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Természetes hullámtéri erdők 

 
Az erdő szintjei 

 
Hogyan tagolható emeletekre egy természetes erdő? 
 
A Kárpát-medence erdeire jellemző a mérsékelt égövi, lombhullató, elegyes 
erdőtársulások előfordulása. Azon erdők, ahol a fás szárú alkotók közt nem egy-
egy faj dominál, jól körülírható, teljes szintezettséget mutatnak. A legnagyobb 
fák felső szakasza alkotja a felső lombkoronaszintet, amely alatt az alsóbb ágak, 
és a nagy faóriások közé betelepülő, kisebb termetű fák nyújtják az alsó 
lombkoronaszintet. Ez alatt a fiatal facsemeték és a bokrok cserjeszintté állnak 
össze. Az aljnövényzetben megkülönböztetünk gyepszintet, mohaszintet és 
avarszintet. 
 
Minden erdőben megtalálhatók ezek a szintek? 
 
Néhány fafaj esetében a természetes erdőknél is vannak a teljes szintezettség alól 
kivételek. A bükk felső lombkoronaszintje 20 és 30 méter között olyan 
tökéletesen zár, hogy leveles állapotban napfény alig hatol át rajta, így ezen 
erdőkből az alsó lombkoronaszint és a cserjeszint szinte teljesen hiányzik. A 
nem természetes, telepített erdőknél más okból hiányos az életközösség: mivel 
ezek kizárólag egy-egy faj minél gyorsabb növekedésére összpontosítanak, az 
intenzív erdőművelésben valamennyi fája egykorú, azonos magasságú, és nem 
maradhat benne konkurensnek elegyfa vagy cserje. Ezen ültetvények viszont 
erdőnek nemigen tekinthetők. 
 
Van-e átjárás az erdő szintjei között? 
 
A szintek vízszintes irányban jelentenek hasonló életteret az itteni lakók 
számára, de természetesen az egyes emeletek néhol összemosódnak, néhol 
bizonyos fajok képesek „átlépni” korlátaikat. A növények közül a 
kúszónövények, borostyán, iszalag, tipikusan ilyenek, hiszen az avarszinttől 
indulva a lombkoronáig jutnak. Az állatok közül pedig a hangyák azok, amelyek 
akár több tíz méteres faóriásokat is teljes egészében képesek belakni. 
 
Milyen állatok élnek az egyes szinteken? 
 
Az állatfajok nagy része egy-egy emeletet preferál az erdő szintjeiből. A 
lebontók jellemzően az avarszintet, a csigák és a kétéltűek a mohaszinttől a 
cserjeszintig képesek mozogni; de ugyanakkor a pelék, mókusok pl. alig hagyják 
el a lombkoronát, valamint a madárfészkek is szintekhez kötődnek. 
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 A fák szerepe az életközösségekben és őshonos fafajaink 
 
Hogyan követik egymást a növénytársulások egy új zátonyon, szigeten? 
 
A természetes úton történő benövényesülés szigorú menetrend szerint zajlik, ezt 
csak az emberi tevékenységnek köszönhetően elszabadult inváziós fajok írhatják 
felül. Az első úttörők a természetben a két közeg határán megélő fajok, így a 
keserűfűfélék, a gyékény és a nád. A már gyökerükkel a szegélyben megkötött 
zátonyok innentől szigeteknek tekinthetők, s megjelennek rajta az első valódi 
szárazföldi növények, a fűfélék. Őket egynyári virágos növények betelepülése 
követi, majd a kétnyáriak és az évelők, s legutolsó sorban a fás szárú növényzet. 
 
Miért nevezzük karakterfajoknak az uralkodó erdőalkotó fákat? 
 
Valamennyi természetes erdőtársulás életközössége az adott élőhelyhez 
leginkább alkalmazkodó, legjobban az ökológiai fülkébe illő fafajokról kapta az 
elnevezését. Ezek az úgynevezett karakterfajok, amelyek az adott élőhelyi 
feltételek közt a legjellemzőbbek. Ilyenek például a Maros mentén a fűz-nyár 
ligeterdők, az égeresek, vagy a folyótól távolabb a tölgyesek. Ritkábban a fás 
növényzet alatt az egyedi, jellegzetes aljnövényzet is szerepet kap az 
elnevezésben, pl. a gyöngyvirágos-tölgyesek esetében. 
 
Milyen fafajokkal találkozhatunk a folyó menti természetes erdőkben? 
 
A vízhez közel a hullámtérben a legjellegzetesebb fafaj a fehér fűz, a 
széleslevelű és a kecskefűz. A nyárfák közül a vízhez legjobban a fekete nyár 
alkalmazkodott, de megtaláljuk a szürke nyárt és a fehér nyárt is, valamint ezek 
hibridjeit. A hullámtéri kubikok közti vízállásos, mocsaras részek jellegzetes fája 
az enyves éger, fentebbi térszinteken előfordul a kőris, a szil és a mezei juhar. A 
tölgyek kevésbé bírják a tartós vízborítást, öreg állományaik inkább a mentett 
oldalra jellemzők. A cserjeszintben a som, galagonya, kökény és vadrózsafajok 
egyaránt fellelhetők. 
 
Miért nem nőnek a fák az égig? 
 
Bármilyen jó környezetbe kerül egy facsemete, s a folyónak köszönhetően 
ideális a vízellátása, még a legnagyobb faóriások esetében is véget ér egy határt 
elérve a növekedés képessége. Az Alföld egykori legnagyobb fája volt a 300 év 
körüli, s 16-17 méter törzskerületű Vetyeháti öreg nyár, de harminc méter körüli 
óriási magasságával nagyjából el is érte a fajára jellemző biológiai korlátot. A 
nagyon öreg fák már évről évre kisebb mértékben nőnek, a tápanyagok és víz 
lehetséges legmagasabb szállítási útja ugyanis véges. 
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 A természetszerű erdőgazdálkodás gyakorlata 
 
Milyen munkákat végeznek az erdészek a kezelt erdőterületeken? 
 
Az erdészeti tevékenység régi gyakorlatában az elsődleges haszonvételi 
forrásnak a lehetőség szerint minél gyorsabban, minél könnyebben 
feldolgozható módon előállított faanyagot tekintették. Ennek megfelelően az 
erdészeti kezelésben álló erdőterületeken a porosz területről átvett módszer 
szerint az azonos korú, homogén fajösszetételű erdők előállítására törekedtek. 
A letermelést lehetőség szerint minél nagyobb területen egyszerre próbálták 
megoldani, ahogy a letermelt területek újratelepítését is – bár e tekintetben 
korábban elsődlegesen a természetre bízták az újulatot, s csak az utóbbi 
időben vált kötelező érvényűvé a visszatelepítés. A telepítés után az erdő 
persze nem marad magára: gyommentesítenek, gyérítenek, egyelnek. 
 
Hogyan alakul ki a természetes erdők szerkezete? 
 
A természetben ennyire szabályos folyamatok nem mennek végbe. Az ilyen 
erdők korstruktúrája összetett, egyszerre vannak egy-egy fajból jelen a 
facsemeték, a felnövekvő fiatalok, az erejük teljében lévő faóriások, és a 
pusztulófélben lévő, korhadó, odvas, idős fák. Az egyes élőhelyért folyó 
versengésben a legalkalmasabb fákból van a legtöbb, de köztük mindig ott 
vannak az elegyfajok is. Az erdő így életkorban, magasságban és 
fajösszetételben is kellőképpen változatos képet mutat. 
 
Milyen módszerekkel utánozhatjuk a természetes folyamatokat? 
 
A természetszerű erdőgazdálkodásban éppen ezért törekedni kell tartamos 
erdőborításra, azaz a letermelések mellett mindig maradjon megfelelő 
arányban erdőállomány az adott területen. Ennek elérésére többféle 
kitermelési módszert használnak. A lékvágásnál egyszerre sosem vágnak ki 3 
hektárnál nagyobb területet, így az erdő foltokban cserélődik le, minden folt 
más-más életkorú. A szálaló vágással mindig csak egy-egy, éppen vágásérett 
fát emelnek ki az erdőből. A lépcsőzetes vágás nyomán az erdőterület szintén 
több korosztályú lesz, de a lékvágástól eltérően nem foltokban, hanem 
egységes sávokban váltogatva a vágásérettséget. 
 
Milyen haszonnal járnak az erdők a faanyagon túl? 
 
Az erdők társadalmi haszna főként azok pihenőterületi, rekreációs és 
környezetvédelmi oldalról mutatkozik meg. Emellett erdei gyümölcsök, 
gombák, moha, fenyőtoboz stb. gyűjthető megfelelő keretek közt. 
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Fafeldolgozás, hagyományos kézművesség 

 
Hol használjuk a faanyagot mindennapi életünkben? 
 
Az ember életét egykor ténylegesen a bölcsőtől a koporsóig végigkísérte a fa 
mint anyag, a fából készült eszközök, bútorok, épületek. E felhasználási irányok 
napjainkban is fellelhetőek, ha nem is azonos mértékben. A legnagyobb 
mennyiségben a fát fűtőanyagként, építőfaként és papíralapanyagként 
használjuk. A fából készült bútorok és eszközök némiképp visszaszorultak a 
mesterségek és komplex anyagok térnyerésével, bár a környezettudatos életvitel 
terjedésével újra reneszánszukat kezdik élni. 
 
Mi a különbség a puhafa és a keményfa között? 
 
A faanyag minőségét fajonként változó mértékben, a sejtfalakba beépült lignin 
mennyisége határozza meg. Emellett a fa növekedése során különböző típusú, 
téli és nyári évgyűrűt alakít ki, amelyek váltakozása adja a kormeghatározásnál a 
tömörebb és lazább szerkezetű, koncentrikus köröket. A fák egy részét e 
szempontból tipikusan puhafaként határozzák meg, ezek könnyebb fajsúlyúak, 
kisebb sűrűségűek, nyersen nagyobb a nedvességtartalmuk, kiszárítva 
gyorsabban égnek el, de kevesebb hasznosítható fűtőértéket adnak. 
Megmunkálásuk könnyebb, ám kisebb a szilárdságuk és hamarabb korhadnak. 
Ilyen puhafa pl. a nyár és a fűz. A keményfák alkalmasabbak szerszámnyélnek, 
épületfának, oszlopnak, karónak – s tüzelőként is jobb áron értékesíthetők. 
 
Milyen népi mesterségek alakultak ki a fafeldolgozásra? 
 
Népi mesterségek egész sora alakult ki a speciális feladatokra. A kádár, a hordó 
és puttonykészítéshez alakította ki a dongákat, a bognár a szekérkerekeket 
állította elő, a bodnár kanalat, lapátot, szerszámnyelet, teknővájó fakádat és 
teknőt is faragott, míg a pintér kupákat, kulacsokat. A toplász a taplógombákat 
gyűjtötte a fákról, hogy az asztalosról-ácsról már ne is beszéljünk; de egészen 
kifinomult mesterségek is voltak, mint pl. a hangszerkészítőké. 
 
Miért jobb környezeti szempontból fával kiváltani használati tárgyainkban 
az egyéb anyagokat? 
 
A faanyag használatának legnagyobb előnye, hogy 100%-ban újrahasznosítható, 
természetes, környezetbarát módon előállítható és feldolgozható anyag, 
használat után pedig könnyen lebomlik. 
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 1. Készítsük el az erdő keresztmetszetét! 
A tanulmányi séta alkalmával válaszd ki a hullámtéri erdő egy jellegzetes 
képet mutató darabját! Készíts vázlatrajzot, milyen szintek ismerhetők fel a 
területen? Milyen fajokat sikerült meghatározni egy-egy szinten belül? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Kaputelefon az erdőben 
Ha az erdei állatok lakhelyét egy hatszintes bérházhoz hasonlítjuk, hogyan 
lehetne elkészíteni „kaputelefonjukon” a lakók listáját? 
A) réti sas, B) mókus, C) kék cinke, D) keresztes pók, E) földigiliszta, F) 
olasz sáska, G) éti csiga, H) vakondok, I) mogyorós pele, J) vetési varjú, K) 
tavaszi ganéjtúró, L) gömbászka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 5. emelet:  ……  …… 
 
 4. emelet:  ……  …… 
 
 3. emelet:  ……  …… 
 
 2. emelet:  ……  …… 
 
 1. emelet:  ……  …… 
 
 földszint:  …...  …… 
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 3. Rakd helyes sorrendbe az alábbi növényfajokat! 
Az újonnan keletkezett sziget benövényesülésének az alábbi fajok a részesei. 
Időben milyen sorrendben jelennek meg egymás után? 
A) fehér fűz, B) vidra keserűfű, C) hamvas szeder, D) csillagpázsit, E) 
vadmurok, F) lándzsás útifű,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Fák magasságának becslése 
A fák pontos méreteit nehéz megállapítani. Magasságuk becsléséhez 
válasszunk ki egy olyan példányt, amely mellett nagyobb szabad térség 
található, és amelynek jól rálátunk a tetejére! Szükségünk lesz még egy 
legalább 2 m-es mérőszalagra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.   …… 
 

2.  …… 
 

3.  …… 
 

4.  …… 
 

5.  …… 
 

6.  …… 

1. Mérjünk ki a fa törzsétől kiindulva harminc lépést! 
2. Itt tűzzünk a földbe egy kb. 2 m hosszúságú pálcát! 
3. Mérjünk ki még három lépést, jelöljük meg, majd feküdjünk le a földre, arccal a 

pálca és a fa irányába fordulva! 
4. Szemünkkel keressük meg a pálcán azt a pontot, aminek magasságában a fa tetejét 

látjuk! Kérd meg egy társadat, hogy jelölje meg számodra! 
5. A fa magassága úgy aránylik a pálcán megjelölt pont magasságához, ahogyan a 

szemed és a pálca közti távolság a szemed és a fa törzse közti távolsághoz. 
 
 
 
 
 

90°       90° 
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 5. A fák termései 
Gyűjtsd össze minél többféle fa alól azok terméseit! Melyik fa hogyan 
gondoskodik róla, hogy szaporító anyagai szétterjedjenek? Milyen alakja, 
tulajdonságai vannak a terméseknek, amelyek ezt elősegítik? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Kormeghatározás az évgyűrűk alapján 
Keress olyan fatuskót vagy törzset, ahol jól látható a fa törzsének teljes 
keresztmetszete! Számláld meg, hány éves volt a fa! Vigyázz, az évgyűrűk 
közül egy sötét (tömörebb) és egy világos (szélesebb) együtt tesz ki egy teljes 
évet! 
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 7. Tűzgyújtás az ősemberek módszerével 
A puha és a keményfák közti különbséget már az ősember is felfedezte, s ki is 
használta, többek között a tűz meggyújtásához, amit felügyelet mellett mi is 
kipróbálhatunk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Párosítsd össze a népi mesterségeket az általuk előállított eszközökkel! 
Mivel alig volt egykor olyan használati eszköz, amely a fával kapcsolatban ne 
állt volna, a faanyag feldolgozása az élet szinte minden területén megjelent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Először is készíts ki egy vödörben a tűz oltásához használható vizet, valamint 

olyan helyszínt válassz hozzá, ahol semmiféle gyúlékony anyag nincs a 
környéken! 

2. A tűzgyújtáshoz csak tökéletesen száraz fát használhatunk fel, egy vastagabb 
puhafára, és egy vékonyabb keményfáról származó ágra lesz szükségünk. 

3. A puhafából származó darabot fektessük a földre! Késheggyel vagy hegyes 
kaviccsal fúrjunk lyukat egy simább szakaszába! 

4. A keményfa ágat kissé hegyezzük ki, hegyét illesszük a puhafába mélyített 
nyílásba, s két tenyerünk közt kezdjük el könnyedén sodorgatni! 

5. A folyamat titka, hogy sem túl erősen, sem túl gyengén nem szoríthatjuk a két fát 
egymáshoz, így épp megfelelő mértékű súrlódás fog létrejönni. 

6. Ha megfelelő ideig végezzük, a súrlódás hatására termelődő hő miatt a puhafa 
finom pora izzani kezd. 

7. Az izzó részhez szorítjuk, és finoman megfújjuk, a gyújtósként használható finom 
fű, állati szőr, madártoll, esetleg száraz levél vagy forgács parázslani kezd. 

 
  bognár      kanál 
 
  asztalos     ivókupa 
 
  bodnár      hordó 
 

toplász      szekérkerék 
 
  ács      taplókalap 
 
  kádár      szék 
 
  teknővájó     árnyékszék 
 
  pintér      fakád 
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