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1. Bevezetés, avagy – Mi 
a kapcsolat egy kutya, 
egy fa és Ön között?
A  körülöttünk élő fák nagyon sokat elárulnak a 
természethez való viszonyunkról. Egy kutya, egy fa és 
Ön együttesen sok hasznos és érdekes tevékenységbe 
vonhatja be tanítványait:

tudományos megfi gyelésekbe1. 

iskolán kívüli tanulásba,2. 

helyi események globális folyamatokhoz  való 3. 
kapcsolásába,

időszerű tudományos kérdések – pl. a klímaváltozás 4. 
vizsgálatába,

hat európai ország iskoláival történő 5. 
tapasztalatcserébe.

A “kutya” esetünkben egy hajó neve, melyen Charles 
Darwin utazott nagy felfedezőútján (BEAGLE – 
vadászkopó). A “fa” Európa hat gyakori fafajára 
(vagy nemzetségére) utal. Az ”Ön” kifejezés pedig 
Önt és diákjait jelenti, akikkel részt vesz egy izgalmas 
páneurópai természettudományos programban, a 
BEAGLE-ben (Biodiversity Education and Awareness 
to Grow a Living Environment).

Kérjük, hogy 300 európai iskolához hasonlóan 
csatlakozzon Ön is ehhez a nagyszabású vizsgálathoz, 

amelynek keretében hat gyakori fafaj (nemzetség) 
fenológiáját vizsgáljuk. Az eredmények segítenek 
megismerni, hogy Európa egyes részein miképp élnek, 
miben különböznek a fák.

A BEAGLE projekt számos tantárgy tematikáját 
támogatja. Ezek a  környezetismeret, természetismeret, 
biológia, földrajz, honismeret. A diákok számára az 
alábbi lehetőségeket biztosítja:

ökoszisztémák saját megfi gyelésen alapuló • 
vizsgálata,

az ember környezetre és biodiverzitásra gyakorolt • 
hatásainak megértése,

olyan tevékenységekben való részvétel, amelyek • 
a természeti környezet állapotának javítását 
szolgálják,

kutatóktól történő tanulás,• 

európa más országaiban végzett hasonló munkák • 
eredményeinek megismerése.

Miért épp a fákat tanulmányozzuk?

A fák kiemelt szerepet játszanak a Földön az élet 
egyensúlyának megőrzésében. Számos élőlény 
számára az életet biztosító szigetként működnek, 
ezért a biodiverzitás-monitorozó programok 
kiválóan alkalmas objektumai lehetnek. A fák fontos 
szerepet töltenek be az ökoszisztémában. Például 
megkötik a szén-dioxidot és oxigént termelnek, 
megakadályozzák a talajeróziót, stb.  Szolgáltatásaik 
nélkül elképzelhetetlen lenne az életünk. Ráadásul a 
fák történelmünk, jelenünk és jövőnk tanúi.

A fák évente periódikusan történő változásait, 
fenofázisait Európa-szerte nyomon követve 
lehetőségünk nyílik e folyamatok térbeli mintázatainak 
valamint – történeti adatok ismeretében – időbeli 
változásainak feltárására. A fák a környezet 
változásainak jelzői (indikátorai). A vizsgálatba vont 
fafajok (nemzetségek) már hosszú idő óta jelen 
vannak szerte Európában, tőlük is „tanulhatunk”, hogy 
hogyan éljünk fenntartható módon.



A projekt céljai:

Ez az izgalmas, új, az Európai Unió által fi nanszírozott 
program az európai iskolások terepi megfi gyelései 
során rögzített adatait kívánja összegyűjteni. A projekt 
az oktatáshoz kapcsolódó, a részvevő diákok számára 
végrehajtható, valamint tudományos értékkel is bír. A 
projekt a részvevőknek az alábbiakat nyújtja:

Fejleszti a tanárok biodiverzitásról és fenntartható • 
fejlődésről meglevő tudását.

Fejleszti a tanárok képességét a hatékony és • 
érdekes tantermen kívüli tanulási programok 
szervezése terén.

Erősíti a tanárokban és diákjaikban annak • 
felismerését, hogy európai és globális megoldások 
szükségesek a fejlődés fenntarthatóságának 
eléréséhez.

Olyan tantermen kívüli oktatási programot • 
és keretet ad, amely segít a biodiverzitás és a 
fenntarthatóság kérdéseinek oktatásában.

Olyan oktatási programot kínál, amely a biológiai • 
sokféleség megismerésén keresztül képessé teszi 
a diákokat a tudás és az élet közötti kapcsolat 
fontosságának meglátására.

Segédanyagokat biztosít a biodiverzitás tantermen • 
kívüli vizsgálatához.

A biodiverzitás megfi gyelésének egy olyan • 
módszerét kínálja, amely a tudomány számára 
is hasznos megfi gyelésekből származó adatokat 
eredményez.

Egy innovatív, tantermen kívüli oktatási programot, • 
nyújt, amelyben Európa-szerte többszáz tanár és 
diák vesz részt.

Mit is takar pontosan a BEAGLE?

Hat ország iskoláit hívjuk e programhoz való 
csatlakozásra: Egyesült Királyság, Lengyelország, 
Magyarország, Németország, Norvégia és 
Szlovákia. Minden részvevő iskola/osztály egyszerű 
megfi gyeléseket végez egy-egy fáról és a hozzá 
kötődő élővilág sokféleségéről, s a megfi gyelt adatokat 
a BEAGLE honlapján rögzíti. Az így összegyűlt adatok 
alapján képet kapunk arról, hogy hogyan alakul egyes 
fafajok (nemzetségek) éves ciklusa Európa különböző 
országaiban. Adatainkat összehasonlíthatjuk történeti 
megfi gyelésekkel vagy a klímaváltozásra vonatkozó 
adatokkal, így elemezve az ember természeti 
környezetre gyakorolt hatásait. E tevékenységek 
köthetők az iskolai tanmenetekhez, illetve önálló 
feladatként is végezhetők. A BEAGLE Program 
lehetőséget ad a hat európai ország kutatóival való 
együttműködésre is.

Kicsit részletesebben a 

biodiverzitásról és fontosságáról

A biodiverzitás – a biológiai diverzitás rövid        
formája – kifejezést a földi élet sokféleségének 
leírására használjuk, beleértve az összes élőhelytípust 
és élőlénycsoportot. A biológiai szerveződés 
hierarchikus jellegének megfelelően a biodiverzitást 
is több szinten értelmezzük: genetikai, taxon (pl. 
faj) és ökológiai szinten. A biodiverzitás szerepe 
az emberiség életében felbecsülhetetlen. A 
világgazdaság összes termelésének mintegy 40%-a 
biológiai termékeken, illetve folyamatokon alapul. 
Ugyanakkor, hogy mit jelent számunkra a természet 
szépségeiben gyönyörködni, az pénzben ki sem 
fejezhető. Összefoglalva: az emberi társadalom léte 
elképzelhetetlen a minket körülvevő élővilág nélkül. 
Mégis, a biodiverzitás csökkenése napjainkban 
is folyamatos. Az utóbbi 50 évben az emberek 
eddig soha nem látott mértékben és sebességgel 
alakították át a természetes környezetet, a legfőbb 
természetformáló erővé válva. Óriási területeket 
alakítottunk át saját igényeink kielégítése céljából, 
egyebek közt mezőgazdasági területeket, városokat, 
ipari területeket létrehozva. Az emberi népesség 
és a fogyasztás drámai növekedése a biodiverzitás 

Continued overleaf
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csökkenését és az emberek számára nyújtott 
nélkülözhetetlen szolgáltatások leromlását vonja maga 
után. Az emberi tevékenység tömeges fajkihalásokhoz 
és az élőhelyek végzetes leromlásához, eltűnéséhez 
vezet. A klímaváltozás is növeli e kockázatokat. A 
biodiverzitást – s ezen keresztül az emberiséget is – 
fenyegető sokrétű veszély hatására át kell gondoljuk, 
miképp tudjuk megváltoztatni jelenlegi fogyasztás-
centrikus magatartásunkat. Fogyasztásunkat a 
Földünk adta korlátokon belül kell tartatnunk, ezzel is 
biztosítva a jövő nemzedékek életét. E megközelítést a 
fenntarthatóság kifejezéssel írjuk le.

A fenntarthatóság alappillérei a környezet 
eltartóképessége, a társadalmi igazságosság, a 
kölcsönös egymásrautaltság és az ezeknek megfelelő 
ipari és társadalmi fejlődés. A fenntartható fejlődés 
szempontjából kiemelt fontossága van egyebek között 
az élelembiztonságnak, a tudatos fogyasztásnak, 
az erdőpusztításnak, a természeti erőforrások 
kifogyásának, a klímaváltozásnak és a biodiverzitás 
csökkenésének. A biodiverzitás csökkenése csak akkor 
lassítható, ha elemeit fenntartható módon használjuk. 
A jelen és jövőbeli generációk igényeinek kielégítése 
csak a természet gazdagságának fenntartása mellett 
képzelhető el. 

A biodiverzitás csökkenés mértékének mérsékléséhez 
az egyének, társadalmi csoportok és szervezetek 
együttműködése szükséges. Az oktatásnak kiemelt 
szerepe van a változások eléréséhez szükséges 
együttműködés kialakításában. E folyamat sebessége 
és sikere nagyban múlik az oktatás minőségén, s ezért 
szükséges a tanárok együttműködése. A BEAGLE 
Program alapvető célja a tantermen kívüli oktatás 
színvonalának javítása, a diákok motivációinak 
növelése, ezzel is segítve a fenntartható életvitel 
kialakítását. 

És most...

A következő fejezet egy rövid vázlattal lépésről-lépésre 
végigvezeti az egész programon. A további fejezetek 
a program sikeres végrehajtását segítő ötletekkel és 
részletes információval szolgálnak. 

Reméljük sok örömét leli majd a 
részvételben!
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2. A Projekt munkamenete

Az alábbi vázlat rövid 
áttekintést ad arról, hogy 
milyen lépéseken keresztül 
valósítható meg a projekt, 
és arról is, hogy hol talál 
segítséget az egyes 
lépésekhez.
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3. A tantermen kívüli 
oktatás előnyei
Tantermen kívüli oktatásnak azt nevezzük, amikor 
az oktatási tevékenység a megszokott, tantermi 
kereteken kívül, térben máshol zajlik. A tantermen 
kívüli oktatás célja a tanulói ismeretek bővítése egy 
adott tantárgyban. Az egyéni tanulói munkának, az 
elért eredményeknek rendkívül fontos következménye 
a különböző készségek, valamint a szellemi és erkölcsi 
értékrend fejlődése és nem utolsó sorban az egyéni 
fejlesztés lehetősége is.
A tantermen kívüli oktatás előnyei az alábbi 
pontokban foglalhatók össze:

Előremutató változások a tudományos • 
teljesítményben.

Híd a magasabb szintű tanulmányok felé.• 

A szakértelem és az önállóság fejlesztése, • 
kibontakoztatása egy sor szituációban.

A fi atalok sokkal jobban elköteleződnek és • 
bekapcsolódnak a tanulás folyamatába.

Kialakulhat a „cselekvő állampolgár” és a „jó • 
gazda” attitűd a környezettel kapcsolatban.

A kreativitás gondozása.• 

Kötetlen tanulási lehetőségek játékos formában, • 
játékok által 

Csökkenti a magatartási problémákat és javítja • 
az önbizalmat

Serkent, ösztönöz és javítja a motivációt.• 

A bizonytalanságokkal való megbirkózás • 
képességnek fejlesztése 

Javítja a fi atalok hozzáállását a tanuláshoz.• 

Kihívást biztosít, de ugyanakkor mindezt • 
elfogadható mértékű kockázat mellett teszi.

A jó minőségű tantermen kívüli oktatási program és 
annak, az iskolán belüli felvezetése, megjelenése között 
igen erőteljes kapcsolat van. A projekt számtalan 
kapcsolódási pontot kínál különféle tantárgyakhoz, így 
például a környezetismeret, természetismeret, földrajz, 
a biológia, az angol vagy az informatika órákhoz is 
köthető. Mi hiszünk abban, hogy a hagyományos, 
iskolai kereteken túl, igazi tudományos adatokkal 
dolgozva, a tanulás sikeresebbé, értelmesebbé és 
megfoghatóbbá válik a diákok számára.

Azért hívtuk életre a BEAGLE-t, hogy az iskolák a saját 
udvarukat, kertjüket vagy az egyéb, környezetükben 
megtalálható lehetőségeket használják fel 
ahhoz, hogy saját megfi gyelési eredményekhez, 
tapasztalatokhoz jussanak Arra törekszünk, hogy az 
adatok és az eredmények megfi gyelése, valamint 
lejegyzése a tanulók saját felelőssége, saját 
hatásköre legyen. Azt várjuk, hogy a tudományos 
projektben való részvétel és a szerzett tapasztalatok 
élménye hozzásegíti őket tudásuk elmélyüléséhez és 
gazdagodásához. 

Ahhoz, hogy ez a projekt egy ösztönző, tantermen 
kívüli élmény lehessen, a BEAGLE biztosítja az 
eszközöket, a szakmai hátteret, az útmutatást 
és a képzést a tanárok és a diákok részére is. Azt 
reméljük, hogy - az iskolákkal és a helyi hatóságokkal 
együttműködve - ez egy vonzó projekt lesz, amely 
során a diákok kapcsolatot alakíthatnak ki a saját 
környezetükkel biztonságos keretek között.

4. Biztonságmegőrzés 
– Egészségvédelem és 
biztonság a terepen
Ön mint a csoport vezetője felelős a kiválasztott 
vizsgálati terület (az adott fa és környéke) 
kockázatfelmérésének elvégzéséért. Számos iskola 
esetében vannak alkalmas fák az iskolaudvaron, 
helyi parkban vagy egy közeli erdőben. Bármiféle 
terepmunka előtt Önnek előzetesen el kell látogatnia 
a területre és meg kell állapítania a lehetséges 
veszélyforrásokat, valamint meg kell ismerkednie a 
helyi feltételekkel és lehetőségekkel.

Az előzetes szemle során Önnek jó pár dolgot meg kell 
fi gyelnie:

Meg kell állapítania, hogy az adott fa kerülete 1. 
mellmagasságban kisebb- vagy nagyobb-e, mint 
50cm. Ha kisebb, akkor a megfi gyelésekhez azért 
megfelelő lesz, de kerülni kell a munkát szélben 
vagy extrém időjárási viszonyok mellett. 

A vizuális felmérés kivitelezése:2. 

Meg kell vizsgálni a fát, hogy van-e letörő  –
félben levő ága.

Van-e valamilyen betegsége a fának? Ezt  –
jelezheti váratlan levélhullás, korai vagy erős 
levélelszíneződés vagy pedig gombatermőtest 
kinövése a törzsből. Ha ezen tényezők 



valamelyike fennáll, a fa valószínűleg behatás, 
stressz alatt áll és további vizsgálata szükséges 
vagy egy másik fát kell keresnie.

El kell kerülni az olyan fákat, amelyeken  –
bármilyen károsodás van, pl.: egy korábban 
letörött vastag faág után maradt forradás, 
sebhely található rajta. Sérülést okozhat, ha 
egy hinta van a fán felfüggesztve. Érdemes 
megvizsgálni, hogy vannak-e a közelben 
ugyanezen fafaj kidőlt példányai, amelyek 
esetleg utalhatnak a fa egészségi állapotára.

Ki van-e téve az adott fa a természet erőinek  –
vagy extrém körülményeknek? Például ha az 
ágai mind egy oldalra állnak, az feltehetően 
egy kiegyensúlyozatlan állapotot jelent. Az 
ilyeneket, ha lehet, kerülni kell.

Ha lehetséges, meg kell tudni, hogy volt-e  –
bármilyen szárazabb periódus vagy érte-e a 
fát más behatás az elmúlt 12 hónapban. Ha 
volt, akkor sokkal valószínűbb egy vastagabb 
ág elhullajtása vagy akár az egész fa váratlan 
kidőlése is.

Az adott fával kapcsolatos valamennyi biztonsági 3. 
tényezőt Önnek fel kell mérnie és le kell jegyeznie. 

Meg kell ismételni a vizuális felmérést ősz végén és 4. 
minden extrém időjárási esemény után

Ha nem elégedett egy fa állapotával, soha ne is 5. 
dolgozzon vele. Fő a biztonság.

Ha erősebb szél fúj, de Ön és az önnel lévő tanulók 6. 
továbbra is szívesen dolgoznak, lehetőség szerint 
adjon nekik védősisakot a fáról letörő ágak okozta 
sérülések elkerülése végett.

Elsősegély készletet és mobiltelefont vigyen magával. 
Egy térkép is hasznos lehet, különösen akkor, ha az ön 
által választott terület távol van az iskolától.

Ha a tanulók az otthonuk közelében álló fákat 
választanak megfi gyelésre, akkor Önnek meg kell 
bizonyosodni arról, hogy a szülőknek tudomása van a 
projektről és arról, hogy a tanulók mit is csinálnak.

          

         Biztonsági tanácsok

A vizsgálandó fa kiválasztása
Fontolja meg a gyakorlati és a biztonsági szempontokat a 
helyszín kiválasztásánál.
Ne válasszon olyan helyszínt, ahol Ön vagy mások a 
helyi adottságokból kifolyólag (folyópart, meredek lejtők, 
szomszédos vagy határos közlekedési útvonal, vegyi anyag 
vagy hulladéklerakók) esetlegesen veszélynek lehetnek 
kitéve. Vegye fi gyelembe azt az időt, ami a terület eléréséhez 
szükséges, és, hogy ez megjárható-e a rendelkezésre álló idő 
alatt.

Előzetes eligazítás
Ha lehetséges, a felmérés megkezdése előtt szervezzen egy 
előzetes eligazítást. Fontos, hogy a résztvevők tisztában 
legyenek minden egyes tevékenység céljával, a megfi gyelés 
gyakorlati munkafázisaival, a fák azonosításához valamint 
a fenofázisok meghatározásához szükséges bélyegek 
felismerésével.

A vizsgálandó fa és környéke
Vegye át a kockázatbecslési, balesetvédelmi kérdéseket.
Emlékeztesse saját magát a választott területhez kapcsolódó 
gyakorlati és biztonsági kérdéskörökre (lásd fent). Mindig 
vigyen magával elsősegély készletet és mobiltelefont is. Egy 
térkép is hasznos lehet, különösen akkor, ha az adott terület 
távol van. Szánjon elegendő időt arra, hogy a megfelelő fákat 
tartalmazó területet elérjék. Azt ajánljuk, hogy tájékoztasson 
másokat is a kiválasztott területről, az ott eltölteni 
szándékozott időről és a várható visszaérkezésről.

Megérkezés a területre
Válasszon egy központi, lehetőleg száraz területet, ahol a 
táskák és az éppen nem szükséges eszközök biztonságosan 
elhelyezhetők és ahova valamennyi résztvevő vissza tud térni, 
amennyiben szüksége lenne valamire vagy segítségre szorul. 
A résztvevők bizonyosodjanak meg arról, hogy valamennyi 
szükséges felszerelés náluk van és azokat magukkal is viszik a 
megfi gyelés helyszínére.

Biztonsági eligazítás
A munka megkezdése előtt tartson egy rövid 
biztonságvédelmi összefoglalót, gyorsan átfutva a fő 
egészségvédelmi, biztonsági és viselkedésbeli elvárásokon.

Minimum párokban dolgozzanak
Javasoljuk, hogy amennyiben lehetséges, a résztvevők 
minimum párokban dolgozzanak. 
A nyilvánvaló biztonsági és egészségvédelmi előnyök mellett, 
így lehetővé válik a párok számára az is, hogy cseréljenek a 
két tevékenységi forma között, ezáltal mind a gyakorlati, mind 
pedig az adatrögzítő oldalát megtapasztalják a munkának.

!
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5. Az első lépések!
Ön választhatja meg, hogy a projektet a tanmenetbe 
illesztve valósítja meg, vagy egy extra, tanórán kívüli 
tevékenység formájában. Összegyűjtöttünk néhány 
ötletet, amelyek remek kiindulási pontok lehetnek ahhoz, 
hogy a projekt bemutatása és a fi gyelemfelkeltés után 
elvezesse diákjait a monitoring munka irányába. Ezeket az 
ötleteket Ön szabadon, hosszabb vagy rövidebb formában 
felhasználhatja, ahogy Önnek a legjobban megfelel.

Kik élnek a fákon?
A diákokat ki lehet faggatni arról, hogy milyen élőlények 
élnek magán a fán vagy annak közvetlen közelében. 
Ez magába foglalhat egy felmérést arról, hogy hány 
fészek található egy fán vagy van-e földbe ásott lyuk, 
kotorék a gyökerek között. A diákok megvizsgálhatják a 
fán élő rovarokat is „szippantó”, kopogtató ernyő vagy 
fűháló segítségével, vagy egyszerűen csak megrázzák 
az ágakat és megvárják, mi minden hullik le az ág 
alá tett csomagolópapírra vagy lepedőre. A tanulók 
megfi gyeléseit aztán Ön összekapcsolhatja azzal a 
gondolattal, hogy vajon mi a jelentősége annak, hogy 
pont őshonos fákra van szükségünk ahhoz, hogy ezek az 
élőlények otthonra találjanak és, hogy miért a fák és az 
erdők az egyik legdiverzebb ökoszisztémák Európában. 
A megfi gyelésekből származó adatokat később a 
táplálékláncok, táplálékhálózatok és táplálékpiramisok 
témakörénél is felhasználhatja. (8. fejezet – A fa mint élő 

sziget)

„Kincskereső-gyűjtögető”
Tűzzön ki a diákok számára egy adott időtartamot, mely 
alatt különféle dolgokat kell keresniük, amiket a fa „állít elő” 
vagy kapcsolatban állnak a fával. Ezek a dolgok egyaránt 
lehetnek lent a földön vagy fent a fán. Készíthet egy listát 
is a a gyerekek számára, mit kell keresniük: magokat, 
leveleket, ágakat, állatokat, fán lakó növényeket, színeket, 
hangokat (madarak, szél, stb.). A diákok a megadott idő 
letelte után bemutatják a gyűjteményüket. A nagyobbak 
határozókulcsot is készíthetnek, például a levélformák 
alapján. A talált kincsek alapján azt is megvizsgálhatják, 
hogy miben tér el az egyes fák magterjesztő képessége 
vagy milyen különbségek fedezhetők fel a tűlevelű és 
lomblevelű fák felépítése között. Törekedjenek arra, 
hogy a gyűjtögetés során ne sérüljön a fa! Lehetőleg a 
már lehullott részeket gyűjtsék be, a még élő részekről 
készüljenek rajzok vagy fotók.

A fák és a klímaváltozás
A klímaváltozással kapcsolatban a fákra néha lehetséges 
megoldásként gondolunk. A diákok keressenek 
újságcikkeket vagy on-line híreket azzal kapcsolatban, 
hogyan járulnak hozzá a fák, erdők a klímaváltozás 
hatásainak leküzdéséhez vagy egyes szervezetek hogyan 
használják a fákat/erdőket arra, hogy saját maguk „szén 
semlegesekké” váljanak. Szervezhet vitát arról, hogy 
eldöntsék vajon ezek jó vagy rossz megoldások? 

Mi mindenre használhatjuk fel a fát?
A diákok hozhatnak be otthonról tárgyakat, dolgokat, 
amelyek fából készültek. Körsétára is elviheti az osztályt, 
az iskola falain belül és kint az udvaron, közben írják össze 
azokat a dolgokat, amelyek anyaga fa. Miután végeztek 
a szemlélődéssel, a diákok különböző csoportokba 
sorolhatják a látottakat a felahsználás módja szerint: 
pihenés, bútor, épület, irodaszerek, ruházat, stb. A 
diákok ezután készítsenek posztert vagy weblapot a fa 
felhasználásáról és a fa fontosságáról, jelentőségéről.

Végül álljon itt néhány weboldal, amelyek segíthetnek 
a fenti tevékenységekkel kapcsolatban és más ötletek 
megvalósításában:

www.fi eld-studies-council.org/urbanco/
            urbaneco/woodland/introduction.htm

www.forestry.gov.uk

www.woodlandtrust.org.uk

www.naturescalendar.org.uk

www.vadonleso.hu

6.  A fák állapotvál-
tozásának megfi gyelése 
és az adatok rögzítése

Mit kell Önnek tennie?

A program résztvevőjeként adatokat kell gyűjtenie 
iskolája udvarán vagy annak környékén a kiválasztott 
fákról, amikor azok egy jól meghatározott, fi ziológiai 
állapotba (fenofázisok) kerülnek. Arra kérjük Önt, hogy 
amint észleli az adott fenológiai eseményt, azt a BEAGLE 
projekt honlapján minél hamarabb tegye közzé. Ha netán 
elszalasztott egy adott fenofázist, kérjük akkor regisztrálja 
azt is, mert minden adat számít. A programban résztvevő 
iskolák tanulói ugyanis így juthatnak a legtöbb adat 
birtokába Európa különböző pontjairól.

Minden egyes fenofázisról készítettünk egy leírást, hogy 
Önnek mit is kell keresnie, látnia és megfi gyelnie. A 
fenofázisokhoz fényképeket is mellékeltünk, hogy segítsük 
a biztos felismerést. További segítséget nyújt egy különálló 
„Határozó a Fa Fenológiájához” című lap, amely az adott 
fa beazonosításában és az adatok rögzítésében lehet 
hasznos.

Ideális esetben az alábbi 6 fenofázis mindegyikéről 
gyűjthetnek adatokat. Ne aggódjon, ha nem tudja 
mindet megfi gyelni, de arra törekedjen, hogy minél 



teljesebb legyen a lista. Következzen a monitorozni kívánt 
6 lehetséges fafaj, illetve nemzetség felsorolása, majd 
egy gyors áttekintő táblázat arról, hogy pontosan milyen 
adatokat is kell gyűjtenie.

A lehetséges Fafajok:

Tölgy-fajok (Quercus spp.)• 

Bükk (Fagus sylvatica)• 

Vadgesztenye (Aesculus hippocastanum)• 

Nyír-fajok (Betula spp.) - Magyarországon szinte kivétel • 
nélkül a közönséges vagy birircses nyír (Betula pendula) 

Madárberkenye (Sorbus aucuparia)• 

Hárs-fajok (Tilia spp.)• 

A terepen gyűjtendő adatok:

Ki? (fánként egyszer regisztrálandó) A megfi gyelő azonosító jele/kódja 

Hol? (fánként egyszer regisztrálandó) Helyszín (a földrajzi koordinátákat jegyezze le a  
 térképről vagy használjon GPS-t)

 Jellemzés: a fa és környékének rövid leírása 

 Magányos fa vagy erdőben áll

 Távolsága a legközelebbi erdőtől

Mit? (fánként egyszer regisztrálandó) Fafaj vagy nemzeteség

 A fa kerülete mellmagasságban (földtől 130cm)

 A fa magassága

Mikor éri el a fa az adott fenofázist? (Ismételt
megfi gyelésekkor mindig aktuálisan regisztrálandó)

Készítsen fényképet minden alkalommal 
(választható) Fénykép az egész fáról (lehetőleg mindig egy adott  
 helyről, adott szögből készítve

 Fénykép az adott fenofázisról (ág, levél, virág...)

Rügyfakadás (amikor a rügyek kipattannak)

Virágzás (amikor az első virágzás bekövetkezik)

Kizöldülés (amikor kifejlődnek az első levelek)

A termés teljes kifejlődése, beérése

Lombhullás kezdete

Teljes lombszíneződés (minden levél elszineződött)

i
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A fenofázisok részletes leírása

Rügyfakadás
Amikor a friss, új levél már épp kikandikál a megduzzadt rügyből.

 1 – Ez túl korai          2 – Ezt jegyezze fel!         3 – Ez egy kicsit késő!
Fotó:   1 - Martin LaBar;    2 – axelkr;    3 – withrow.  www.fl ickr.com

Virágzás
Amikor a szirmok már rendesen kinyíltak s belelátni a virág közepébe.

     Fotó: 4 - CaptPiper .  All on www.fl ickr.com
Kizöldülés
Amikor az első levelek már teljesen előbújtak, jellegzetes levélformájuk kialakult (de nem szükséges, hogy már 

teljesen kifejlettek, végleges méretűek legyenek)

      5 – Ez kissé korai!                     6 – Ezt jegyezze fel!

Fotó:  5 – ting in PVB; 6 – mooglove. www.fl ickr.com
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A termés kifejlődése, beérése
A berkenyénél azt kell fi gyelni, hogy bogyók mind szép pirosak legyenek (mivel ez húsos termés). A többieknél a 

termésérlelés akkor fejeződött be, amikor azok elkezdenek száradni, a vadgesztenyénél felnyílni vagy elkezdenek 

lepotyogni a fáról (száraz termések).

   7 – Érett berkenye termések   8 – Vadgesztenye termések 

Fotó:    7 – Tim Green aka atoach;  8 – bbusschots.   www.fl ickr.com

Lombhullás kezdete
Amikor az első gallyak, ágak kopaszok lesznek. Ne felejtse, hogy a levélhullás már azelőtt megkezdődhet, hogy a 

levelek színesedni kezdenének (pl.: száraz időszak, betegség következtében).

  9 - Nyír

Fotó:   9 - Simon Ward, Field Studies Council 

Teljes lombszíneződés
Mikor minden egyes levél őszi színezetűre változott.

           10 – Ez kissé korai 11 Ezt jegyezze fel!

           Fotó:   10 – anslatadams;  11 – snakeeyes-man.   www.fl ickr.com
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Ha Ön már feltöltötte a projekt honlapjára saját 
megfi gyeléseit, akkor utána akár el is kezdheti 
azokat összevetni az Európa más vidékeiről 
beérkező adatsorokkal. A továbbiakban Ön 
szabadon felhasználhatja az adatokat saját további 
kutatásaihoz, vagy persze részt is vehet a BEAGLE 
projekt további tevékenységeiben, vizsgálataiban.

Amennyiben tehát az Ön fájáról már megvannak az 
adott fenofázisos megfi gyelések, kérjük, hogy mielőbb 
töltse fel adatait a www.beagleproject.org oldalra.

A weboldal használata

Kérjük, először regisztráljon a www.beagleproject.org 
oldalon. Itt megtalálhatja a projekt leírását, valamint 
útmutatókat és tanári segédanyagokat, továbbá ide 
töltheti fel saját megfi gyeléseit. Az adatok feltöltésével 
azok publikussá, a többi európai partner számára is 
láthatóvá válnak, így lehetőség nyílik az adatsorok 
összehasonlításra. Egy on-line segédletet is talál az 
oldalon, amennyiben szüksége lenne rá.

7. Adatelemzés és 
értékelés
Fontos tudnia, hogy az Ön munkája, az Ön által 
gyűjtött adatok mennyire értékesek. Az adatok 
elemzésével és kiértékelésével Ön is hozzájárul ahhoz, 
hogy jobban megértsük a fák kettős szerepét, amelyek 
egyfelől a tágabb környezetük alkotórészei, másrészt 
fontos indikátorok is, jelzik az ember okozta környezeti 
változásokat. 

A fák tehát jól használható indikátorok, jelzik a 
környezeti tényezők megváltozását, azt a változást is, 
amit mi, emberek idézünk elő. Az a feltételezésünk, 
hogy ha egy hosszabb időszakon keresztül nyomon 
követjük a fák fenofázisait, akkor talán felfedezhetünk 
bizonyos változásokat az egyes események 
időzítésében és talán megfejthetjük ezen változások 
lehetséges kiváltó okait.

Az itt felsorolt adatfeldolgozási lehetőségek a fent 
vázolt kérdés megválaszolásában segíthetnek:

Ábrázolja a vizsgált fa állapotának és az • 
időjárásnak az összefüggéseit.

Egy térképre rajzolt nyilakkal megmutathatja pl.: • 
az adott fafaj rügyfakadásának „átvonulását” 
Európán.

Készíthet egy fényképes naplót a megfi gyelt fa • 
változásairól.

Egy frissíthető falitáblán bemutathatja a saját és • 
mások eredményeit és fotóit.

A következőkben két témakört ajánlunk feldolgozásra, 
melyek nem feltétlen különálló részek, könnyedén 
össze is kapcsolhatók. A Téma_1 a gyűjtött adatok 
elemzéséhez nyújt segítséget, a Téma_2 pedig a Fák 
és a fenntarthatóság témakörét járja körül.

Téma_1: A Fa és az Ember – adatok 

elemzése

Az elemzés megkezdéséhez szükséges, hogy Ön már 
túl legyen az adatgyűjtés fázisán valamint, hogy 
ezeket az adatokat fel is töltse a projekt weboldalára. 
Ekkor értelemszerűen egyrészt a saját adatait 
rendezheti, elemezheti, másrészt összevetheti azokat 
más BEAGLE-partnerek adataival is.

Kiindulási pontként az elemzésekhez az alábbi 
kérdések megvizsgálást javasoljuk:

Vajon a begyűjtött adatok egész Európában • 
hasonlóan alakulnak? Miért igen, vagy miért nem? 
(Fontos tényezők lehetnek: klíma ingadozások 
és időjárási kilengések, szélsőségek; a talaj 
tápanyagtartalma, stb.)

Megfi gyelhető-e bármilyen különbség a vizsgált • 
hat fafaj között? Mi lehet ennek az oka?

A Függelék_1-ben hosszútávú fenofázisos 
adatsorokat találhat a megfi gyelt hat fafajból 
négy fajra. (Az adatok Nagy-Britanniában végzett 
megfi gyelésekből származnak.) Mielőtt a további 
kérdések feldolgozására vállalkozna, gondolkozzon el 
azon, hogy mik lehetnek az egyes fenofázisok kiváltó, 
szabályozó tényezői (időjárási faktorok, a kérdéses faj 
egyedi életritmusa, a beporzás ideje) és hogy ezek 
hogyan fejtik ki hatásukat?

Mennyire variálnak egy adott fafajról, de különböző • 
egyedekről gyűjtött adatok?

Vajon az egyes fenofázisok kezdete és időtartama • 
az idővel változik? 

Minden egyes fenofázis esetében megfi gyelhetünk • 
változásokat, trendeket? A vegetációs időszak 
korábban kezdődik és később ér véget?

Mit gondol, vajon miért van ez, mi az oka?• 

Vajon mi befolyásolja leginkább a fenofázisok • 
lefutását?

További hosszú távú fenofázisos adatsorokat találhat 
az angol www.naturescalendar.org.uk oldalon.



A Függelék_2 a nagylevelű hárs virágzásának 
kezdetéről 1952 és 57 között készült adatsor alapján 
rajzolt térkép.

Végezetül pedig a Függelék_3 áttanulmányozását 
javasoljuk. Itt hosszú távú trendek fi gyelhetők 
meg több témakörben (légköri gázok kibocsájtása, 
globális felmelegedés, tengervízszint emelkedés, 
légiforgalomban részt vevő utasok számának 
alakulása). Tud-e bármilyen összefüggést felfedezni 
ezen grafi konok és a Függelék1-ben megadott 
fenofázisos adatsorok között? Nyilvánvaló, hogy a 
növekvő szén-dioxid kibocsájtás, az ezzel kapcsolatos 
globális felmelegedés valamint a fenofázisok 
megjelenésében és lefutásában észlelhető változások 
között van összefüggés. 

Téma_2: A Fák és a Fenntarthatóság

A Téma_1-ben feltett kérdések megválaszolásával 
és feldolgozásával világossá vált, hogy a fák kiváló 
indikátorai lehetnek a klímaváltozásnak (amely 
változás mindenképp hosszú távú és kialakulásában a 
különféle emberi tevékenységeknek igen nagy szerepe 
van).

A Téma_2 célkitűzése, hogy Ön felderítse és 
megvizsgálja azt, hogy a fák milyen szerepet töltenek 
be az ökoszisztémákban. A fák szerepe kettős: egyrészt 
segítenek a klíma stabilizálásában, másrészt az emberi 
léthez megfelelő körülményeket biztosítanak. A téma 
feldolgozása során előkerül az emberi felelősség 
kérdése is, azaz, hogy nekünk mit kell tennünk ahhoz, 
hogy a klíma abban a tartományban maradjon, ami 
számunkra elviselhető. Először is nagyon fontos, hogy 
Ön tisztában legyen az „ökoszisztéma szolgáltatások” 
fogalmával. Ökoszisztéma szolgáltatásnak nevezzük az 
élővilág azon javait, szolgáltatásait, melyeket az ember 
élete során közvetlenül vagy közvetve felhasznál, így 
azok állapota az életminőségét meghatározza. Például 
a mangrove mocsarak felfogják a tenger hullámait, 
így védvén a szárazföldet az erózió és az árvíz ellen; 
az erdők képesek elraktározni az esővizet és azt csak 
lassan, fokozatosan kibocsájtani a környezetükbe; a 
mocsarak és nádasok megtisztítják a vizet; és nem 
utolsó sorban ott van az a rengeteg ehető növény, 
amelyeket mi elfogyaszthatunk. A fák nagyon fontos 
ökoszisztéma szolgáltatásokat nyújtanak nekünk, s 
most Ön ezekkel fog megismerkedni.

Négy alapvető szolgáltatás típust ismerünk: az ellátó, 
a szabályozó, a fenntartó és a kulturális ökoszisztéma 

szolgáltatásokat. Az ellátó szolgáltatás által nyújtott 
javakat közvetlenül felhasználjuk, elfogyasztjuk, ilyenek 
pl. az élelmiszerek, az ivóvíz, a fa- és rostanyagok. 
Az élővilág szabályozó funkciója közé sorolható 
az éghajlat-szabályozás, az árvizek mérséklése, a 
víztisztítás és a talajképződés. Fenntartó szolgáltatás 
a primer produkció (a zöld növények fotoszintézise 
által), az elemek, vagy a víz körforgalmában játszott 
biológiai szerep. Az élővilág kulturális szolgáltatása 
szerteágazó, többek között jelentős esztétikai, 
spirituális, oktató és rekreációs funkciója van.
(www.berkenye.hu)

A Téma_2 feldolgozásához készítettük el a 
Függelék_4-et. Kérjük, hogy ezt nyomtassa ki és 
ossza szét a diákjai között (akár minden tanulónak 
lehet saját példánya, de csoportonként egy lappal is 
dolgozhatnak). Javasoljuk, hogy az Ön példánya A3-as 
méretű legyen. Továbbá a témakör feldolgozásához 
a Függelék_5-6. is jól használható, de ez 
minden esetben az Ön diákjaitól, (adottságaiktól, 
tudásszintjüktől) a diákok összetételétől is függ. Lehet, 
hogy érdemes csak egy későbbi munkafázisban 
elővenni ezeket.

A Függelék_4 tulajdonképpen egy feladatlap, 
amelynek közepén egy fa életciklusa van ábrázolva. 
A rajz mellett körben üres, kis dobozok vannak. 
A kitöltéshez is itt találhat segítséget. A kitöltés 
közben az alábbi kérdéseken elgondolkozva Ön azt 
is felfedezheti, hogy a fák milyen (kedvező, előnyös, 
áldásos) ökoszisztéma szolgáltatásokat biztosítanak 
számunkra: 

Honnan veszik fel a fák az energiát? Ez vajon • 
megújuló energiaforrás? (A fényenergiát a Nap 
szolgáltatja)

Mi történik a fák által termelt „hulladékkal” • 
(lehullott levelekkel)? (A talajlakó lebontó 
szervezetek  - férgek, gombák, baktériumok 
- feldolgozzák azt és ezáltal újra felvehető 
tápanyagot biztosítanak a fák számára)

Milyen anyagot vesz fel a levegőből egy fa és • 
milyen anyagot bocsájt ki? (szén-dioxidot vesz fel 
és oxigént bocsájt ki)

A fenti kérdéseket alaposan átgondolva Ön beláthatja, 
hogy a fák jó példái a fenntartható rendszereknek. 
Nem bocsájtanak ki semmiféle veszélyes anyagot, 
sőt megkötik a CO2-t és O2-t termelnek. A fák 
ökoszisztéma szolgáltatásai közül ez – a légkör 
gázainak egyensúlyban tartása – számunkra kiemelten 
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Most vessen egy pillantást közvetlenül a fa alá rajzolt 6 
dobozra. Gondolkozzon el azokon a tevékenységeken, 
melyek során az ember számtalan ponton megsérti, 
szétrombolja a fák ökoszisztéma szolgáltatásait. (pl.: 
városi szmog -> roncsolódik a levél szerkezete -> romlik 
a fotoszintézis hatékonysága -> kevesebb CO2-t tud 
megkötni és kevesebb O2-t termel). A  második oldal 
néhány javaslattal segíti Önt. Minden doboz számozva 
is van, így – amennyiben úgy dönt – rangsorolhatja is 
a válaszokat.

Végezetül a Függelék_4 feladatlap legalsó sorában 
három doboz található. Itt hagytunk helyet Önnek 
ahhoz, hogy számba vegye, mi az, amit nekünk, 
embereknek kell tennünk ahhoz, hogy a fák továbbra is 
gyakorolhassák ökoszisztéma szolgáltatásaikat. Azokat 
a szolgáltatásokat, amelyekre mi, emberek oly nagy 
mértékben támaszkodunk! A három doboz 3 cselekvési 
szintet jelent: cselekedhetünk egyénileg, lokális szinten 
(iskola) és országos vagy globális szinten. Mindhárom 
szint egyaránt fontos! Mindig tudnunk kell, hogy mi a 
teendőnk, felelősségünk egyénileg, de azt is tudnunk 
kell, hogy akár iskolai, akár országos szinten is képesek 
vagyunk összefogni és akkor együtt nagy dolgokat 
vihetünk véghez. A Függelék_5-6-ban néhány 
javaslatot, ötletet olvashat ezzel kapcsoltban.

Természetesen számtalan lehetőség kínálkozik arra, 
hogy Ön a BEAGLE keretein túl is kamatoztassa az 
itt megszerzett ismereteit, továbbgondolja, folytassa 
munkáját, megszervezzen akciókat. Például:

Készítsen diákjai bevonásával egy akciótervet • 
arra; hogyan csökkentheti saját iskolájuk a 
klímaváltozást előidéző káros anyag kibocsájtást 
(egy erre vonatkozó projektről az MKNE honlapján 
tájékozódhat: www.mkne.hu).

Igyekezzen nyomást gyakorolni, mondjuk a helyi • 
önkormányzatra, hogy a klímaváltozás problémáját 
valódi súlyának megfelelően kezelje. 

Diákjaival együtt dolgozzon ki olyan megoldásokat, • 
találmányokat, amelyekkel csökkenthető a 
káros anyag kibocsájtás és egyben minőségi 
életfeltételeket, egészséges környezetet 
biztosíthatunk minden embertársunk számára 
(megújuló energiaforrások felhasználása, hibrid 
autók tervezése, stb.)

8. A Biodiverzitás 
felmérése
A tanári kézikönyv most következő fejezetében három 
tevékenység leírása következik, amelyek segítségével 
még részletesebben megismerhetjük kiválasztott 
fáinkat. Ezek a fenológiai megfi gyelésekkel egy időben 
vagy később is megkezdhetők. 

A projekt honlapján e tevékenységek eredményeit is 
megoszthatjuk a többi részvevővel.

1. Tevékenység – mesélnek a fák
A fák olyan miniatűr, kicsinyített életközösségek, 
amelyekben nap, mint nap milliónyi 
megismételhetetlen történet játszódik le. Ők sok 
tekintetben emberiek. Ott van nekik a saját családjuk, 
maga az erdő; tudnak érzelmeket kimutatni, mint 
amilyen a szomorúság és lehetnek betegek is. 
Életvitelükben azonban különböznek tőlünk: soha sem 
pusztítják el a környezetüket, ők ugyanis abból élnek és 
szükségük van rá.

A fáknak ugyan nincs szájuk, ennek ellenére napi 
szinten kommunikálnak velünk. Meg kell próbálnunk 
megérteni őket, hallgatni rájuk és felismerni jelzéseiket, 
amiket nekünk küldenek azért, hogy tanuljunk az 
életükből, viselkedésükből, s hogy ők mit is jelentenek 
számunkra. Most, a klímaváltozás idején, amikor 
hatalmas iramban pusztul a biológiai sokféleség, a 
Fák lehetnek számunkra a megváltó inspiráció forrásai, 
a bölcsesség kútjai. Ők viszik tovább az üzenetet a 
jövőbe és egyben ők maguk a jövő előfeltételei. Mit 
gondolsz, mit mondanának neked a fák, ha tudnának 
beszélni?



Oktatási cél: 
Megérteni és elfogdni a fák fontosságának tényét, 1. 
hogy mit jelentenek az emberség és az egész 
bolygó számára.

Megérteni a fák szerepét a biodiverzitás 2. 
csökkenésének és a klímaváltozás negatív 
hatásainak megfékezésében.

Felismerni a fenntartható életvitel alapvető 3. 
vonásait. 

Készségek: megfi gyelés, kutatás, információk 
rendszerezése, következtetés, rendszerben gondolkozás 

Segédanyagok: „Leveled jött” munkalap, 
„Szélfútta szavak” munkalap, „A fám meséje”

Helyszín:  Első rész – osztályterem
Második rész – iskolaudvar, utca, park, rét, erdő

Időigény:  Első rész – 45 perc
Második rész – 30 perc, rendszeres időközönként, egész 
évben több alkalommal

Módszertan:

ELSŐ RÉSZ

1.  Az óra legelején tegye fel ezt az egyszerű kérdést a 
diákoknak: „Neked mit jelentenek a fák?” Biztosítson 
számukra elegendő időt, hogy megfogalmazhassák 
válaszaikat és azokat írja fel a táblára (vagy 
fl ippchart táblára, interaktív táblára).

2. Mondja el a diákoknak, hogy a fák is tudnak 
beszélni, még ha nincs is szájuk: „Habár azt 
gondolhatod, hogy nem könnyű megérteni a fák 
nyelvét, egy Fa most mégis úgy döntött, hogy ír 
neked egy falevél-levelet. A Fa azonban nem a 
posta útján, hanem a szelek szárnyán küldi el ezt a 
levelet. Néhány szót azonban lefújt róla a szeszélyes 
szél, miközben hozzád repítette az üzenetet.”

3. Ossza ki a „Leveled érkezett” és a „Szélfutta szavak” 
feladatlapot minden tanulópárosnak. A feladatuk 
az lesz, hogy a hiányzó részeket kiegészítsék a 
megfelelő szavakkal és megértsék a levél üzenetét. 
Hagyjon elég időt a munkához.

4. Olvassák el együtt az elkészült „levelet” és minden 
választ ellenőrizzenek. Magyarázza el a szokatlan 
vagy új kifejezéseket. Álljon meg bizonyos témáknál, 
kezdeményezzen beszélgetést, vitát és közben 
használjon emlékeztető kérdéseket, mint például:

Milyen dolgokat csinálnak az emberek és a fák  –

hasonló módon?

Miért fontosak a fák az embernek, más növényeknek,  –
állatoknak és a Földnek?

Hogyan kezeli és használja a természeti erőforrásokat  –
a Fa? És az Ember?

Melyik a legfőbb kincse vagy a fontosabb képessége a  –
Fának szerinted és miért?

Ismersz-e bármilyen éneket, verset, legendát a fákról? –

Hogyan tudnak a fák kommunikálni és történeteket  –
elmesélni? 

Van-e bármilyen kapcsolat a fák megbetegedése és  –
az ember illetve a klímaváltozás között?

Mit kellene nekünk a Fáktól eltanulnunk? –

Mit gondolsz, te milyen szerepet játszol abban a Fa  –
Mesében, amit épp most olvastál?

MÁSODIK RÉSZ

5. Mondja el a diákoknak, hogy minden fa egy csomó 
fi gyelemreméltó történésről és élményről mesél 
nap mint nap. Most ők is megtanulhatják, hogyan 
értsétek meg a fákat és ismerjétek fel hangjukat. 
Ossza ki az „Én fám története” munkalapokat az 
osztályban. Nézzék át a tanulókkal a táblázatot 
és beszélgessenek el az egyes sorok kitöltésének 
lehetőségeiről.

6. Minden diáknak vagy diákpárnak az lesz a 
feladata, hogy válasszon egy (vagy több) ideális 
BEAGLE fát a közelben (iskolaudvar, park, utca), s 
a továbbiakban kövesse nyomon ennek a fának a 
sorsát. Az adatlapon rögzítsék a megfi gyeléseket, 
a történéseket minden egyes fa esetében, minden 
egyes megfi gyelt fenológai fázisról.

7. Miután a diákok elegendő mennyiségű adatot 
gyűjtöttek, példának minden évszak végén, írjanak 
levelet az „Én fám meséje” címmel. A saját BEAGLE 
fájukról szóló leveleket fel is tölthetik a www.
beagleproject.org oldalra. Ezáltal a fák esélyt kapnak 
arra, hogy hangjukat sokan meghallják.
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Munkalap: Leveled 
érkezett – rövid verzió
A nevem Fa. Hosszú az én történetem. S ez a történet 
a boldogságról, barátságról de a szomorúságról is szól.

Talán soha sem gondoltál még arra, hogy a fák 
és az emberek mennyire hasonlítanak egymásra. 
Épp úgy, mint Te, én is régóta élek itt a Földön. 
Mintegy 3,8 milliárd évvel ezelőtt, a vízben kezdett 
el az élet fejlődni. A Föld megannyi szépsége, ami 
ma körülvesz minket, ez a csoda, nem más, mint 
maga az _____. Ennek részei vagyunk mindketten, 
bár más és más szerepet játszunk benne. Én, Te, az 
összes többi növény és állat, létünket mindannyian 
a környezeti feltételeknek és forrásoknak – napfény, 
víz, tápanyagok, levegő, ___, talaj – köszönhetjük. 
Bár meglehetősen különbözőek vagyunk, mégis ___ 
egymástól. A ___ a mi egyetlen és közös otthonunk.

A természet számtalan különleges képességet adott 
nekünk, Fáknak. Szállást és otthont tudunk biztosítani 
sok más növénynek és állatnak, mi vagyunk számukra 
a világ, amely nélkül nem létezhetnének. Tudtad, hogy 
egyetlen ___ -n rendkívül sok, akár 300 rovarfaj is 
megtalálható?
  
Nature has given us several special abilities. We have 
the ability to accommodate many plants and animals. 
We are a home and a hotel for them, a world they 
cannot exist without. Did you know that as many as 
300 types of insect can live in one .......... tree?
Számodra is számos felhasználása ismert a Fáknak. Az 
erdők adják a faanyagot a házakhoz és a hajókhoz, az 
erdő gyümölcsei és vadjai pedig élelmet biztosítanak. 
A legértékesebb kincs pedig, amit a fáktól kapsz, az 
oxigén. Évmilliókkal ezelőtt a Föld légköre egészen 
más volt, mint manapság. Nagy mennyiségű szén-
dioxidot tartalmazott, míg oxigén csak nagyon 
kevés volt benne. A zöld növények voltak azok, akik 
megtanulták hasznosítani a szén-dioxidot és közben 
oxigént termeltek. Bízvást mondhatjuk - Mi, növények 
bocsájtottuk ki az ___-t a légkörbe és ez által az élet 
robbanásszerű fejlődésnek indult. Mi vagyunk a Föld 
zöld tüdeje.

Ahogy az emberiség lélekszáma nőni kezdett, a mi 
életünk és az Emberrel való viszonyunk is kezdett 
megváltozni. A Napból származó energia már nem volt 
elég az Embernek.

Megtanulta, hogyan szerezhet még több energiát 
ahhoz, hogy fényt vigyen az éjszakába - ___, hogy 
télen melegedjen - ___, hogy megfeszített munka 
nélkül is terített asztal várja -modern  ___, hogy 
gyorsabban utazhasson - ___.  Ehhez az életstílushoz 
egyre több és több energiára van szükség, amit 
szénből, olajból és ___-ból tud nyerni. Eközben 
viszont ___-t bocsájt ki a levegőbe, ami a légkör 
felmelegedését idézi elő.

Az én életem sem a régi már. Az égből hulló csapadék 
már nem tiszta víz. Az éghajlat melegszik. Az 
egészségem romlik. Betegségek gyötörnek. Károsodott 
gyökereim nem tudnak elég vizet felszívni. A leveleim 
túl korán lehullnak, a virágaim sem fordulnak termőre.

Az ember tudja, hogy ő is a természet része. Minden, 
amit megváltoztat a természetben, önmagára is 
visszahat. Helyesen kellene használnia a természeti 
erőforrásokat. Vess csak egy pillantást, például 
ránk, Fákra. Nekünk is kell enni, inni és dolgozni. De 
mi nem szennyezzük a ___ -t, mi benne élünk. S 
mi a helyzet Veled? Elgondolkoztál már azon, hogy 
Neked vajon hogyan kéne használni a természeti 
erőforrásokat? Tulajdonképpen ezzel a levéllel én azt 
akartam elmesélni Neked, hogy az én történetem a Te 
történeted is, és a jövőnk most a Te kezedben van. 



Szélfútta szavak – rövid 
változat

élet

bükkfa

oxigén

függ

közlekedés

mezőgaz-
daság

földgáz

Föld

világítás

fűtés

éghajlat

szén  környezet
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Munkalap: Leveled 
érkezett – kitöltött rövid 
verzió
A nevem Fa. Hosszú az én történetem. S ez a történet 
a boldogságról, barátságról de a szomorúságról is szól.

Talán soha sem gondoltál még arra, hogy a fák 
és az emberek mennyire hasonlítanak egymásra. 
Épp úgy, mint Te, én is régóta élek itt a Földön. 
Mintegy 3,8 milliárd évvel ezelőtt, a vízben kezdett 
el az élet fejlődni. A Föld megannyi szépsége, ami 
ma körülvesz minket, ez a csoda, nem más, mint 
maga az élet. Ennek részei vagyunk mindketten, 
bár más és más szerepet játszunk benne. Én, Te, az 
összes többi növény és állat, létünket mindannyian a 
környezeti feltételeknek és forrásoknak – napfény, víz, 
tápanyagok, levegő, éghajlat, talaj – köszönhetjük. Bár 
meglehetősen különbözőek vagyunk, mégis függünk 
egymástól. A Föld a mi egyetlen és közös otthonunk.

A természet számtalan különleges képességet adott 
nekünk, Fáknak. Szállást és otthont tudunk biztosítani 
sok más növénynek és állatnak, mi vagyunk számukra 
a világ, amely nélkül nem létezhetnének. Tudtad, hogy 
egyetlen bükkfán rendkívül sok, akár 300 rovarfaj is 
megtalálható?

Számodra is számos felhasználása ismert a Fáknak. Az 
erdők adják a faanyagot a házakhoz és a hajókhoz, az 
erdő gyümölcsei és vadjai pedig élelmet biztosítanak. 
A legértékesebb kincs pedig, amit a fáktól kapsz, az 
oxigén. Évmilliókkal ezelőtt a Föld légköre egészen 
más volt, mint manapság. Nagy mennyiségű szén-
dioxidot tartalmazott, míg oxigén csak nagyon 
kevés volt benne. A zöld növények voltak azok, akik 
megtanulták hasznosítani a szén-dioxidot és közben 
oxigént termeltek. Bízvást mondhatjuk - Mi, növények 
bocsájtottuk ki az oxigént a légkörbe és ez által az élet 
robbanásszerű fejlődésnek indult. Mi vagyunk a Föld 
zöld tüdeje.

 

Ahogy az emberiség lélekszáma nőni kezdett, a mi 
életünk és az Emberrel való viszonyunk is kezdett 
megváltozni. A Napból származó energia már nem 
volt elég az Embernek. Megtanulta, hogyan szerezhet 
még több energiát ahhoz, hogy fényt vigyen az 
éjszakába - világítás, hogy télen melegedjen - fűtés, 
hogy megfeszített munka nélkül is terített asztal 
várja – modern mezőgazdaság, hogy gyorsabban 
utazhasson - közlekedés. Ehhez az életstílushoz egyre 
több és több energiára van szükség, amit szénből, 
olajból és földgázból tud nyerni. Eközben viszont 
szén-dioxidot bocsájt ki a levegőbe, ami a légkör 
felmelegedését idézi elő.

Az én életem sem a régi már. Az égből hulló csapadék 
már nem tiszta víz. Az éghajlat melegszik. Az 
egészségem romlik. Betegségek gyötörnek. Károsodott 
gyökereim nem tudnak elég vizet felszívni. A leveleim 
túl korán lehullnak, a virágaim sem fordulnak termőre.

Az ember tudja, hogy ő is a természet része. Minden, 
amit megváltoztat a természetben, önmagára is 
visszahat. Helyesen kellene használnia a természeti 
erőforrásokat. Vess csak egy pillantást, például ránk, 
Fákra. Nekünk is kell enni, inni és dolgozni. De mi 
nem szennyezzük a környezetet, mi benne élünk. S 
mi a helyzet Veled? Elgondolkoztál már azon, hogy 
Neked vajon hogyan kéne használni a természeti 
erőforrásokat? Tulajdonképpen ezzel a levéllel én azt 
akartam elmesélni Neked, hogy az én történetem a Te 
történeted is, és a jövőnk most a Te kezedben van.



A fa mint otthon

A fa mint orvosság

A fám lelke – 
történelem, mesék, 
mítoszok, versek

A fa mint gyár

Hasznom a fából

A fám gondjai – 
veszélyeztető tényezők

Gondoskodás a fámról – 
elsősegély
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Munkalap: Az én fám története

a fa neve/
azonosítója:

Hely:

Fenofázis:

Történetek: Megjegyzés:

Dátum:



Munkalap: Leveled érkezett 

– Hosszú változat

Az én nevem ___. Magyarországon ezen a néven 
ismernek. Szlovákiában Strom, Lengyelországban 
Drzerwo, Angliában ___, Németországban der Baum, 
Norvégiában pedig Tre az én nevem. Az emberek 
ezen kívül egy csomó becenevet is adnak nekem, mint 
például a Föld tüdeje.

Hosszú az én történetem. A történet boldogságról, 
barátságról de szomorúságról is szól. Szeretnék mesélni 
Neked mindazon titkokról és varázslatos képességekről, 
amelyek nekünk, Fáknak vannak, mert én hiszem, hogy 
te pontosan az az ember vagy, aki utána is jár ezeknek.

Talán sohasem gondoltál még arra, hogy a fák és 
az emberek mennyire hasonlítanak egymásra. Épp 
úgy mint Te, én is régóta élek itt a Földön. Mintegy 
3,8 milliárd évvel ezelőtt, a vízben kezdett el az élet 
kifejlődni. Azokban az időkben a Föld nagyon más 
volt, egyáltalán nem hasonlított a mostani buja, 
zöldellő paradicsomhoz. A Föld megannyi szépsége, 
ami ma körülvesz minket, ez a csoda, nem más, mint 
maga az ___. S ennek részei vagyunk mindketten, 
bár más és más szerepet játszunk benne. Én, Te, az 
összes többi növény és állat, létünket mindannyian 
a környezeti feltételeknek és forrásoknak – napfény, 
víz, tápanyagok, levegő, ___, talaj – köszönhetjük. Mi 
hatással vagyunk erre a környezetre és a környezet 
is hatással van ránk. Bár meglehetősen különbözőek 
vagyunk, mégis ___ egymástól. A ___ a mi egyetlen 
és közös otthonunk. Földünk egészsége a mi 
egészségünk is, és jövője a mi közös jövőnk is. 

Minden egyes növénynek és állatnak megvan 
a saját története és saját titka. Hosszú évmilliók 
alatt mi, Fák váltunk a legsikeresebb növényekké 
itt a Földön. A legmagasabb ___-ok elérték a 12 
méteres magasságot is, míg mi akár 100 méternél 
magasabbra is megnőhetünk. Lágyszárú társaink 
közül sokan télen elpusztulnak, mi azonban kemény 
kérgünknek köszönhetően túléljük a teleket. Erősek 
vagyunk, és képesek vagyunk táplálékot raktározni 
azokra a napokra, mikor nem lehetne hozzájutni. Ezzel 
az életmóddal meglehetősen magas kort tudunk 
megélni. A ma élő legöregebb fa egy 4740 éves, 
„Nagyi” névre hallgató ősöreg simatűjű szálkásfenyő, 
valahol Kelet-Kalifornia hegyeiben él. Most már te is 
tudsz hármat a Fák nagyszerű titkaiból: ___, ___ és 
hosszú ___.

A természet számtalan különleges képességet adott 
nekünk, Fáknak. Szállást és otthont tudunk biztosítani 
sok más növénynek és állatnak, mi vagyunk számukra 

a világ, amely nélkül nem létezhetnének. Tudtad, hogy 
egyetlen ___-n rendkívül sok, akár 300 rovarfaj is 
megtalálható?
Arra is képesek vagyunk, hogy szabályozzuk 
környezetünk hőmérsékletét. Forró nyarakon 
lecsökkentjük, ___-en mérsékeljük. Megfékezzük a 
___ erejét is. Mikor a szél belekap az ágainkba, lelassul 
a sebessége. A levegőből megkötjük a port, ezáltal 
megtisztítva azt. Egy focipályányi fenyőerdő 80 ___ 
port köt meg évente. Az elemek közül a vizet is képesek 
vagyunk szabályozni. Ugyanannyi vizet párologtatunk 
el a leveleinken keresztül, mint amennyit felveszünk a 
gyökereinken át. Egy kifejlett nyírfa akár ___ vizet is el 
tud párologtatni egy év alatt. További képességünk, 
hogy meg tudjuk védeni a talajt. Szárazabb 
időszakokban mi biztosítjuk számára a vizet, nagyobb 
esőzéseknél pedig megakadályozzuk a ___-t. Erős 
gyökereink megóvják a talajt a szél- és a víz ___-tól. De 
mi még ennél sokkal többel is megbirkózunk.

A Fák mindig is segítették az Embereket. Számodra 
is sokféle felhasználása ismert a Fáknak. Az erdők 
adják a faanyagot a házakhoz és a hajókhoz, az erdő 
gyümölcsei és vadjai pedig élelmet biztosítanak. A 
legértékesebb kincs pedig, amit a Fáktól kapsz, az 
oxigén. Évmilliókkal ezelőtt a Föld légköre egészen más 
volt, mint manapság. Nagy mennyiségű szén-dioxidot 
tartalmazott, míg oxigén csak nagyon kevés volt 
benne. A zöld növények voltak azok, akik megtanulták 
hasznosítani a szén-dioxidot és közben oxigént 
termeltek. Mi bocsájtottuk ki az ___-t a légkörbe, 
és így az élet robbanásszerű fejlődésnek indult. Mi 
vagyunk a Föld tüdeje. A szén-dioxidból megkötött 
szenet pedig a testünkben tároljuk akár évmilliókon 
át, a föld mélyében is. Mai állapotában ezt hívjuk 
___-nek.
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Mi láttuk a múltat. Sok vidám és sok szomorú dologra 
is emlékezünk az emberiség történetéből. A mítoszok, 
legendák, ___-k, dalok és történelmi adatok a 
bizonyítékok erre. Mindig is elkísértük az Embert az 
ő útján, egészen a bölcsőtől a koporsóig. Mi voltunk 
az első otthona. Mi adtunk ennivalót, orvosságot, 
tűzifát; mi adtuk az alapanyagot a hangszerekhez, a 
fegyverekhez és a ___ -hoz. Belőlünk építette az első 
lakhelyeit és az első hajóit is. Az Ember rájött, hogy 
szüksége van ránk, és úgy tűnt meg is becsül, tisztel 
minket. Szép példája ennek a skandináv mondavilág 
ősi kőrisfája (Yggdraszill), a ___ mítoszokban 
megjelenő tölgyimádat, vagy a szláv népeknél a ___ 
mint nemzeti jelkép. Mi, Fák hozzájárultunk egy sor 
felfedezéshez is az emberiség történelme során. Isaac 
Newton egy lepottyanó ___-t fi gyelve ismerte fel a 
gravitáció törvényét. Végigkísértük Charles Darwint öt 
hosszú éven át a ___ fedélzetén, Darwin az expedíció 
után írta le a földi élet sokszínűségét magyarázó 
nézeteit, megalkotta az evolúció elméletét.

Ahogy az emberiség lélekszáma nőni kezdett, a mi 
életünk és az Emberrel való viszonyunk is kezdett 
megváltozni. A Napból származó energia már nem 
volt elég az Embernek. 
Megtanulta, hogyan szerezhet még több energiát 
ahhoz, hogy fényt vigyen az éjszakába - ___, hogy 
télen melegedjen - ___, hogy megfeszített munka 
nélkül is terített asztal várja -modern ___, hogy 
gyorsabban utazhasson - ___. Ehhez az életstílushoz 
egyre több és több energiára van szükség, amit 
szénből, olajból és ___-ból tud nyerni. Eközben 
viszont ___-ot bocsájt ki a levegőbe, ami  a légkör 
felmelegedését idézi elő.

Az Ember többé már nem méltányolta s nem tisztelte 
a Fák különleges képességeit és értékeit. A fejszéket 
felváltották a ___ -ek. A lovakat nagy és nehéz 
gépezetekre cserélték le. S egy élő teremtmény helyett 
az ember elkezdett bennünk puszta nyersanyagot, 
tüzelőanyagot és ___-t látni.
Társaimat egyre nagyobb számban döntötték ki, hogy 
helyet adjanak a szántóföldeknek. Ezzel az Ember 
egyben megsemmisítette a rajtunk élő milliónyi 
növény és állat természetes élőhelyét is, minket, pedig 
száműzött az ültetvényekre, ahol barátaink nélkül kell 
élnünk.

Az én életem sem a régi már. Az égből hulló csapadék 
már nem tiszta víz. Az éghajlat melegszik. Az 
egészségem romlik. Különféle betegségek és kártevők 
gyötörnek. A károsodott gyökereim nem tudnak elég 
vizet felszívni. A leveleim túl korán lehullnak. Virágaim 
nem fordulnak termőre. Az ágaim is elszáradnak.

A Föld már nem olyan, mint volt. Különös, furcsa 
időjárási ___-ek gyötrik. A folyók kiöntenek és 
pusztulást hagynak maguk után. A lavinák és a 
tornádók egyre gyakoribbak. A forróság mindent 
felperzsel, ami csak azt útjába kerül. A földek ___-gá 
változnak. A szomjoltó források kiszáradnak.

Az ember tudja, hogy ő is a természet része. Minden, 
amit megváltoztat a természetben, önmagára is 
visszahat. Mindezek ellenére biztos vagyok benne, 
hogy ő sem rossz, csak helyesen kellene használnia 
a természeti erőforrásokat. Vess csak egy pillantást, 
például ránk, Fákra. Nekünk is kell enni, inni és 
dolgozni. De mi nem szennyezzük a ___ -t, mi benne 
élünk. Mi megtanultuk a napenergiát hasznosítani, 
mert az sosem fogy el és tiszta. Mi nem pazaroljuk 
az ivóvizet. Mi csak annyit veszünk el és használunk, 
amennyire szükségünk van. Az általunk kibocsájtott 
víz pedig tiszta. Továbbá még oxigént is előállítunk, 
ami elengedhetetlen más élőlények létezéséhez. 
Mi a helyzet Veled? Elgondolkoztál már azon, hogy 
Neked vajon hogyan kellene felhasználni a természeti 
erőforrásokat? 

Tulajdonképpen ezzel a levéllel én azt akartam 
elmesélni Neked, hogy az én történetem a te 
történeted is és a jövőnk most a te kezedben van.
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Szélfútta szavak – hosszú 

változat
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Munkalap: Leveled érkezett 

– Kitöltött hosszú változat

Az én nevem Fa. Magyarországon ezen a néven 
ismernek. Szlovákiában Strom, Lengyelországban 
Drzerwo, Angliában Tree, Németországban der Baum, 
Norvégiában pedig Tre az én nevem. Az emberek 
ezen kívül egy csomó becenevet is adnak nekem, mint 
például a Föld tüdeje.

Hosszú az én történetem. A történet boldogságról, 
barátságról de szomorúságról is szól. Szeretnék mesélni 
Neked mindazon titkokról és varázslatos képességekről, 
amelyek nekünk, Fáknak vannak, mert én hiszem, hogy 
te pontosan az az ember vagy, aki utána is jár ezeknek.

Talán sohasem gondoltál még arra, hogy a fák és 
az emberek mennyire hasonlítanak egymásra. Épp 
úgy mint Te, én is régóta élek itt a Földön. Mintegy 
3,8 milliárd évvel ezelőtt, a vízben kezdett el az élet 
kifejlődni. Azokban az időkben a Föld nagyon más 
volt, egyáltalán nem hasonlított a mostani buja, 
zöldellő paradicsomhoz. A Föld megannyi szépsége, 
ami ma körülvesz minket, ez a csoda, nem más, mint 
maga az élet. S ennek részei vagyunk mindketten, 
bár más és más szerepet játszunk benne. Én, Te, az 
összes többi növény és állat, létünket mindannyian a 
környezeti feltételeknek és forrásoknak – napfény, víz, 
tápanyagok, levegő, éghajlat, talaj – köszönhetjük. 
Mi hatással vagyunk erre a környezetre és a környezet 
is hatással van ránk. Bár meglehetősen különbözőek 
vagyunk, mégis függünk egymástól. A Föld a mi 
egyetlen és közös otthonunk. Földünk egészsége a mi 
egészségünk is, és jövője a mi közös jövőnk is. 

Minden egyes növénynek és állatnak megvan a 
saját története és saját titka. Hosszú évmilliók alatt 
mi, Fák váltunk a legsikeresebb növényekké itt a 
Földön. A legmagasabb dinoszauruszok elérték a 12 
méteres magasságot is, míg mi akár 100 méternél 
magasabbra is megnőhetünk. Lágyszárú társaink 
közül sokan télen elpusztulnak, mi azonban kemény 
kérgünknek köszönhetően túléljük a teleket. Erősek 
vagyunk, és képesek vagyunk táplálékot raktározni 
azokra a napokra, mikor nem lehetne hozzájutni. Ezzel 
az életmóddal meglehetősen magas kort tudunk 
megélni. A ma élő legöregebb fa egy 4740 éves, 
„Nagyi” névre hallgató ősöreg simatűjű szálkásfenyő, 
valahol Kelet-Kalifornia hegyeiben él. Most már te is 
tudsz hármat a Fák nagyszerű titkaiból: magasság, 
erő és hosszú élettartam.

A természet számtalan különleges képességet adott 
nekünk, Fáknak. Szállást és otthont tudunk biztosítani 
sok más növénynek és állatnak, mi vagyunk számukra 
a világ, amely nélkül nem létezhetnének. Tudtad, hogy 
egyetlen  bükkfán rendkívül sok, akár 300 rovarfaj is 
megtalálható?
Arra is képesek vagyunk, hogy szabályozzuk 
környezetünk hőmérsékletét. Forró nyarakon 
lecsökkentjük, télen mérsékeljük. Megfékezzük a 
viharos szelek erejét is. Mikor a szél belekap az 
ágainkba, lelassul a sebessége. A levegőből megkötjük 
a port, ezáltal megtisztítva azt. Egy focipályányi 
fenyőerdő 80 tonna port köt meg évente. Az 
elemek közül a vizet is képesek vagyunk szabályozni. 
Ugyanannyi vizet párologtatunk el a leveleinken 
keresztül, mint amennyit felveszünk a gyökereinken 
át. Egy kifejlett nyírfa akár 7000 liter vizet is el tud 
párologtatni egy év alatt. További képességünk, hogy 
meg tudjuk védeni a talajt. Szárazabb időszakokban 
mi biztosítjuk számára a vizet, nagyobb esőzéseknél 
pedig megakadályozzuk az árvizeket. Erős gyökereink 
megóvják a talajt a szél- és a víz eróziójától. De mi 
még ennél sokkal többel is megbirkózunk.

A Fák mindig is segítették az Embereket. Számodra 
is sokféle felhasználása ismert a Fáknak. Az erdők 
adják a faanyagot a házakhoz és a hajókhoz, az erdő 
gyümölcsei és vadjai pedig élelmet biztosítanak. A 
legértékesebb kincs pedig, amit a Fáktól kapsz, az 
oxigén. Évmilliókkal ezelőtt a Föld légköre egészen 
más volt, mint manapság. Nagy mennyiségű szén-
dioxidot tartalmazott, míg oxigén csak nagyon kevés 
volt benne. A zöld növények voltak azok, akik megtan-
ulták hasznosítani a szén-dioxidot és közben oxigént 
termeltek. Mi bocsájtottuk ki az oxigént a légkörbe, és 
így az élet robbanásszerű fejlődésnek indult. Mi vagy-
unk a Föld tüdeje. A szén-dioxidból megkötött szenet 
pedig a testünkben tároljuk akár évmilliókon át, a föld 
mélyében is. Mai állapotában ezt hívjuk szénnek.
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Mi láttuk a múltat. Sok vidám és sok szomorú dologra 
is emlékezünk az emberiség történetéből. A mítoszok, 
legendák, mesék, dalok és történelmi adatok a bi-
zonyítékok erre. Mindig is elkísértük az Embert az ő 
útján, egészen a bölcsőtől a koporsóig. Mi voltunk az 
első otthona. Mi adtunk ennivalót, orvosságot, tűzifát; 
mi adtuk az alapanyagot a hangszerekhez, a fegy-
verekhez és a játékokhoz. Belőlünk építette az első 
lakhelyeit és az első hajóit is. Az Ember rájött, hogy 
szüksége van ránk, és úgy tűnt meg is becsül, tisztel 
minket. Szép példája ennek a skandináv mondavilág 
ősi kőrisfája (Yggdraszill), a német mítoszokban 
megjelenő tölgyimádat, vagy a szláv népeknél a hárs 
mint nemzeti jelkép. Mi, Fák hozzájárultunk egy sor 
felfedezéshez is az emberiség történelme során. Isaac 
Newton egy lepottyanó almát fi gyelve ismerte fel a 
gravitáció törvényét. Végigkísértük Charles Darwint öt 
hosszú éven át a BEAGLE fedélzetén, Darwin az expe-
díció után írta le a földi élet sokszínűségét magyarázó 
nézeteit, megalkotta az evolúció elméletét.

Ahogy az emberiség lélekszáma nőni kezdett, a mi 
életünk és az Emberrel való viszonyunk is kezdett 
megváltozni. A Napból származó energia már nem volt 
elég az Embernek. 
Megtanulta, hogyan szerezhet még több energiát 
ahhoz, hogy fényt vigyen az éjszakába - világítás, 
hogy télen melegedjen - fűtés, hogy megfeszített 
munka nélkül is terített asztal várja - modern 
mezőgazdaság, hogy gyorsabban utazhasson - 
közlekedés. Ehhez az életstílushoz egyre több és 
több energiára van szükség, amit szénből, olajból és 
földgázból tud nyerni. Eközben viszont szén-dioxidot 
bocsájt ki a levegőbe, ami  a légkör felmelegedését 
idézi elő.

Az Ember többé már nem méltányolta s nem tisztelte 
a Fák különleges képességeit és értékeit. A fejszéket 
felváltották a motorfűrészek. A lovakat nagy és nehéz 
gépezetekre cserélték le. S egy élő teremtmény helyett 
az ember elkezdett bennünk puszta nyersanyagot, 
tüzelőanyagot és  jövedelemforrást látni.
Társaimat egyre nagyobb számban döntötték ki, hogy 
helyet adjanak a szántóföldeknek. Ezzel az Ember 
egyben megsemmisítette a rajtunk élő milliónyi 
növény és állat természetes élőhelyét is, minket, pedig 
száműzött az ültetvényekre, ahol barátaink nélkül kell 
élnünk.

Az én életem sem a régi már. Az égből hulló csapadék 
már nem tiszta víz. Az éghajlat melegszik. Az 
egészségem romlik. Különféle betegségek és kártevők 
gyötörnek. A károsodott gyökereim nem tudnak elég 
vizet felszívni. A leveleim túl korán lehullnak. Virágaim 
nem fordulnak termőre. Az ágaim is elszáradnak.

A Föld már nem olyan, mint volt. Különös, furcsa 
időjárási szélsőségek gyötrik. A folyók kiöntenek 
és pusztulást hagynak maguk után. A lavinák és a 
tornádók egyre gyakoribbak. A forróság mindent 
felperzsel, ami csak azt útjába kerül. A földek 
sivataggá változnak. A szomjoltó források kiszáradnak.

Az ember tudja, hogy ő is a természet része. Minden, 
amit megváltoztat a természetben, önmagára is 
visszahat. Mindezek ellenére biztos vagyok benne, 
hogy ő sem rossz, csak helyesen kellene használnia 
a természeti erőforrásokat. Vess csak egy pillantást, 
például ránk, Fákra. Nekünk is kell enni, inni és 
dolgozni. De mi nem szennyezzük a környezetet, 
mi benne élünk. Mi megtanultuk a napenergiát 
hasznosítani, mert az sosem fogy el és tiszta. Mi nem 
pazaroljuk az ivóvizet. Mi csak annyit veszünk el és 
használunk, amennyire szükségünk van. Az általunk 
kibocsájtott víz pedig tiszta. Továbbá még oxigént 
is előállítunk, ami elengedhetetlen más élőlények 
létezéséhez. Mi a helyzet Veled? Elgondolkoztál már 
azon, hogy Neked vajon hogyan kellene felhasználni a 
természeti erőforrásokat? 

Tulajdonképpen ezzel a levéllel én azt akartam 
elmesélni Neked, hogy az én történetem a Te 
történeted is és a jövőnk most a Te kezedben van. 
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2. Tevékenység – a fák és a szén-dioxid
Minden egyes fa, beleértve azt is, amivel találkozni fogsz a BEAGLE projekt keretein belül, nagyon fontos 
feladatot lát el azáltal, hogy a fotoszintézis során feldolgozza a szén-dioxidot és oxigént állít elő, illetve az így 
megkötött szenet tárolja (hosszú szénláncú vegyületekben, mint pl.: a cellulóz vagy a lignin, a fa szilárdságát 
biztosító anyagok).  A szén-dioxid megkötése és tárolása akár több millió évre is kivonja a légkörből ezt a gázt, 
így járulva hozzá a klíma stabilizálásához. Ez a folyamat alapvetően a levelekben játszódik le. Sokféle alakkal és 
mérettel rendelkeznek a fák. Vajon egyesek jobbak lennének a szén-dioxid megkötésben?

Itt látható három jellegzetes faalak:

A fák lombkoronája egységesen 12 méter magas (h).  A lombkorona sugara (r), pedig mindhárom esetben 4 méter.

Kérdések:

Számold ki mindegyik fa lombkoronájának térfogatát. Melyik fának van a legnagyobb térfogata és ezért • 
melyik képes feldolgozni a legnagyobb mennyiségű szén-dioxidot?

A legtöbb lombhullató fának az év egészéből csak 9 hónapon át vannak levelei. Hogyan hat ez a megkötött • 
szén-dioxid mennyiségére? A fenyők tűlevelei viszont egész évben fotoszintetizálnak. Ezzel együtt a tűlevelű 
fák erősen csökkentik a talajra jutó fény mennyiségét, ezért az ő élőhelyük biodiverzitása kisebb. A szén-dioxid 
megkötés és a biodiverzitás megőrzés optimalizálása mellett, vajon te hogyan ültetnél be fákkal egy terültet?

Sok szervezet már manapság is használja a fákat arra a célra, hogy általuk csökkentsék a kibocsájtott • 
széndioxid mennyiségét (szén lábnyom). 2003-ban Anglia nagyjából 54 millió tonna széndioxidot bocsájtott 
ki. Egy átlagos fa 1 tonna széndioxidot dolgoz fel évente. Világos, hogy a fáknak önmagukban nehéz lenne 
kompenzálniuk a kibocsájtott széndioxid hatásait. Készítsetek asszociációs térképet, amelyen a szén-dioxid 
szint csökkentésének különféle módjait, lehetőségeit ábrázoljátok. A statisztika szerint tavaly - Málta, Bulgária 
és Románia kivételével - az EU-rendszerbe vont 11 186 létesítmény összesen 2,05 milliárd tonna széndioxidot 
bocsátott ki. 2005-ben 10 282 vállalat kibocsátási szintje 2,01 milliárd tonna volt. A nemzetközi szabályozások 
szerint a kibocsájtás maximuma éves átlagban 2,15 milliárd tonna lehet, ezt egyik évben sem érte el a 
szennyezés.

Magyarországon 2005-ben 229, tavalyelőtt 239, tavaly 245 létesítmény vett részt a rendszerben, ezek • 
összes széndioxid kibocsátása rendre 26,1, 25,8, illetve 26,8 millió tonna volt - derül ki a statisztikából. Az 
engedélyezett kibocsátási kvóta éves átlagban 31,6 millió tonna volt.

Menj fel az internetre és számítsd ki a saját „szén lábnyomodat”! Itt van például a  www.actonco2.direct.• 
gov.uk, de sok más weboldalon keresztül is megteheted ezt. Vajon hány darab és miféle fajtájú fákat kellene 
Neked évente elültetned ahhoz, hogy azok épp ellensúlyozzák a te szén lábnyomodat? Melyik lomborona 
alak lenne a legideálisabb az ültetésre? Nézd meg a modern időkre vonatkozó CO2 kibocsájtási görbéket 
és gondolkozz el azon, hogy ez vajon egy fenntartható fejlődés alapja-e, miközben azt is tudjuk, hogy a 
népesség Európában szintén növekszik?

Fa alak:

Kúp

Térfogat = 1/3 ∏ r2h

Fa alak:

Henger

Térfogat = ∏ r2h

Fa alak:

Gömb

Térfogat = 4/3 ∏ r3



3. Tevékenység – Biodiverzitás 
történet: a fa az élet szigete    
A fák a legnagyobb termetű, legkönnyebben 
észlelhető szárazföldi élőlények. Aligha találunk 
náluk magasabb, szerteágazóbb, égbetörőbb, 
nagyobb árnyékot adó lényeket. Közülük kerülnek 
ki a leghosszabb életű élőlények is. Lengyelország 
legidősebb tölgyei 600 évnél idősebbek, de a 
legidősebb ismert fa – egy szálkásfenyő – Kalifornia 
hegyeiben 4700 évnél is idősebb volt! Mindezek 
a sajátságok a fákat a szárazföldi biodiverzitás 
legstabilabb elemeivé teszik. Egy-egy tájban minden 
egyes fa zöld szigetként jelenik meg. 

Micsoda kísértés a zsúfolt élőhelyek lakói számára 
egy-egy fa meghódítása! Mint a hajótöröttek számára 
egy darabka szárazföld, a fák – zöld szigetként – 
rengeteg mindent nyújthatnak az élőlényeknek: 
helyet és teret a tartós megtelepedésre vagy az 
időszakos tartózkodásra, élelmet, vizet, árnyat a 
lombozatban vagy a földön. A lombsátron átszűrődő 
fény jó rejtő szint adhat a ragadozók elől bujdosóknak. 
Sokak számára meglepő lehet az életciklusuk 
valamely szakaszában a fákhoz kötődő kis- és nagy 
termetű állatok és növények sokasága. Küzdhetnek 
versenytársaikkal, fogyaszthatják a fa levelét vagy 
termését, vadászhatnak a fán élő áldozatukra, tojást 
rakhatnak a fán épített fészkükbe vagy faodvakba, 
vagy elrejtőzhetnek a fába vájt üregekbe vagy akár a 
gyökerek alá. A fa kérgét sűrűn boríthatják mohák és 
zuzmók, de hajtásos növények is megtelepedhetnek 
itt. A fán élő epifi ton élőlények összegyűjthetik az 
esővizet, s gyökerük körül hulló port és elhalt szerves 
anyagot halmozhatnak fel. A fa alatt is sok-sok 
élőlénnyel találkozhatunk, hiszen a lehullott levelek 
és ágak rejtekhelyet és táplálékot nyújtanak számos 
gomba- és állatfajnak. Egy-egy fa elhalása vagy 
kivágása nyomán kialakuló „lékekben” melegebb 
és fénnyel jobban ellátott körülmények között az 
élőlények egy más csoportja, a zárt erdőben nem 
sikeres fajok közössége képes megtelepedni.

A legteljesebb képet akkor kapjuk a kiválasztott 
fánkhoz kötődő biodiverzitásról, ha megfi gyeléseinket 
egész évben végezzük, követve az évszakos 
változásokat.

Tantárgyak:  biológia, angol, állampolgári 
ismeretek

Elsajátítható ismeretek
A fákhoz kötődő élőlények kapcsolatainak • 
feltárása;

A fákhoz és a kapcsolódó élőlényekhez köthető • 
energiaáramlás irányának megértése; 

A fákon élő növények és rovarok közötti • 
kapcsolatok és az ökoszisztémában betöltött 
szerepük megértése.

Szükséges eszközök
Funkcionális határozó • 

Megfi gyelési űrlapok • 

Távcső a madarak megfi gyeléséhez• 

Nagyító a rovarok és egyéb “apróságok” • 
megfi gyeléséhez

Mintagyűjtő dobozok,• 

Csipesz• 

Fiolák• 

Lepkeháló• 

Esernyő• 

Jegyzetpapír • 

Kefe• 

Fényképezőgép • 

A vizsgálat módszerei

Kezdésnek megelégedhetünk egyetlen jó kérdéssel, 
ami beindíthatja tanítványaink gondolkodását és a 
beszélgetést: Miért van oly sok faj? Miért használják 
oly sokféleképp a fákat? Miért van az, hogy egyes 
fajok tavasszal, míg mások nyáron aktívak? Mi fog 
történni, ha az emberek nem fenntartható módon 
használják környezetüket? Miért fontosak a fán lakó 
sokféle élőlények? Mi történne, ha nem lennének 
megporzó szervezetek? 
Minden tevékenységünk fontos következtetésekre kell, 
hogy vezessen minket: Egyetlen fa elpusztítása számos 
hozzá kötődő élőlény halálos ítéletét is jelenti!

Lehetőleg a vizsgált fa egyezzen meg a fenológiai 
megfi gyelésekre kiválasztottal. A vizsgálat lehetséges 
intenzitásai:

Megfi gyelési idő: egy tanóra (30 - 45 perc)1. 

Bevezetés (Feladat elmagyarázása, csoportok • 
kialakítása stb.)
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Feladatok és eszközök kiosztása• 

15 - 30 perc a megfi gyelésre (l. az űrlapokat)• 

Fényképek elkészítése• 

A csoportok munkájának összefoglalása• 

Megfi gyelés egész évben: 4 eltérő fenofázis 2. 
alkalmával

Első levelek megjelenésekor• 

Első virágok megjelenésekor• 

Termések/magvak érésekor• 

Télen, lombhullás után• 

Hetenkénti megfi gyelés, alkalmanként 10 perc  3. 

Természetesen az összes faj megtalálása és felismerése, 
határozása lehetetlen. Ezért próbáljuk meg a megfi gyelt 
élőlényeket a fán élő közösségben betöltött szerepük 
alapján tipizálni. A funkcionális határozó segítségével 
sikerülhet a megfi gyelt élőlények besorolása a 2. 
űrlapon szereplő kategóriák valamelyikébe.

Tantermen kívüli megfi gyelés

A fa megfi gyelését kezdjük meg már kb. 50 4. 
méter távolságból. Figyeljük meg távcsövünkkel a 
madarakat, a mókust stb. Jegyezzük fel őket az 1. 
űrlapon!

A fához érve fi gyeljünk meg minden elérhető részt 5. 
a fán illetve a talajon, a lombkorona alatt: levelek, 
törzs, ágak, felszíni gyökerek, elhalt faanyag, avar. 
Jegyezzük fel a megfi gyelteket az 1. űrlapon!

Törzs: Miféle állatokat, növényeket, zuzmókat, 6. 
gombákat, üregeket és odvakat tudunk megfi gyelni? 

Levelek: Figyeljük meg a fán levő és a lehullott 7. 
levelek mindkét oldalát! Milyen élőlényeket, illetve 
életnyomokat (pl. gubacs, aknázó járat) sikerül 
megfi gyelni?

Talajfelszín (1 m² a fa alatt) beleértve a látható 8. 
gyökereket: Keressünk gilisztákat, ászkákat és más, 
a lebontásban közreműködő élőlényt! Nézzünk be a 
gyökerek alá is, vegyük észre a terméseket fogyasztó 
állatok nyomát (lábnyom, ürülék, terméshéj 
maradvány).

Ágak és lombozat: Mit láthatunk a földről fi gyelve 9. 
(fészek, fagyöngy stb.)?

Megjegyzés: Megfi gyelés után hagyjunk minden 
élőlényt a helyén!
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Elemzés 

Szükséges időt fordítani az eredmények elemzésére 
is. Bátorítsa diákjait, hogy az adatrögzítés után 
próbálják megfogalmazni az adatok kapcsán kialakult 
véleményüket, nézetüket. Néhány javaslat:

Vitassuk meg milyen kapcsolatban vannak az 10. 
egyes funkcionális csoportba tartozó élőlények a 
fával?

Vitassuk meg, hogy mi történne a fán élő 11. 
életközösséggel, ha a fát kivágná és elvinné az 
ember, vagy ha kidöntené a vihar és itt helyben 
korhadna el?

Milyen megporzókat sikerült megfi gyelned? Miért 12. 
olyan fontosak ezek az élőlények?

Vitassuk meg, hogy milyen hatása lehet annak 13. 
a fán élő szervezetek számára, ha a rügyfakadás 
korábban történik meg?

Sikerült-e bármilyen évszakok közötti változást 14. 
megfi gyelni a fán talált élőlényközösségben?

Hasonlítsd össze eredményeidet más BEAGLE 15. 
projekteben résztvevők megfi gyelésivel!

Milyen hatása lehet a klímaváltozásnak a fán 16. 
megfi gyelt életközösségre?

Vitassuk meg, milyen hatása lehet a 17. 
klímaváltozásnak az egyes fafajok elterjedésére? 
Értelmezd az 1a-d ábrán látható térképeket!

Hogyan befolyásolhatja a te tevékenységed, 18. 
életviteled környezeted fenntartható fejlődését?



1a-d ábra

Hasonlítsd össze az alábbi elterjedési térképeket: A bükk és a kocsányos tölgy jelenlegi elterjedése Európában 
a baloldali ábrákon (1a, c) látható. A jobb oldalon látható térképek egy 2080-ra vonatkozó becslést (lásd www.
alarmproject.net) mutatnak ugyanezen fajok akkori elterjedésére (Szürke: ahonnan eltűnik a faj; sötétbarna: 
újonnan meghódított terület; narancssárga: nincs változás. Az A1 forgatókönyv egy 4 °C melegedést 
eredményező nem fenntartható növekedéssel számol. 
Más forgatókönyveket és fajokra vonatkozó eredményeket a www.pronas.ufz.de honlapon lehet megtalálni. 

a) Bükk (jelen)

c) Kocsányos tölgy (jelen)

b) Bükk 2080 (A1 forgatókönyv)

d) Kocsányos tölgy 2080 (A1 forgatókönyv) 27
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hangyák      

szú       

denevérek      

feketerigó      

taplógombák      

méhek      

lepkék      

hernyók      

földigiliszták

legyek

gubacsok

borostyán

szajkó

levélaknázók

zuzmók

fagyöngyök

mohák

molylepkék

egerek/pockok

gombák

százlábúak

baglyok

fürkészdarazsak

szarvas/őz

csigák

pókok

mókusok

szarvasbogarak

cinkék

vaddisznó

ászkák

harkályok

egyéb     

Terepi megfi gyelés (ürlap 1)
A fán megfi gyelhető biodiverzitás (élőlények, életnyomok)
Írd be a megfelelő oszlopba, hogy hány különböző fajt/féleséget találtál az egyes rendszertani csoportok 
képviselői közül!

Élőlénycso-
port

A fatörzsön A levél 
felszínén 
vagy 
belsejében

Az ágakon A lombkoro-
nában

A talajon az 
avarban

A gyökereken
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Tölgy

Dátum Rügyfakadás Első virágok  Első levelek Gyümölcs/termésérés Levélhullás Lombszíneződés

2005 Március 14 Május 1 Április 24 Szeptember 20 November 13 November 14

2000 Április 17 Május 12 Április  30 Október 5 November 5 November 2

1990 Március 30  Április  4 

1980    Április 18

1970    Május 6

Madárberkenye

Dátum Rügyfakadás Első virágok  Első levelek Gyümölcs/termésérés Levélhullás Lombszíneződés

2005 Április 3 Május 8 Április 14 Augusztus 18 Október 22 Október 18

2000 Április 2 Április 30 Április 18 Szeptember 5 Október 20 Október 18

1990 Március 21 Május 1 Március 29 

1980   Május 14 

1970   Május 20

Bükk

Dátum Rügyfakadás Első virágok  Első levelek Gyümölcs/termésérés Levélhullás Lombszíneződés

2005 Április 14  Április 24 Szeptember 25 Október 30 Október 31

2000 Április 16 Május 6 Április 27 Szeptember 28 Október 28 Október 25

1990 Március 19 Április 23 Április 26

1980 Június 2 Május 17 Április 27

1970   Május 9

Vadgesztenye

Dátum Rügyfakadás Első virágok  Első levelek Gyümölcs/termésérés Levélhullás Lombszíneződés

2005 Március 25 Április 30 Április 5 Szeptember 17 Október 20 Október 13

2000 Március 23 Május 2 Április 7 Szeptember 27 Október 24 Október 16

1990 Március 18 Április 14 Február 25 

1980  Április 5 Május 12 Április 9

        1970   Május 12 Április 17

Függelék 1 - Fenofázisos adatsorok

Megjegyzés: Adatforrás: Natures Calendar (www.naturescalendar.org.uk)

9. Függelékek
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Függelék 2



Függelék 3 - Hosszútávú trendek

1. A globális hőmérséklet és a levegő szén-dioxid szintjének változása

Continued overleaf32

2. Széndioxid kibocsájtás mértéke
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Függelék 3 - Hosszútávú trendek

3. A tengerek vízszintjének változása

4. Az utasok száma Nagy-Britannia  repülőterein



Függelék 4 - Fák, ökoszisztémák, fenntarthatóság
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(Én) (Iskola) (Ország)

(napfény)



Függelék 4 - Fa életciklusa 
Note: the proper order should start with photosynthesis in box one (top left) and end with respiration in box 6 
(bottom right).

Fotoszintézis
A Nap fényenergiája biztosítja az energiát 
ahhoz, hogy a fa CO2-ból és vízből szerves 
vegyületeket, cukrokat állítson elő s közben 
O2-t termeljen. A fotoszintézis helye 
alapvetően a levél.

A sok cukor összekapcsolódásával képződő 
faanyag (cellulóz) egy nagyon ellenálló, nehezen 
lebomló anyag. A talajra hulló faleveleket, 
faágakat, a kidőlt fatörzseket, a mélyen a talajba 
fúródó gyökereket a lebontó szervezetek csak 
nagyon lassan tudják feldolgozni. Ezáltal a 
faanyagban „tárolt” szén csak lassan szabadul 
fel, lassan alakul vissza CO2-vé. Sőt,  egy része a 
talaj mélyebb rétegeibe jutva hosszabb időre is 
kivonódhat a szén-körforgásból.

A lebontó szervezetek – talajlakó állatkák, 
gombák és baktériumok – elfogyasztják a fa 
elhalt részeit. A faanyag szerves vegyületeit 
elégetik (légzés), ezáltal ők maguk energiához 
jutnak, közben CO2-t és vizet szabadítanak fel 
és O2-t fogyasztanak .

A fotoszintézis során a CO2-ből és vízből 
előállított cukor (vagy más néven glükóz) a fa 
szállítószöveteiben szállítódik a felhasználás és 
a raktározás helyére, például a gyökerek felé. 
(A cukrok szállítását az úgy nevezett háncsrész 
(fl oem) végzi. A fa törzsében a háncsrész 
tulajdonképpen a fakéreg belső része.)

TA gyökérzet, csakúgy, mint a fa többi része 
(törzs, levél) a fotoszintézis során előállított 
cukrokat, mint szerves építőköveket használja 
fel növekedéséhez, gyarapodásához. Ezáltal 
a fák a testükben nagyon nagy mennyiségű 
szenet tárolnak, hiszen szerves vegyületekből 
épül fel minden egyes porcikájuk.

Légzés
A gyökér, a levél, a törzs növekedéséhez, 
gyarapodásához valamennyi energiára is 
szüksége van a fának. Ezt az energiát a 
fotoszintézis során előállított cukrokból nyeri. 
A cukrokat oxigén mellett elégeti, így energia 
szabadul fel valamint CO2 és víz is keletkezik. 
Ezt a folyamatot nevezzük légzésnek.
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Függelék 5 - A fák létét 

veszélyeztető tényezők

Itt egy pár ötletet kínálunk a fákkal kapcsolatos 
problémák továbbgondolásához ... persze csak arra 
az esetre, ha Ön úgy érzi, hogy diákjainak szükségük 
lenne ezekre a fantáziájuk megmozgatásához. Az 
itt felsorolt tevékenységek, életformák mindegyike 
hozzájárul a klímaváltozás előidézéséhez vagy épp 
az erdők pusztulásához, s ezáltal, közvetve vagy 
közvetlenül magukra a fákra is hatással vannak.
Increasing car ownership.

oegyre növekvő gépkocsiállomány• 

oszéntüzelésű kazánok és erőművek • 

erdőirtások• 

olcsó repülőjegyek• 

mocsarak, lápok lecsapolása, feltöltése• 

a fogyasztói társadalom értékrendje, szokásai• 

városiasodás, elkényelmesedés• 

égve hagyott lámpák és le nem kapcsolt • 
elektromos berendezések

a lakások túlzott fűtése• 

Amazónia kivágott őserdei helyén termelt • 
marhahús vagy szója fogyasztása

Függelék 6 - Megoldások

Egy pár ötlet ... ha diákjainak szüksége lenne 
inspirációra, segítségre.

Egyéni akciók

Szállj ki és gyalogolj!”

Kapcsold le magad után a lámpákat

Csukd be az ablakot, ha megy a fűtés

Csavard lejjebb a termosztátot 2 fokkal

Hasznosíts újra mindent, amit csak lehet!

Iskolai akciók

Váltsatok energiatakarékos izzókra

Környezetbarát járművek/buszok beszerzése

Az iskolaépületek megfelelő szigetelése

Saját megújuló energiaforrás kidolgozása

Helyben termesztett élelmiszer fogyasztása és ezzel 
együtt a junk food (gyorséttermi kaja, szó szerint: 
szemét kaja) visszaszorítása

Faültetés

Újrahasznosított termékek előnyben részesítése

Regionális/nemzeti/országos akciók

Szén dioxid hitelkártya kibocsájtása

Megújuló energiaforrások kutatások és fejlesztések 
fi nanszírozása

Az előírásoknak (Sztenderdnek) nem megfelelő 
kibocsájtású járművek kitiltása

Faültetés/erdőtelepítés

A közösségi közlekedés fejlesztése

Gyorsvasúthálózat kiépítése

Szén-dioxid adó bevezetése

36



Függelék 7 - Tantervi illesztés

Osztályfőnöki óra 1- 8  osztály: A környezet-
tudatosságra nevelés kiemelt fejlesztési feladat, 
nagyon sok alkalom lehet

Környezetismeret 1- 4 osztály:  tanulmányi séták 
ősszel és tavasszal, közvetlen környezetünk fásszárú 
növényei (parkok fái) 

Természetismeret 5. oszt.: Környezetünk 
élővilága témakör: Ősz a kertben, Környezetünk 
élővilága témakör :Tavasz a kertben 

Természetismeret 6. oszt.: Hazai erdőink témakör.

Gimnázium, Biológia 10. évfolyam: “A 
növények teste és életműködései” című részhez, 
növényhatározás gyakorlatához

Gimnázium: Biológia 12. évfolyam: “A populációk és 
az életközösségek” című részhez

 Szakközépiskola 9-10 évfolyam: “A növények teste 
és életműködései” és az “Az életközösségek általános 
jellemzői” című tananyagrészhez

Függelék 8 - Hasznos forrás-

munkák és honlapok

Csóka György (1997): Gubacsok.Erdészeti Tudományos 
Intézet. Agroinform Kiadó, Budapest.

Csóka György _ Kovács Tibor (1999):Xilofág rovarok.
Erdészeti Tudományos Intézet. Agroinform Kiadó, 
Budapest.

Csóka György (2003):Levélaknák és levélaknázók.
Erdészeti Tudományos Intézet. Agroinform Kiadó, 
Budapest.

Csóka György (2003):Levélaknák és levélaknázók.
Erdészeti Tudományos Intézet. Agroinform Kiadó, 
Budapest.

Hirka Anikó - Csóka György (2006):Képes útmutató és 
kódjegyzék az erdővédelmi jelzőlapok kitöltéséhez..
Erdészeti Tudományos Intézet. Agroinform Kiadó, 
Budapest. 

Szabóky Csaba - Csóka György (2008):A 
püspökladányi Farkassziget lepkéi..Erdészeti 
Tudományos Intézet. Agroinform Kiadó, Budapest.

www.mme.hu

www.tve.hu

www.kia.hu 

www.bocs.hu

www.meta.hu

www.vadonleso.hu

www.mkne.hu
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Függelék 9 - Projekttagok

UK – Field Studies Council

BEAGLE Project
Field Studies Council Head Offi ce
Preston Montford
Montford Bridge
Shrewsbury SY4 1HW

Tel: 01743 852126
Fax: 01743 852101
Email: global@fi eld-studies-council.org
Website: www.fi eld-studies-council.org

Norway – Centre of Schools’ Science Education, 
University of Bergen

Skolelaboratoriet i realfag
Universitetet i Bergen
Allégt. 41
N-5007
Bergen

Tel: +4755582259
Email: post@miljolare.no
Website: www.miljolare.no & www.sustain.no

Hungary – Hungarian Society for Environmental 
Education (Magyar Környezeti Nevelési Egyesület)

Iroda: 1113 Budapest, 
Zsombolyai utca 6.
Levelezési cím: 1397 Budapest Pf. 530.
Tel: +36 1 321-4796
Email: beagle@mkne.hu
Website: www.mkne.hu

Germany – Helmholtz Centre for Environmental 
Research

4 Theodor-Lieser Strasse
Halle
06120

Tel: 49 345 5885315
Email: Karin.Ulbrich@ufz.de
Website: www.ufz.de

Slovakia – Slovak Environment Agency

28 Tajovskeho
Bankska Bystrica
975 90

Tel: +421 48 4374175
Email: katarina.koskova@sazp.sk
Website: www.sazp.sk

Poland – University of Warsaw, Centre for 
Environmental Studies

93 Ul. Zwirki I Wigury
Warsaw
02-089

Tel: +48 22 8222261
Email: ucbs@uw.edu.pl
Website: www.ecbs.edu.pl


