
Lombhullató erdőségek
TK. 47-50. oldal



Ahol a csapadék évi mennyisége meghaladja az 500 mm-t, lombhullató erdők 
alakultak ki. A lombhullató erdők kialakulásának további feltétele, hogy legyen 
a fák számára egy kedvező és egy kedvezőtlen évszak.
(Ez lehet hideg, meleg, vagy száraz ill. csapadékos évszak váltakozása.
A mérsékelt övezetben a lombhullatást a hőmérséklet lecsökkenése okozza.)
A kedvezőtlen időszakban a növények nyugalmi állapotba kerülnek, lombjukat 
lehullatják.
A lombhullató erdők egy vagy néhány fafajból állnak. Több faj esetén az egyik 
mindig uralkodó. Ha több fa faj fordul elő az erdőben, akkor elegyes erdőnek 
nevezzük.



Bükk
• Európa csapadékos, párás, hűvös nyarú vidékein fordul elő.
• kérge szürke, sima, törzse magas, egyenes
• koronája kupola alakú
• levelei tojásdadok, szélük ép, vagy hullámos
• porzós virágai barka virágzatot alkotnak
• szélporozta
• makk termését szúrós,

felnyíló kupacs veszi körül
• egylaki növény



A bükk a bükkerdőben egyedüli faj.
Fái sűrűn állnak, levélzete dús, koronái összezáródnak.
Kevés fény jut a talajra.
A cserjeszint hiányzik. A gyepszint csak a lombfakadás előtt 
változatos.

Berki szellőrózsa



Tölgy
• szárazabb, melegebb 

élőhelyeken fordul elő
• Gyakran a gyertyánnal alkot 

elegyes erdőket. A gyertyán 
alkotja az alsó lombkorona 
szintet.

Gyertyán
• törzse enyhén bordás, szürkés 

kérge hosszában barázdált
• kiszélesedő lombjában fűrészes 

szélű, a bükkénél hosszúkásabb 
levelek találhatók

• porzós és termős virágai is 
barkavirágzatot alkotnak

• egylaki növény
• a virágport és a termést is a szél 

szállítja
• termése 3 karéjú repítő-

függelékkel rendelkezik d)

gyertyán

bükk

tölgy Gyertyános 

tölgyes



Bükk Gyertyán

Gyertyán

3 karéjú repítő-függelék



Az erdők pusztulása
• erdőirtás: faanyagért, termőföldekért, legelőkért
• szennyező anyagok, erdőtüzek

Következményei
• levegő összetétel változása (a pára és oxigén mennyisége csökken, a 

por és szén-dioxid mennyisége nő)
• nem véd a széltől, a hő és csapadékviszonyok megváltoznak
• az állatok, növények élőhelye megszűnik

• nem köti meg a vizet, a víz elfolyása felgyorsul, növekszik a 
talajerózió

• megoldás a tervszerű erdőgazdálkodás



MF. 21. oldal 2-4. feladat

Hol alakulhatnak ki lombhullató erdők?
 milyen lehet a lombhullató erdők faji összetétele?
 Mi az elegyes erdő?
Bükk:
 milyen területeken fordul elő
 törzs, kéreg jellemzése
 korona, levelek, virágok, termés, porzás, fái elhelyezkedése, fényviszonyok, 

aljnövényzet
Tölgy jellemzése:
 előfordulás
 erdő összetétele
Gyertyán jellemzése:
 törzs, lomb, levelek, virágok, megporzás, termés

Mi pusztítja az erdőket?
Mik az erdőpusztítás következményei?






