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 A káposztásmegyeri lakótelep szomszédságában terül el az 51,7 hektáros Farkaserdő, ami nem véletlenül 
a helyiek népszerű kirándulóhelye. Újpest gazdag ipari múltra tekint vissza, s ez a fajta iparosodás és a köré 
települő infrastruktúra alaposan átalakította a tájszerkezetet. A terület vizes élőhelyei és tekintélyes méretű 
homokpusztái szinte teljesen felszámolódtak. A Pilisi Parkerdő telepített vissza nagyobb fás állományokat, ilyen 
a Farkaserdő is, ami hatalmas értéket képvisel a városi környezetben. 
 

 Az erdőségekre jellemző 
fanyar tölgyfaillat már akkor megcsapja az 
embert, amikor a Farkaserdőt átszelő 
aszfaltozott Homoktövis utcára rátér, pedig még 
csak nem is vetette be magát a sűrűbe. Az erdőt 
sétautak szövik keresztül-kasul, melyek között 
két tanösvényt is találtunk: az Út az 
egészségért elnevezésűt kis piros szívecskével 
jelölik. Hasonlót a Hárshegyen is létesítettek a 
szív- és érrendszeri problémákkal, magas 
vérnyomással küzdők és cukorbetegetek 
számára. 
A szívbarát ösvények tulajdonképpen bárki 
számára kényelmes túraopciót jelentenek, akik 
kerülnék a különösebb megerőltetést. A sík 
területet előnyben részesítő terepfutóknak például ideálisak a szintemelkedés nélküli utak, nem véletlen, 
hogy a Farkaserdő az újpesti futók paradicsoma, rengetegen tudják le a napi kilométereket (és 
bicikliznek) az árnyas fák alatt, még babakocsival kocogót is láttunk. 

 
 Az ösvény mentén street workout eszközöket helyeztek el elszórva, ami szokatlan megoldás a 
többi budapesti, egy kupacban telepített kültéri kondipályákhoz képest, de ez elvileg azt a funkciót tölti 
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be, hogy az egészségügyi sétálók kiegészíthessék más edzésformákkal is a mozgást menet közben. 
Ezeket mi magunk is kipróbáltuk. 
 Az erdőben útjelző táblák adnak információt, hogy mit merre lehet megtalálni, vagy mit érdemes 
megtekinteni. Nekünk az erdei iskola volt a legszimpatikusabb, de megnéztük a tornapályát is, hogy a 
napi mozgásigényünket is kielégíthessük. A tanösvény mindenféle hasznos egészségügyi tudnivalót 
ismertet az olvasóval, és összeér egy régebbi, természeti tematikájú tanösvénnyel, aminek mindössze 
három kisebb táblája van. 

 
 A növényzetet (vagy flórát) tekintve több lágy- és fásszárú növénnyel ismerkedhettünk meg. Sajnos a 
késői látogatás miatt, az évszakból eredően a legtöbb növénynek nem tudtuk megtekinteni a termését vagy a 
virágát. A legelterjedtebb lágyszárú növényzet képviselői (leginkább alj-nyövényzet) a zamatos turbolya1 

(Anthriscus 
cerefolium), 
pásztortáska2 
(Capsella bursa-
pastoris), mezei 
tarsóka3 (Thlaspi 
sp.),  
 
 
 

 
 
 
vadrepce4 (Sinapis arvensis), sárga virágú 
bakszakáll5 (Tragopogon sp.), amelynek 
inkább ismertebb képviselője a nagy 
bakszakáll6 (Tragopogon dubius).  
 
  



A fásszárú növényzetet pedig döntően a hegyi juhar1 (Acer pseudoplatanus), a mezei juhar2 (Acer campestre), a 
lepényfa3 
(Gleditsia 
triacanthos), 
elszórva a 
csertölgyek4 
(Quercus cerris), 
a bokorerdős 
részeken a 
kocsányos tölgy5 
(Quercus robur),  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*(a 

következő oldalon a tölgyek jellemzését 
segítő kis összefoglaló kép látható) 

 
 
 

 
 
 
 
továbbá az erdei fenyő6  
(Pinus sylvestris),  
 
 
 
 



 
 
a fehér-7 és lila akác8 (Robinia pseudoacacia; Wisteria sinensis), valamint a fekete bodza9 (Sambucus nigra), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                 a nyugati ostorfa10  
          (Celtis occidentalis) és  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
a homoktövis  
(Hippophae  
rhamnoides) alkotják.  
 
 
 
 
 



A talajon és a fák jelentős részén sok helyen megfigyelhető az erdei borostyán11 (Hedera helix). 
  
 
 
 
 
Az 
akácfáknál 
gyakran 
megfigyel-
hetjük a 
leveleket 

károsító hólyagos aknázómoly (Parectopa robiniella) lárvák pusztításának 
eredményeként, és  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a korai juhar gombás fertőzése (Rhytisma acerinum) miatt kialakuló 
levélfoltosodásokat. A hólyagos aknázómolyt Észak-amerikai eredetű 
tápnövényével, az akáccal együtt hurcolták be Európába.  
 
 
  
 
 
 
 
 
Mind ezek mellett a fehér fagyöngy12 (Viscum 
album) a szantálfafélék (Santalaceae) családjába 

tartozó, Magyarországon is jól ismert és 
egész Európában elterjedt félélősködő, örökzöld 
növény is jelen van. Leggyakoribb gazdanövényei 
az almafa, a nyárfa, a fűzfa, az akácfa, amelyek ágain gömbölyű, 60-100 cm átmérőjű bokrokat képez. 
 
Lápvilág a Farkas-erdő mellett 
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 A vízi és vízparti életközösségek, a lápok és a mocsarak a természetes társulások legértékesebb tagjai, 
mert a kedvező vízellátottság nagyon sok növény és állat számára biztosít megfelelő 
létfeltételeket. A kedvező körülmények hatására bontakozhat ki az élővilág csodálatos 
sokszínűsége. Újpest lápos, mocsaras vidékei az alacsonyabb fekvésű területeken 
alakultak ki. Ezek közül az egyik legnagyobb kiterjedésű a Farkaserdő és a Megyeri út 
között elterülő lápvilág, amelyet a Farkaserdőtől és a Megyeri úttól egy magasabban 
fekvő parlag választja el. A területen fellelhető kisebb nagyobb vízmedencéket már 
távolról jelzik a nagy vízigényű lágyszárú növények, mint például a tavasszal virító 
mocsári kutyatej (Euphorbia palustris). Nyár végétől virágzik az őszi vérfű 
(Sanguisorba officinalis), amelynek fejecskeszerű vöröses virágzatai szép díszei a dús 
növénytakarónak. Élénk virágszínével tűnik ki a zöld sűrűből a bordóvirágú réti füzény (Lythrum salicaria) és a 

nádszálakra csavarodó fehérvirágú 
sövényszulák (Calystegia sepium). A 
partmenti magaskórósok degradációt jelző 
növénye, a kanadai aranyvessző (Erigeron 
canadensis) 
és a 

sédkender 
(Eupatorium cannabinum). A vízpart felé közeledve különböző sásfajokkal 

találkozunk, amelyek közül messze 
kiemelkedik a nagyobb 
zsombékokat alkotó télisás (Cladium 
mariscus). A nád (Phragmites 
australis) mellett magasodik a bodnározó gyékény (Typha 
latifolia), köznapi nevén a buzogány, amelynek apró terméseit az 
őszi szél 
terjeszti 
szerte 

szét. A vízpartok buja növényzetének árnyékában 
kicsiny vízfoltok rejtőznek, otthont adva a vízi állatok 
nyüzsgő seregének. Itt gazdag gerinctelen állatvilágot 
találunk, amelyek közül a védett óriás szitakötő (Anax 

imperator) lárvák jelentősebb populációja érdemel 
említést. A Farkaserdő melletti 
tavacskák érdekes színfoltja a 
vízfelszínen és a víz alatt cikázó 
keringőbogár (Gyrinus sp.). Ez 
az 5-6mm-es fényestestű rovar 
főleg vízbepottyant szárazföldi 

ízeltlábúakra vadászik. Az Újpesten még közönséges keringőbogár (Gyrinus 
substriatus) Németországban már csak egy-két helyen él, mert a Magyarországinál 
jóval szigorúbb környezetvédelmi törvények már nem tudták megvédeni a korábbi 
gigantikus természetrombolások miatt megritkuló állományokat. Az élőhely másik különlegessége egy 

csigaritkaság, a pajzscsiga (Acroloxus lacustris), amelynek érdekessége, hogy 
a háza nem tekeredik fel, mint a csigáké általában, hanem pajzsszerűen borítja 
az állat testét. A mocsaras terület szélén a fás növények közül a füzek 
alkotnak ligeteket. Az élőhely szélén futó ösvényen tovahaladva kisebb 
nagyobb nádasok mellett vezet el utunk. A nádasok mérete egyre növekszik, 
és maximumukat ott érik el, ahol a lápvilág a Farkaserdő közvetlen 
szomszédjává válik. Ez a vadregényes rész biztosítja a magasabbrendű élet 
számára a legmegfelelőbb körülményeket. Tavasszal tömegesek a nász 

alkalmából megjelenő zöld levelibékák (Hyla arborea) amelyek a nádszálakon gyülekeznek a fajfenntartás hívó 
szavára.  
 



 Tavasszal és nyáron mindenhol közönségesek a pocsolyákban lapuló, vöröshasú unkák (Bombina 
bombina). Ezek a kétéltűek élénkszínű hasoldalukról kapták nevüket, amellyel támadóikat igyekeznek 
elriasztani. A zöld levelibékák és az unkák a gyorsan felmelegedő sekély vízbe 
rakják le petéiket. Az ebből kikelő ebihalak átváltozásával fejlődik ki a már 
szárazföldön is életképes béka. A Farkaserdő melletti lápvilág az egyetlen 
alkalmas petézési hely a környéken élő barna- (Bufo bufo) és zöldvarangyok 
(Bufotes viridis) számára. Ezek a védett állatok ezres nagyságrendben keresik 

fel a tavaszi 
nászidőszakban 
petézés céljából az élőhelyet. Létüket súlyosan 
veszélyeztetik az utóbbi években történt útépítések 
(M0-ás lehajtó a kettes út felé, és az Auchan felé 
vezető bekötő út) amelyek keresztezik a békák 

tavaszi vonulási útvonalait. Ezeken a helyeken a békavonulási időszakokban 
fehérlik az út a több száz eltaposott békatetemektől. 
A lehajtó utak mentén semmilyen beruházás nem 
valósult meg, amely ezt a kártételt enyhíthetné. Ez 
különösen súlyos mulasztás, hiszen hazánkban 
minden kétéltű és hüllő törvényi oltalom alatt áll. A 
lápvilágon él és szaporodik is a mocsári teknős 
(Emys orbicularis). A szárazföldi védett gerinctelen 

állatok közül az éti csiga (Helix pomatia) tömeges. 
 
Élet az erdőben 
 
 Az erdő élővilágát említve többnyire csak a nagyobb testű emlősök, madarak, fák és néhány virágos 
növény jutnak eszünkbe. Érdemes azonban tudni, hogy az erdei talaj minden négyzetcentiméterén több milliárd 
élőlény, baktérium, gomba és parányi rovar élhet.  
 A nagy mennyiségű faanyagot, egyéb növényeket, tehát az 
úgynevezett növényi biomassza jelentős részét szemmel nem érzékelhető 
mikrobák dolgozzák fel. A fák között sétálva azonnal szembetűnő, hogy 
az erdő világa bizonyos emeletekre, szintekre tagozódik. (Lásd a következő 
oldalon!) Föl kell emelnünk tekintetünket, hogy a sokszor 15-20 méter 
magas fák lombkoronáját lássuk. A zárt lombkoronába nem láthatunk be, 
ezért az ott élő állatokra főként a madarakra csak bizonyos jelek hívják fel 
a figyelmünket, pl. a hangjuk. 
 Az erdőalkotó fafajok között láthatunk más fajokat is. Ezek 

lehetnek az úgynevezett elegyfajok (tehát nem társulás-alkotók), vagy alá 
szorult, tehát a növekedésük során sokszor kevesebb fényhez jutó egyedek, 
vagy árnyéktűrő fafajok. A lombkoronának is lehet tehát több szintje. Ezt a 
második, alacsonyabb szintet általában kevesebb fa alkotja. Néhány 
társulásban, ahol a lombkorona szint nem túl sűrű (pl. gyertyánostölgyesben) 
, a talajra érkező napfény hatására gazdag cserjeszint alakul ki, ami fiatal 
fákból és ténylegesen cserjékből áll. Esetenként áthatolhatatlan sűrűségű is 
lehet. 
 Az erdő talaján láthatjuk az 
avarszintet. Az avar szint 
élővilága igen gazdag. Bár az itt 
élő állatok élete nem olyan 

látványos, mint a madaraké vagy az emlősöké, nem kevésbé 
érdekes és hasznos az erdő szempontjából. Az avarszinten 
találhatunk néhány lágy szárú növényt is. Egyes erdőkben, pl. a 
zárt lombú, sötét bükkösökben teljesen hiányozhat a cserjeszint és 
a talajon tenyésző aljnövényzet. A talajt itt ténylegesen csak a korábbi években lehullott avar borítja. Kora 
tavasszal azonban, amikor a lombkorona hiánya miatt még jut fény az avarra, néhány virágos növény a 
bükkösökben is megfigyelhető . 



 Az erdei élőlények között bonyolult kapcsolat alakult ki. Az elhalt, korhadó növényi részek, állati 
tetemek lebontásában szerepet játszanak a mikrobák, valamint a különböző korhadékevő szervezetek. A 
hangyák például az erdei talaj takarítói, feldolgozzák az elkorhadt fákat, az elpusztult rovarok tetemeit. Érdekes 
módon segítik néhány növény szaporodását is. Elfogyasztják az ibolya és a kapotnyak magjának húsos részét. 
A mag csírázóképes marad, és a hangyáknak köszönhetően az erdő más részére kerülhet. 

 
 A korhadó faanyagban bogarak lárvái fejlődnek. A lárvák az elhalt faanyaggal táplálkoznak. Ez a 
táplálék azonban emészthetetlen lenne a számukra, ha bélrendszerükben nem élnének olyan mikrobák, amelyek 
segítenek a fa megemésztésében. A természetes erdőben tehát azért fontos a korhadó faanyag, mert élő 

szervezetek (korhadékevő és korhadéklakó 
élőlények) tömegének életéhez szükséges. 
 A növényi részeket úgynevezett növényevő 
állatok fogyasztják. Magvakkal, termésekkel, 
növényekkel táplálkozik a nagy pele , az erdei 
egér, számos lepke faj hernyója és a rovarok 
döntő többsége, de a mezei nyúl, az őz és a 

gímszarvas is. Nagyon jól megfigyelhető a kapcsolat a lepkék és bizonyos 
növények között. A lepkék hernyóinak fejlődése az adott faj tápnövényéhez kötött. A nappali pávaszem 
hernyója a csalánon, a kis színjátszó lepke hernyója a füzeken, rezgő és fekete nyáron, míg pl. a kis 



Apollólepke hernyója az odvas keltikén fejlődik. A növényevő állatok maguk is 
táplálékot jelentenek más fajok számára. Az egérre és a pelére a macskabagoly és a róka 

vadászik, a 
hernyókat harkályok, cinegék, füzikék gyűjtik össze. 
 A gerincteleneknek is megvannak a maguk ragadozói. Az aranyos bábrabló évente akár 400 
lepkehernyót is elfogyaszt. Hernyókkal, lárvákkal, csigákkal táplálkoznak a futrinkák is. Rovarokkal kisebb 
testű emlősök is táplálkoznak. Igen szorgalmas, örökké éhes rovarpusztító az erdei cickány, amelyet sokan 
összetévesztenek az egerekkel. Nagy rovarpusztítók a denevérek. Még a nagyobb testű, gerinces ragadozók 

némelyike sincs biztonságban. A 
macskabagoly és annak fiókái 
néha bizony a rendkívül ügyes 
nyuszt táplálékaként végzik. 
Amikor ezek a ragadozók 
elpusztulnak, akkor ők is a 
mikrobák "karmai közé 
kerülnek". 
 A tápláléklánc megbontása az 
életközösségben kialakult 
úgynevezett dinamikus 
egyensúly felborulásához 
vezethet. Így egyes fajok el is 
tűnhetnek. Amennyiben pl. 
kipusztítjuk az odvas keltikét az 
erdő talajáról, akkor a kis 
Apollólepke szaporodását 
tesszük lehetetlenné. Hasonló 
példával élve: amennyiben nem 
tűrjük az erdőszegélyeken a 
rezgő nyárt, a füzeket, akkor 
biztosak lehetünk abban, hogy 
nem gyönyörködhetünk a kis 

színjátszó lepke röptében a következő években. Az ember hatására egyes fajok túlságosan elszaporodhatnak, 
például a már említett vadászható vadfajok is, mint a gímszarvas, a muflon, a vaddisznó), vagy szinte teljesen 
eltűnhetnek, mint a hazai csúcsragadozók. 
 Az erdő nemcsak táplálékot, hanem búvóhelyet, lakóhelyet is biztosít az állatoknak. Korhadó fákban 
ácsolják odúikat a harkályok, más madarak faágakra, bokrokra építik fészkeiket, amelyek anyagát az erdőben 
található füvek, vékony gyökerek, mohák, zuzmók szolgáltatják. Füvekből építi a mogyorós pele is a fészkét. A 
mókusfészek ágakból készül, jó futballlabda nagyságú. A harkályok odúiba a következő években más madarak 
költöznek. A nagy fakopáncs odújában építik fészküket a cinegék, a légykapók, a fekete harkály odúját foglalja 
el a kék galamb. 
 A lombkoronaszinten, cserjeszinten is megtaláljuk az arra az emeletre jellemző élőlényeket. Például 
szinte csak a lombkoronában táplálkozik az örvös légykapó nevű madár, és számos rovarfaj is itt találja meg a 
megfelelő életfeltételeit. Az összefüggő cserjeszint viszont a nagy pele élet módjának kedvez, ott érzi 
biztonságban magát. Néhány állatfaj, például a fakusz és a csuszka, elsősorban a fák törzsén táplálkozik. 
 
 
 
 



Galéria 
 
 A teljesség igénye nélkül megemlítenénk még néhány, a Farkaserdőben előforduló állatfajt. 
 

 
Európai mókus 
(Sciurus vulgaris) 
 
 
 

 
 
 
Hétpettyes katicabogár  
(Coccinella septempunctata) 
 
 
 

 
 
Koronás keresztespók 
(Araneus diadematus) 
 
 
 

 
 

 
 
 
Nagy fakopáncs   Óriás ganajtúró- 
(Dendrocopos major) bogár 
         (Scarabeus typhon) 
 
 
 
 

 
 
 
Szarvasbogár Széncinege 
(Lucanus cervus)                               (Parus major) 
 
 
 
 

 
Szajkó 
(Garrulus glandarius) 
                         
 
                         Vörösbegy 
                        (Erithacus  rubecula)  
 
 

 



 
 
 
 
Fürge gyík 
(Lacerta agilis) 
 
 
 
 

 
 
 
 
Erdei sikló 
(Zamenis longissimus) 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vakond 
(Talpa europaea) 
 
 
 

 
 
 
Európai sün 
(Erinaceus europaeus) 
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