


A fa tájkép formáló szerepe







Az erdő közjóléti szerepe







Élőfaszobrászat



Élő gyökérhidak



Bonsai fa és világító fa



A fák levélének hasznosítása



Kreatív ötletek levelekből



A fák virágának hasznosítása



A fák termésének hasznosítása





A fák nedvének felhasználása



A fák kérgének hasznosítása



Paratölgy (Quercus suber) kérge



Kéregből festék készítése



A fán nővő élőlények hasznosítása



vanilia és rattán



Tapló gombák



A fa, mint alapanyag
Fűrészipari termékek



Falemezek



Faforgácslapok



Farostlemezek



Tűzifa, fabrikett



Pellet



Faszén



Fa az építészetben























Fa a lakberendezésben 









Fa a hangszerekben 





Fa a sportszerekben





Fa a használati tárgyakban



















Fa a díszítésben 

















Fa a hitéletben







A fa gyökerének hasznosítása



A holtfa hasznosítása



A fa vegyi hasznosítása



Irodalomjegyzék minden fejezet után



Európai Fafeldolgozók 
Szövetsége jelmondata:

„Küzdj a klímaváltozás ellen:

ültess és HASZNÁLJ fát!”



Köszönöm a 
megtisztelő 
figyelmet! 
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