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Jeti, a mi platánfánk
Jeti, az iskolánk kapuja melletti platánsor első,
legmagasabb, és legegészségesebb tagja. Fehér kérgére
valaki korábban ráírta, hogy „JETI”. Mivel hatalmas,
fehértörzsű fa, ezért ezt a nevet adtuk neki. Ő egy
tökéletes közönséges platán - Platanus hybrida.
Két órán csak vele foglalkoztunk. Hazafelé menet
többször is lefényképeztük telefonjainkkal, ha láttunk
rajta egy élőlényt. Az első foglalkozáson kiválasztottuk a
többi fa közül, és méréseket, megfigyeléseket végeztünk
vele kapcsolatban. Törzse 130 cm-es magasságban körbe
198 cm, így a fa átmérője 63 cm. Kora körülbelül 70-80 év,
tehát 1940 és 1950 között ültethették. Magassága 24 m,
magasabb, mint iskolánk épülete.

1. Jeti 2019. szeptemberében

A második foglalkozáson élőlényeket kerestünk
rajta és körülötte. Rácsodálkoztunk, hogy milyen sok
élőlénynek ad otthont.

2. Jeti lenyűgöző lombkoronája



A gyökerét nem tudtuk megvizsgálni, de biztos, hogy sok baktérium, gomba, apró ízeltlábú
és féreg élhet rajta, vagy a közvetlen közelében. Lehulló leveleit, kérgét rendszeresen
összegyűjtik, és elhordják. A taposás miatt kevés fű nő körülötte. Közel van az úthoz, és a
járdához, amit gyökerével felhullámosított. Nehéz lehetett itt ilyen nagyra nőni.
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A törzsén moszatokat és zuzmókat találtunk. Kérge nagy darabokban leválik, ezért nagyon
jó búvóhely az ízeltlábúak számára. Találtunk itt pókokat, hangyákat, legyeket, poloskákat,
kabócát, lepkeszúnyogot, különböző petéket és bábokat is. A fa védelmet nyújt
mindegyiknek, még azoknak is, amelyek károsítják.

3. Moszatok

7. Hangya

11. Platán
csipkéspoloska



5. Bükkfa fürgekarolópók

4. Zuzmók

8. Házi légy

9. Ázsiai
márványpoloska

12. Mezei kabóca

13. Lepkeszúnyog

6. Faggyúpók

10. Amerikai
platánbodobács

14. Kikelt peték
petékpeték

A lombja terebélyes, levelei hatalmasak, karéjosak. A madarakat, főleg a kisebbeket csak
hallani lehet, hogy ott vannak, de látni csak akkor, amikor felrepültek. Megfigyeltünk itt
fészkelő balkáni gerlét, táplálékot kereső, és megpihenő fakopáncsot, nagyon sok tengelicet,
cinegéket, verebeket, és egy feketerigót, de láttunk felrepülni egy nappali pávaszemet is.

15. Balkáni gerle
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16. Széncinege

17. Tengelic

18. Nappali pávaszem

Termése gömb alakú aszmag, amely még zöld, de tél végére a tengelicek egyik kedvenc
tápláléka lesz. Megvizsgáltuk mikroszkóp alatt is.

19. Jeti termése

20. A termés
mikroszkóppal
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21. Tavalyi mag

22. Madársóska Jeti
mellett
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Örülünk annak, hogy ilyen szép fa nő az
iskolánk mellett. A levegőt is tisztítja, oxigént
termel, árnyékot ad az ott elhaladóknak és az ott
várakozóknak, és otthont ad rengeteg élőlénynek.
Megfigyeléseink közben feltűnt, hogy kerek,
fekete foltok vannak az oldalán, sőt egyre több van
belőlük. Rájöttünk, hogy az alatta várakozó
felnőttek cigarettáikat ott nyomhatták el. Ezért
készítettünk egy kiírást főleg felnőtteknek, amit
rákötöttünk Jeti törzsére. Figyelni fogjuk, hogy
történik-e változás, hogy szükség van-e további
lépésekre. Vigyázni fogunk Jetire!

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ
Kölcsey Ferenc Általános Iskola
Törökszentmiklós
6.b osztályos tehetségpontosok
23. Jeti október végén

24. Jetit védő felíratunk
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3.) https://www.izeltlabuak.hu/
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