
Az erdő és lakói 
- érdekességek, hiedelmek

állatmentés -



Mit tegyünk, ha vadállattal találkozunk az erdőben?-

- Hogyan kerüljünk el egy esetleges támadást-

- -Mit tegyünk, ha megtörtént a baj? -



Vaddisznó Róka, farkas

Ha felnőtt vaddisznóval találkozunk, két dolgot tehetünk, 
mindkettőhöz meglehetős önfegyelem szükséges.

Az egyik, hogy úgy csinálunk mintha nem vettük volna észre és a 
tempónk különösebb megváltoztatása nélkül igyekszünk eltűnni a 
színről.

A másik, hogy megállunk és megvárjuk amíg ő távozik. Ilyenkor 
érdemes nem felvenni vele a szemkontaktust.

Ha olyan helyzetbe kerülünk, hogy ránk támad a vaddisznó és nem 
tudunk elmenekülni, a legjobb ha hasra fordulva 
összegömbölyödünk.

Forduljunk el és induljunk ellenkező 
irányba!

Ha rókával, vagy farkassal  találkozunk , 
kellő távolságból hívjuk fel magunkra a 
figyelmet például tapssal, kiáltással. A 
zajtól való félelemtől el fog távolodni 
tőlünk.



Aranysakál Medve

Amennyiben tehetjük, messze kerüljük el az állatot! Az egyik, hogy 
úgy csinálunk mintha nem vettük volna észre és a tempónk 
különösebb megváltoztatása nélkül igyekszünk eltűnni a színről.

Az aranysakál keresi az ember és a kutya társaságát, viszont 
veszélyes, könnyen támadhat!

Emberre nem támad, viszont kisebb állatokra veszélyes

Ha  medvével találkozunk, de az állat nem vett észre 
minket, lehetőleg feltűnés nélkül, halkan azonnal távozzunk 
a helyszínről. 

Ha a medve észrevesz, ne próbáljuk elzavarni kövekkel vagy 
bármi mással.

Ne nézzünk a medve szemébe, ez agresszivitást válthat ki, 
ugyanakkor ne fordítsunk hátat az állatnak.

Ha a medve mégis odajön hozzánk, feküdjünk hasra, a 
fejünket takarjuk el a kezünkkel, és maradjunk 
mozdulatlanul.



Kígyók

A Magyarországon élő két mérges kígyó, a keresztes 
vipera és a rákosi vipera is kevés méreganyaggal 
rendelkezik, és a szakemberek szerint egészséges 
felnőttre többnyire nem jelentenek veszélyt.

Tilos megfogni, bármivel piszkálni, hozzányúlni!



Erdei állatok hangjai  I.
Madarak

Erdei fülesbagoly

https://www.youtube.com/watch?v=8Fx3oZpr75Y&list=PL-TvMHnSguH2nAAnDbduB-
IfArSRSi6dI&index=1

Erdei szalonka

https://www.youtube.com/results?search_query=erdei+ny%C3%BAl+hangja

Fülemüle

https://www.youtube.com/watch?v=BeiWUZ5tDIA

Szajkó

https://www.youtube.com/watch?v=hWLqRPOYWas

Csalogány

https://www.youtube.com/watch?v=bN9uSww8Z3M

Erdei pinty

https://www.youtube.com/watch?v=t0dN-C6reK0



Erdei állatok hangjai  II.
Ragadozók

Barnamedve

https://www.youtube.com/watch?v=VSxBUqUS47c&list=PL-
TvMHnSguH2nAAnDbduB-IfArSRSi6dI&index=8

Hiúz

https://www.youtube.com/watch?v=QX7CgtOfEbU

Farkas

https://www.youtube.com/watch?v=1EkKqKLvLeI

Aranysakál

https://www.youtube.com/results?search_query=vidra+hangja

Róka

https://www.youtube.com/watch?v=a2kbEjDnG-I

https://www.youtube.com/watch?v=VSxBUqUS47c&list=PL-TvMHnSguH2nAAnDbduB-IfArSRSi6dI&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=QX7CgtOfEbU


Erdei állatok hangjai  III.
Növényevők, rovarok és mindenevők
Szarvas

https://www.youtube.com/watch?v=A7ly42bBKVg&list=PL-TvMHnSguH2nAAnDbduB-
IfArSRSi6dI&index=28

Mókus

https://www.youtube.com/watch?v=2oLj8NyWhyU&list=PLb8wL-
CDKzOh8ouFU_GTp1blhFCGV6Qbe&index=2

Vaddisznó

https://www.youtube.com//watch?v=7FTuqjmxULE&list=PL-TvMHnSguH2nAAnDbduB-
IfArSRSi6dI&index=4

Denevér

https://www.youtube.com/results?search_query=denev%C3%A9r+hangja

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


Erdővel kapcsolatos hiedelmek   I.

„Jósló” erdei állatok:

Bagoly: - amelyik csűrre leszáll, az hamarosan le fog égni

Róka: - vele való találkozás  tüzet jelentett

- vele találkozni rossz hír

Mókus :  -valaki mókust kővel hajigált, az is tűzre számíthatott

ha diót látunk a mókus mancsában, az esküvőre vagy a sors drága ajándékára utal

Vadméh: -ha  fészket  raktak a háza falába, tűz fog kiütni

Nyúl : veszélyt jelzett, ha a falun nyúl futott keresztül

-sok nyúl jelenik meg egy csapatban, rossz lesz a termés

Gyík :  - megdermednek a rossz idő előtt, a köveken ülve

Szarvas : -vele találkozni az erdőben jó előjel, amely nagy nyereséget jósol



Erdővel kapcsolatos hiedelmek   II.

„Időjós” erdei állatok:

Hideg télre számíthatunk, ha:

az egerek, mezei pockok mély fészket készítenek

a mókusok sok fenyőtobozt gyűjtenek

sok ősszel az egér, a mezei pocok

a hangyák magas bolyokat építenek

a darazsak még októberben is csoportosan láthatóak

Hóesés várható, ha:

a mezei nyulak tömegesen az erdőbe húzódnak



Erdővel kapcsolatos hiedelmek  III.

Eső várható, ha:

a vakondok kimászik a földből

a szúnyogok tömegesen lepik el az embert

Vihar, zivatar várható, ha:

a hangyák nagy igyekezettel, sürgősen viszik vissza a tojásaikat a bolyba

a mókusok hegyekre másznak, amikor áradást érzékelnek

a mókusok a vihar előtt sikoltoznak, riasztó sípot adnak az esőre



Hiedelmek a fákról

Bodzafa Magyal

Aki napforduló idején bodzafa alá áll, 
szellemet láthat.

A halál és az újjászületés szimbóluma, a fája pedig a 
védelemmel áll kapcsolatban.
Régen az emberek abban hittek, hogy a magyalból kilőtt 

lándzsával meg lehet jósolni, hogy kiből válik jó harcos.



Hiedelmek a fákról II.

Mogyoró

Ha újholdkor egy fakéregre írtak egy 
szerelemmel kapcsolatos kérést, majd azt 
elégették, akkor teljesült a vágyuk. 

Ha valaki mogyoróággal rajzolt kört maga köré, akkor ezzel a 
gonosz erők támadását verhette vissza.

Nyírfa



Az erdő „patikusai,” gyógyító növények

Cserszömörce Erdei fenyő

Fogíny- és szájgyulladás ellen hatásos 
öblögető.

Teáját gyomorpanaszok enyhítésére isszák

Fiatal hajtásaiból régen krónikus köhögés ellen készült tea

A fájából  nyert olaj hátfájás elleni bedörzsölő szerek, 
sebfertőtlenítő kenőcsök, porok előállítására alkalmas



Az erdő patikusai, gyógyító növények

Fekete áfonya Közönséges nyír

A leveléből főzött tea epe-, és hólyagbetegségek 
orvossága.  Termése  fogínygyulladásra gyógyír.

Emésztési zavarok ellen fogyasztják.

Az ízletes, vitamintartalmú áfonyadzsemet gyakran 
adják vadak sültjéhez is.

Törzsének tavaszi nedvéből nyert olajat a bőrgyógyászat használja.

Különösen mint hajápolószer – nyírfasampon – ismert



Az erdő patikusai, gyógyító növények

Méhfű „mecseki tea” Vadrózsa

Hajtásából forrázott teát emésztő- és légzőszervi 
betegségeknél itassuk!

Gyermekeknek, öregeknek álmatlanság ellen is 
adható.

Bogyójából teát 
készítenek, mert jó C-
vitamin forrás 

Közönséges 
gesztenye

A porrá őrölt gesztenyék vízzel elkeverve szappanos habos 
anyagot hoznak létre, mosásra használható, környezetbarát.

Visszerek kezelésére krémet főznek belőle.



Az erdő „patikusai” , gyógyító növények  II.

Medvehagyma Hárs

Pattanások, görcsök, fülfájás, influenza, gombás és 
egyéb fertőzések, magas vérnyomás, torokfájás 
„gyógyszere”. 

Teája, köhögés, torokfájás, 
láz, szorongás, stressz, 
álmatlanság, magas 
vérnyomás ellen kiváló.

Csalán

Teája  tisztít, méregtelenít, energiával tölti fel .

Allergiás tünetek is kezelhetőek vele.

Bőr- és hajproblémák ellenszere az ebből készült főzet.



Állatok mentése

-madarak-



Mivel etessük a mentett madarunk?

Az etetés legfőbb szabálya, hogy a hangosan enni kérő fiókát mindig meg lehet etetni.

Minél kisebb a madár, annál gyakrabban van szüksége élelemre, de legalább óránként nézzük meg 
és kínáljunk neki élelmet. Csak nappal etessünk (még a baglyokat is)!

Szerezzük be az eledelt: macskák számára készült konzervhús; túróból, reszelt sajtból és főtt tojásból 
készült keverék!

Itatni szemcsepphez hasonló, gyógyszertárban kapható csepegtetővel vagy kisebb fecskendővel 
lehet a kicsiket.



Erdei emlősök mentése

Tilos erdei emlőst menteni, etetni!

A sebesült állat veszélyes is lehet!

Ha  még kölyök, a szülei a közelben lehetnek, és támadhatnak.

Etetésüket az erdészek oldják meg szakszerűen.


