Jos-vertelt – Görevli, rehberler için ekstra bilgi:
1/ Dişbudak
• Eski Yunanlılara göre, dişbudak bir engerek yılanı tarafından ısırılanlara iyi gelirdi.
• Tohumlarını kuşlar ve böcekler çok severler.
• Dişbudak kötü ruhlara ve tehlikeli hayvanlara karşı korur: çalışma sırasında çiftçi kadınlar
bebeklerini dişbudak ağacının altına koyarlar.
• Dişbudak için hava tahmini yapar derler:
Meşe ağacının yaprağı durgun ise
Yaz havası temiz olur, yağış olmaz;
Ama yaprakları Kızılderililerin tüyleri gibi diklenirse
Yollarda ve hendeklerde fırtınalar kopar.
2/ Huş ağacı
• İskandinav ülkelerinde huş ağacı bir ışık ve ilkbahar ağacı olarak saygı görüyor.
• Almanya'da Mayıs ağacı olarak kullanılır.
• Hindistan'daki kutsal Vedik metinleri huş ağacı kabuğuna yazılmıştır.
• Huş ağacının odunu davul, dümbelek ve hoparlör yapmak için mükemmeldir.
• Arapsaçı gibi büyüyen dalları (bir parazit ya da mantarın sebep olduğu) cadılar tarafından ("cadı süpürgeleri")
havada uçmak için minnetle kullanılır ;-)
3/ Gladiçya
• Gladiçya ağacının baklagil olan meyvelerinden, tekstil ürünleri için bir boya yapılabilir.
• Afrika'da taze meyveleri akciğer hastalıklarına ilaç olarak kullanılır.
4/ Kızılağacı
• Ortadaki fotoğrafta, kızılağacının kabuğunun su altında kaldığında nasıl değişime uğradığını açıkça görebilirsiniz.
• Bakterilerle simbiyoz (ortak yasam) yoluyla havadan nitrojenleri bağlar: iyi yeşil gübre verir.
• Yapraklar sonbaharda yere hala yeşil düşerler, sonbaharda renkleri değişmez.
• Yaprakları bazen kızılağaç böceği tarafından yenilir.
• Ayni söğüt ağacı gibi esnek dalları üretim için kesilebilir.
• Kızılağaç yemekleri füme yapmakta, tütsülemekte çok iyidir.
• Tanenleri, deri işlemede, giysi ve şapkaların renklendirilmesinde kullanılır (kırmızı, sarı veya siyah renkte).
• İç kabuğu diş macunu yapımında ve diş eti koruması içinde kullanılır.
• Kızılağacın kısa sürede çok fazla ısı üreten çok iyi bir odunu vardır ve bu sebeple sıcak ekmek fırını için iyidir.
• Ölü odunuyla da yer mantarları için bir cennettir.
• Kızılağaç mükemmel bir akustik kaliteye sahiptir ve müzik aleti yapımcıları tarafından da kullanılır.
5/ Armut ağacı
• Armut ağacı donmaya karşı hassastır, ancak Konferans gibi, meyve vermek için, her zaman gübrelemeye ihtiyaç
duymayan çeşitler de vardır (partenokarpe)
• Armutlar önce dik dururlar ve sonra asılırlar
• Armut ağacı çok iyi bir çalı çırpı, yakma odun ağacıdır.
• Armut yaprağı tütün gelmeden önce 15. yüzyılda içildi.
6/ Gürgen
• Odun solucanına karsı duyarlıdır
• Gürgenin odunu sadece kağıt yapımında değil, aynı zamanda oyuncaklarda, ayakkabı şekilleri yapmakta ve
kasapların kesme tahtalarında kullanılır ...
• Yaprağı iyi bir hayvan yemidir.
7/ Robinia, Sahte Akasya ağacı
•
•

robinia, sahte akasya ağacı kirliliğe dayanabilir
robinia, sahte akasya ağacının çiçeklerinden yapılan çay kabızlığa karşı yardımcı olur

•
•
•
•
•

Paris'teki en eski ağaç 1601 yılında dikilen bir robinia, sahte akasya ağacının köklerinin
birinden dikilen bir filiz de şimdi Hollanda'da en eski ağaç haline gelmiştir
robinia, sahte akasya ağacından aşılmaz çitler yapabilirsiniz
köklerin toprağa giren kok yumrularının bakterileri vardır ve bu nedenle azot toprakta kalır
robinia, sahte akasya ağacı güneşe bayılır.

8/ Akağaç
• İkinci Dünya Savaşı sırasında, Amerikalılar akçaağaç tohumlarina dayalı bir taşıma aracı
yaptılar; 29 kiloluk yükü yavasca yere indirebilirdi.
• Akçaağaç 40 metre yüksekliğe ve 500 yaşına ulaşabilir.
• Hızlı büyür ancak 20-25 yaşına kadar çiçek açmaz.
• Akçaağaç ışığı sever ve diğer ağaçlar için güçlü bir rakiptir
• Meyveleri atları öldürebilir (EAM = At atipik miyopati).
• Kağıt yapımında yaygın olarak kullanılır.
9/ Alıç
• Alıç çiçeklerinin güçlü, ağır bir kokusu var.
• Alıç çiçeği çayı sakinleştirici bir etkiye sahiptir.
• Öte yandan alıç yaprağı çayı, kalp atış hızını hızlandırır ve kan dolaşımına iyi gelir.
• Batıl inanç: alıç vampirlere ve cadılara karşı korur.
10/ Bataklık meşesi
• Quercus Palustris Amerika'dan geliyor ve 1770 yılında Avrupa'da tanıtıldı.
• Yaprakları sonbaharda koyu kırmızıya dönüyor.
• Erkek ve dişi çiçekler aynı ağaçta ortaya çıkıyor.
• Bazı Kızılderili kabileler ağacın kabuğundan karın ağrısını tedavi
etmek için bir ilaç yaptılar.
• Bonifatius, Dokkum'da Frizyalılar tarafından onların kutsal bataklık
meşesini yaktığı için dövülerek öldürüldü.
• En iyi şarap fıçıları meşe ağacından yapılır.
• Roma imparatorlarının tacı meşe palamudu yaprağından dokunmuştur.
11/ Çoban püskülü
•
•
•
•
•
•
•
•
•

çoban püskülü Avrupa’da tek yaprak dökmeyen her mevsimde yeşil kalan ağaçtır.
genellikle kayın ve meşe ormanlarında bulunur (gölge ve asidik topraklara karşı
dayanaklıdır)
genç yapraklarından yapılan çay ateş düşürücüdür ve idrar yollarını açar.
ölümsüzlük sembolüdür.
Hıristiyanlıkta çoban püskülü ile kutsal çocuk İsa arasında bağ vardır (Joseph ve Meryem
ana kendilerini Heroid askerlerinden bir çoban püskülünün koru içinde saklanmışlardır.)
yavaş büyür, 300 yıla kadar yaşayabilir ve 20 metre uzunluğuna ulaşabilir.
kabuğu kuşları yakalamak için tutkal olarak kullanılmıştır

12/ Japon kirazı ağacı
• Sağlam, çok soğuklara dayanabilir.
• Pirincin planlama mevsimini duyurdu, bu yüzden sake içmek iyi gelir.
• Sonbaharda, Japonya'da, Japon kirazının güzel kırmızı sonbahar yapraklarına, elbetteki Japon akçaağacına,
ginkgoya ve diğer birçok ağaç türüne hayranlıkla bakılacak bir parti de yapılır.

