezonáló képességét növeljük. 

5. Ennek érdekében óvatosan szeljük le a nádszál szánkból kiálló részéről 
a felső kemény réteget úgy, hogy csak az alatta lévő finom hártya 
maradjon meg. 

6. A dallamot, illetve ritmust a nád alsó végének befogásával 
variálhatjuk. 
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 7. Fafaj meghatározás 
A fák esetében a tanulmányi séta alkalmával legkönnyebb akkor 
megállapítani fajukat, ha egyszerre látjuk a levelet, a fa kérgét, és esetleg 
termését is. Segítséget jelenthet méretük és koronájuk alakja is. Keress olyan 
fákat, amelyek egyazon fajhoz tartoznak, de egyikük az erdőben, társai között 
áll, míg másikuk magányosan egy réten vagy tisztáson! Rajzold le a 
koronájuk alakjában megfigyelt különbséget! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Készíts a fakérgekről dörzsmásolatot! 
Kéregmintázatot úgy is gyűjthetünk, hogy nem bántjuk a fákat. Egy 
fénymásolópapír és zsírkréta segítségével a fák kérgéről könnyen 
készíthetünk dörzsmásolatot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Fektesd a papírlapot a fa törzsére úgy, hogy egy viszonylag 
egyenletes, jellegzetes mintájú részt fedjen le (esetleg kérd meg egy 
társadat, hogy segítsen ebben)! 

2. A zsírkrétát ráfektetve hosszában a papírlapra, egyenletes, könnyed 
mozdulattal húzd végig egymás után többször is, a papírlap egészét 
befestve! 

3. Amennyiben elsőre nem jelenne meg jellegzetes mintázat, fokozd a 
nyomást a zsírkrétán, így könnyebben előtűnik a fafajra jellemző 
mintázat! 

4. Készíts sorozatot belőlük! Melyik fáknak volt a legkönnyebben 
felismerhető kérge? 
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