
A v i lágkereskede lem é r d e k e s e b b 
tengerentúli és exotikus fái* 

irta: dr. Tomasovszky Imre ny. miniszteri tanácsos. 

A kultúra fejlődésével az ember részére szükséges javak 
iránti igény fokozatosan növekedik. A ruha, a lakás, az élelme
zési és egyéb szükségletek mind megváltoznak és átalakulnak a 
kor kívánalmainak és igényeinek megfelelően. 

Az új világrészek ifelfedezése s azoknak a világkereskede
lembe való bekapcsolása révén olyan áruk kerülnek az óvilág-
részekbe, melyek újszerűen hatnak, divatosak és lassankint álta
lánosan ismertek lesznek. 

A világkereskedelemnek manapság már egyik fontos ága: 
a fakereskedelem sem mentes az ilyszerű hatásoktól. Lépést kell 
tartani a haladó korral s annak különleges kívánalmait is ki kell 
elégíteni, aminek eredménye az, hogy különösen az építkezési, 
iparművészeti és fényűzési célokra alkalmas külföldi fafajok 
hova-tovább, nagyobb és nagyobb elterjedést nyernek. 

Manapság nem egy amerikai származású fafaj erős verseny
társa lett az óvilág fáinak és a világkereskedelembe napról-napra 
nagyobb mennyiségben bekerülő exotikus fának nem egy faja 
közkedveltté lesz tetszetős színénél, vagy tartósságánál, avagy a 
különféle különleges iparcikkekhez és építkezésekhez szükséges 
különleges és értékes anyagánál fogva. 

A tengerentúli és exotikus fát rendesen vitorlás hajókon s 
csak kivételes esetekben — nagyértékű szállítmányoknál -— 
teher gőzhaj ókon is szállítják a világkereskedelem gócpontjaiba, 
minők: London, New-York, Hamburg, Bréma, Rotterdam stb. 

* Szerzőnek a soproni „M. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki fő
iskola" erdőmérnöki osztályán — az 1926/27. tanév I. semesterében — 
famintáknak, furniroknak és 90 vetített képnek bemutatásával kísért 
előadásai. 

E tanulmánynak a tűlevelű és lomblevelű tengerentúli fákra vonat
kozó része megjelent az „Erdőgazdasági Szemle" 1930. évfolyamában. 

Szerző. 



A világfakereskedelemben a tengerentúli fánál: a tengeren
túli építő fák (Bauhölzer) és .a tengerentúli haszonfák (Nutz-
hölzer) csoportját különböztetik meg. 

Az első csoportba az újabban már mintegy tömegáruképen 
érkező tengerentúli építőfát, minők: pl. az Észak-Amerikából 
származó Pitch-pine, Oregon-pine, White-pine, tölgy, juhar, a 
Dél-Amerikából való Greenheart, az ausztráliai eredetű kemény
fák: Black-butt, Karri, Tallow-wood, Jarrah, Ironbark stb. és 
az indiai, s a jávai Teák stb. sorozzák. E faanyagok rendesen 
gömbölyű, bárdolt, fűrészelt, gerenda, fűrészáru stb. alakban 
kerülnek a világkereskedelembe. 

A tengerentúli fák második csoportjába rendszerint a fény
űzési iparcikkek, tárgyak és eszközök előállítási céljaira, nem
különben különleges építési célokra is , szolgáló, s részben a 
forró földövön tenyésző következő fafajokat sorozzák: 

1. az amerikai mahagóni, dió, nyár, tölgy, kőris, Hickory, 
cseresznye, Satin, juhar, Cottonwood, Bay-Poplar (Tupelo 
Gum.), Magnólia stb.; 

2. az afrikai Mahagóni, Okoume, Cédrus, Padouk, Kambala, 
Nyár, Citromfa és Zebrafa stb.; 

3. az ázsiai Sen (japán kőris), Tamo (japán szil), Katsura 
(japán erdei fenyő), japán tölgy és Teák; 

4. a különböző világrészekből származó következő fák: 
Puszpángfa, Cédrus (Florida, Haiti, Afrika), Cocobolo, Cocos, 
Ébenfa (Madagaskar, Nyugat-Afrika, Ceylon), Grenadill, Jaka-
randa, v. Palisander (Brazília, Keletindia, Afrika), Partridge, 
Persimon és Cornel, Pockfa, Rózsafa (Bahia, Afrika), Satinfa 
(Kelet- és Nyugat-India), Vera s végül 

5. kisebb mennyiségben: Amaranth, Primavera, Kígyófa, 
Ibolya és Szantálfa stb. 

Az úgynevezett festőfákat, minők: Kékfa, Cochenille, Sár-
gafa, Indigó, Vörösfa, Quebrachofa stb. a kereskedelem fenti 
két csoportjába nem sorozzák be. 

A középeurópai fogyasztás céljaira szánt tengerentúli és 
exotikus fa legnagyobb része a hamburgi kikötőbe érkezik és a 
kikötővel kapcsolatban álló víziutakon (Elba, Havel, Szale, a 
különféle csatornák, Odera stb.), egy kis része pedig vasúton 



jut el a Németbirodalom belsejébe s illetve a mögötte fekvő 
országokba, a többek között hazánkba is. 

Nem lesz tehát érdektelen megismerni a szükséges tudni
valókat azokról a tengerentúli fákról, amelyeket nemcsak a 
külföldi, de újabban már a hazai hajó-, vágón-, repülőgépgyá
rak, építési vállalkozók, müasztalosok, iparosok stb. is szívesen 
felhasználnak. A felsorolandó fafajok közül a Pitch-pine, 
Oregon-pine, Red-pine, White-pine, a különféle Spruce-ök, 
Reed-wood és Cypress a tűlevelűek — és a Greenheardt, Black-
butt, Tallow-wood, Jarrah, Turpentin, Teák, amerikai juhar és 
a japán tölgy pedig a lomblevelű fákhoz tartoznak. 

Megjegyezni kívánom, hogy a világkereskedelmi szokásnak 
megfelelően, a tengerentúli fáknak mindig csak a fenti általá
nos kereskedelmi neveit használom, a tudományos botanikai 
nevüket csak érintem. 

A) TŰLEVELŰ TENGERENTÚLI FÁK. 

1. Pitch-pine. 

Pinus paltistris. MM. Déli fenyő. Gelbkiefer. Egyéb nevei: 
Südliche Kiefer, Parkett- oder Pitch-pine Föhre, Longleaved 
pine, Southern pine. 

Tűi hármasak, melyek 34 cm hosszúak. A fa rendesen 
20—25 cm magas, igen széles koronájú. Toboza 15—20 cm 
hosszú, függő. 

Szíjácsa keskeny, gesztenyesárgás vagy barnásvörös. 
Fája elsőrendű minőségű, kemény, nehéz és tartós. Fajsúlya 
0.50—0.90. 

Fájának anatómiai szerkezetét a prozenchimás tracheidák 
és a parenchima sejtek képezik. 

Első éveiben rendkívül lassan nő, később azonban növése 
gyorsabb lesz és egyenletes is. 

E fanemnek hazája az Északamerikai Egyesült Államok
nak Észak- és Dél-Karolina, Georgia, Florida, Missisippi, Lousiana 
és Texas nevű államaiban, a száraz, homokos lapályokon van, 
néhol őserdőket is alkot. (Előfordulási helyeiről Caroline-pine-
nek és Texas-pine-nek is nevezik.) 

Rendkívül hosszú, 34 cm-ig megnövő tűi miatt hazájában 



„Longleaved Pine"-nek is nevezik. A Palmetum és Castanetum 
erdőzóna atlanti régiójában tenyészik.* 

A fakereskedelmi és ipari jelentősége rendkívül nagy, 
mivel tartósságát 'és szilárdságát egy amerikai fenyő-féle sem 
múlja felül. Manapság a legbecsesebb amerikai fenyő. 

Említett jeles tulajdonságainál fogva a hajóépítés első
rendű fája, melyet főleg árbocoknak és hajópallóknak (Decks-
planken) használnak fel nagy előszeretettel. Kitűnő épületi és 
műfát szolgáltat. A műasztalosoknak a széprajzolatú, úgyneve
zett „Figured Trees" és „Pitch-pine Moireo" anyag 1 kedvelt 
fája és mint fűrészáru is rendkívül keresett. Felülmúlhatatlan 
teherbíróképességénél, nagy gyantatartalmánál és rendkívül tar
tósságánál fogva a magas-, hajó- és hídépítkezéseknél, utcabur
kolási kockákra, vasúti talpfául, vasúti és villamoskocsik, egyéb 
járművek, födéllhéjakhoz, ablak, ajtótokok, padlók; rugalmas
ságánál fogva különösen tánctermek padlóinak készítésére rend
kívül kedvelt. Ezenkívül újabban ezt a fát még hordógyártásra 
is felhasználják. Gyökereiből kosarat fonnak, rendkívül gaz
dag gyantatartalmú tuskófájából és gyökereiből pedig gyantát 
és kátrányt készítenek. 

A fakereskedelemben rendesen mint fűrészárú (gerenda, 
deszka és palló) kerül forgalomba. 

A fának építkezési s ipari célokra való ilyen sokoldalú és 
nagyarányú felhasználása rendkívül ismertté tette ezt a fane
met, mely keménység, súly és gyantatartalom tekintetében a 
többi fenyőfélét felülmúlja. 

Érdekes megemlíteni, hogy ezt a fenyőt évről-évre nagyobb 
és nagyobb mennyiségben hozzák be Amerikából Európába és 
különösen Németországba. A hamburgi kikötőbe az 1912. évben 

* Dr. Mayr Henrik szerint Észak-Amerikában a következő erdő
övek különböztethetők meg: 

I. Palmetum. Trópusi erdőöv. 
II . Lauretum. Örökzöld tölgyek és babérfák. 

III . Castanetum. Mérsékelt klíma melegebb része, hol a gesztenyefa 
tenyészik. 

IV. Fagetum. Mérsékelt klíma hidegrebb része, hol a bükk hazája van. 
V. Abietum-Picetum. Mérsékelt hűvös régió, hol a lucfenyő, jege

nyefenyő és vörösfenvő fordul elő. 
VI. Alpinetum-Polaretum. Hideeöv törpefákkal és erdőhatárral. 
Észak-Amerika Castanetum zónáia három részre: a) atlanti, b) kö

zép- és c) pacific-régiókra oszthatók fel. Szerző. 



mintegy 130.000 m 3 Pitch-pinet hoztak be, Magyarországba az 
1913. évben 273.793 korona értékben 21.061 q Pitch-pinet hoz
tak be. Ebből vasúton 14.655, folyamhajózással 6000 és végül 
tengeren 406 q érkezett be. 

Végül tájékoztatásul megjegyezzük, hogy Amerikában ezt 
a fanemet senki sem hívja Pitch-pine-nek. Ilyen néven Ameri
kában csakis a tűzifatermelésre alkalmas, ú. n. szurkosfenyőt 
(Pinus rigida Mill) jelölik, mely szintén Észak-Amerika keleti 
államaiban honos. Tuskóról is nagy erővel sarjadzik. 

2. Oregon-Pine. 

Pseudotsuga mucronata Sudw. Douglas-fenyő. Douglas-
tanne. Egyéb nevei: Pseudotsuga Douglasii Carr., Douglas-
fichte, Douglas fir, Jellow fir. 

Elsőrendű, gyorsnövésű fa, mely hazájában igen magasra, 
néha 50—90 m-re is megnő. A mi jegenyefenyőnkhöz nagyon 
hasonlít. Tűi laposak és alul két szürke sávval bírnak és mint 
a jegenyefenyőnél, fésűs elrendezésűek. Tobozai tojásdadok, 
rendes hosszúságuk 5—9 cm. 

Szíjácsa fehér, vastagsága rendesen 3 cm, gesztje hasonlé 
a szíj ácséhoz, de a világosság és levegő behatása alatt megsöté
tül. Fájának fajsúlya 0.46—0.54 közt váltakozik. A fa rugal
mas, nagyon tartós. A geszt színe .szerint megkülönböztetik: a 
sárgagesztű, ú. n. „Jellow fir"-t, mely homokos agyagtalajon 
— és a vörösgesztű „Red fir"-t, mely a soványabb talajú hegy
oldalokon fordul elő. 

Gyantatartalma ugyanannyi, mint a mi vörösfenyőnké. 
A Castanetum és Fagetum erdőzónájában, mégpedig a 

Pacific-régióban fordul elő. 
E fafaj Észak-Amerikában a 43—52. sz. fokok közt, a Sierra 

Nevada- és a Sziklás-hegységekben nagy erdőségeket alkot, nem 
különben a Pacific-államok közül Washington, Oregon és Kali
fornia tengerparti részein. 

Dr. Mayr a Coast Range-hegységben, Déloregonban, két 
oly Douglast is látott, melyek közül egyiknek 1.8 m átmérője és 
90 m magassága, másiknak 2.3 m átmérője és 80 m magas
sága volt. 



A fakereskedelmi, ipari jelentősége megfelel az európai 
vörösfenyőének. 

Rendkívüli teherbíróképességéné], rugalmasságánál és tar
tósságánál fogva fáját hazájában a legkülönfélébb célokra al
kalmazzák, így elsőrendű épületi fát és fűrészárut szolgáltat, 
főleg hajó- és hídépítéseknél keresett, különösen a hajók és főleg 
jachtok árbocaira, továbbá malomgöröndökre; keresett ezen
kívül mint kitűnő 'bútorfa és alkalmazzák utcaburkolási mun
kákra, sőt még nagy előnnyel vasúti talpfának is. A sárgaszínű 
fát padlókészítésre, a vörösszínűt pedig falborításokra használ
ják. Általában nehezen munkálható meg.* 

A fakereskedelemben a fának származási helye szerint: 
sárga-, vörös-, fehér- és feketeszínű Douglasról beszélnek. 

Újabban már a hamburgi kikötőbe is hozzák. A tengerpart 
környékén nőtt Douglas-fenyőt zöld-, a hegységből valót pedig 
fcéfc-Douglasnak nevezik. Általában azt mondják, hogy a hegy
ségből származó példányok faanyaga tartósabb, bár nehezebben 
megmunkálható, mint a jobb növekvési viszonyok között nőtt 
tengerpartmelléki példányok. 

Az Oregon-pinet a fakereskedelemben rendesen rönkök és 
árböcfa alakjában hozzák forgalomba. 

3. Red-Pine. 

Pinus resinosa Sol. Amerikai vörös erdeifenyő. Amerika-
nische Rotkiefer. Egyéb nevei: Norway-Pine, Hard-Pine, Cana-
dian Red-Pine, Pin rouge d'Amerique. 

Tűi kettősek, hosszabbak és vékonyabbak az európai erdei 
fenyőnél. Rendesen 25—30 m magasságig nő, kérge sima és 
vörösbarnaszínű, mely a fa idősebb korában vékony lemezek 
alakjában szokott leválani. Tobozai tojásdadok, általában 
4—5 cm hosszúak, 3 cm átmérőjűek. 

Szíj ácsa keskeny és sárgásszínű, maga a fa elég könnyű, 

* Franciaországban az Oregonpine-gerendákat kathedrálisok bel
sejének rekonstruálására használják. Norvégiában parkettet, Angliában 
pedig ajtókat készítenek belőle; hová kész ajtótokokat is szállítanak 
abból. (L. „Wiener Alig. Forst- und Jagdzeitung" 1932. évi 22. sz.) 

Szerző. 



szövete durva, szilárd, gyantában gazdag és megmunkált felü
lete selyemfényű. Gesztes része kicsiny. 

Állítólag a legsoványabb talajon is megnő. Ez a fafaj a 
Fagetum és Abietum (vagy a Laricetum) atlanti régiójában 
tenyészik otthonosan. 

Legnagyobb mennyiségben Kanadában és újskóciában for
dul elő, hol néha 50 m magasságú és 0.5 m átmérőjű törzseket 
is képez. Minnesota államban is alkot elegyetlen állományokat, 
melyek magassága azonban dr. Mayr megfigyelései szerint min
dig a 30 m-en alul van. A kissé nedves s homokos agyagtalajon 
kitűnően tenyészik. 

Kitűnő, szilárd és gyantadús fáját hazájában leginkább 
hajóépítési célokra és fűrészárú előállítására, főleg pedig desz
kák készítésére használják fel azért, mert a tapasztalatok sze
rint a Red-Pine-deszka nem nagyon vetemedik és megmunkált 
felülete selyemfényű. 

E tulajdonságai miatt terjedt el a Red-Pine-deszka hasz
nálata olyan nagyon az asztalosiparágban és lett az asztalosok 
kedvelt fája. 

A fának gyantadús gyökereit Amerikában fáklyák készí
tésére használják fel. ^ 

Tájékozás céljából itt megemlítjük, hogy a Red-Pine 
anyaga a fakereskedelemben Resina néven is kerül forgalomba, 
főleg mint padló-keretfa.* 

A fakereskedelemben a Pitch-Pine (Pinus palustris) vilá
gosszínű, kiválogatott szíj ácsait némelykor mint Red-pinet 
árusítják. 

4. White-pine. 

Pinus Strobus L. Símafenyő. Weymouthskiefer. Egyéb ne
vei: Árbocfenyő, Strobe, Weymouth-pine. 

Ez a hengeres törzsű és gúlaalakú koronákat képező első
rendű fa olykor 50 m-es magasságot is elér. 

Tűi, melyek 10 cm hosszúak, ötével vannak egy hüvelyben 
elhelyezve. A kocsányos toboz 10—20 cm hosszú és függő. Úgy 

* Sokszor a szurkosfenyő, Pinus rigida. MilL, Pechkiefer (az ame
rikaiak Pitch-pine-ja) a Red-pine-vel együtt képezi a fakereskedelemben a 
Resina nevű anyagot. Szerző. 



az ágak, mint a fiatal fák héja fényes, szürkés zöldesbarna és 
vékony gyantarétegekkel borított. Az idősebb törzsek kérge 
azonban barnaszínűvé és repedezett lesz. 

Szíjácsa sárgásfehér, a gesztje vöröses-sárgabarna, fájá
nak színe fehéres. Fajsúlya 0*30—0-50 között változik. 

A fa puha, nem vetemedik, jól hasad, megmunkálása köny-
nyű és egyenletes rostszerkezeténél fogva asztalos- és faragó
munkákra igen alkalmas. Mayr vizsgálata szerint gyanta
mennyisége igen nagy, nagyobb mint a hazai fenyőfajoké. Tar
tóssága és hordképessége azonban a többi fenyőkéhez képest 
határozottan kisebb. 

Ennek a fafajnak a Fagetum és Abietum (vagy a Larice-
tum) atlanti régiójában van a hazája. 

A símafenyő hazája az Északamerikai Egyesült Államok 
keleti részén Virginiától egész Kanadáig, nyugaton pedig a 
Missisipiig terjed. Az üde, nedves talajt szereti. Európába 
1705-ben hozták be és eleinte mint díszfát kultiválták. A hazai 
parkokbar ma is, majdnem mindenütt feltalálható. 

újabban azonban már erdőgazdaságilag is művelik. így 
például Németországban, Ausztriában vágható állományokat is 
neveltek már belőle. Hazánkban is már mint erdőgazdasági fa 
szerepel. 

Hazájában épület- és hajófának, sőt az északi vidékről 
származó keskeny évgyűrűs fát árbócfának is felhasználják. 
Könnyű megmunkálhatóságánál és méreteinél fogva hazájában 
különösen házak építéséhez igen keresett fa. Egyébként a fa-
kereskedelembe jövő símafenyő ajtó-, ablakkeretek készítésére, 
bútorbélés-fáknak, modellfáknak, padlóknak, falborításoknak, 
fiókoknak, zsindelykészítésre, hordók, különféle faedények, 
csöbrök, ládák stb. előállítására szolgál. Az egyenletes rost
szerkezetű faanyag faragó-, illetve faszobrászati munkák cél
jaira igen alkalmas és kedvelt. A facellulosegyárak is előszere
tettel használják fel fáját. 

A símafenyőt, mivel könnyen és élénk lánggal ég, a gyufa
gyártásnál is igen kedvelik. Érdekes, hogy a símafenyő fáját 
erre a célra újabb időben „Kork-pine" név alatt hozzák be a 



rajnai gyufagyárak részére. Az ily anyagot drágán, az 1913. 
évben m a-ként mintegy 60—70 márkájával fizették. 

A símafenyő fájából hosszú forgács nyerhető, mely tulaj
donságánál fogva a legkitűnőbb fagyapot készítésére alkalmas. 

Az amerikai terpentin és az úgynevezett „Barras" vagy 
„Gallipot" amerikai gyantát leginkább ez a fafaj szolgáltatja. 

Észak-Amerikának és Kanadának egyik legfontosabb és leg
elterjedtebb fafaja a símafenyő, „White-pine", bárdolt álla
potban és mint fűrészárú kerül Angolországba. 

Végül megemlítjük, hogy egy század óta Amerikának egy 
fafaját sem alkalmazzák oly nagymértékben az építő- és más 
iparban, mint a símafenyőt és másfelől egyetlen idegen ország
beli fafaj sem nyert teret oly gyorsan Európa erdőgazdaságai
ban, mint éppen a símafenyő. így például Bajorországban az 
állami erdőkben eddig már mintegy 15 millió símafenyőtörzset 
neveltek fel. 

5. Spruce. 

Amerikában ezzel a gyűjtőnévvel jelölik általában a luc
fenyői aj okat. / 

A világfakereskedelemben a leggyakoribb és így a legel
terjedtebb : 

a) California Spruce. 
Picea Sitchensis Carr. Szitkai fenyő. Egyéb neve: Tied-

land Spruce. 
Rendesen elsőrendű fa, néha jelentékeny, 50—60 m ma

gassággal. Tűi, melyek szúrósak és merevek és mintegy 1—6 cm 
hosszúak, úgy vannak elhelyezve, mint a mi lucfenyőnknél. 
Kérge hasonló a lucfenyő kérgéhez. Fája sötétebb, mint a luc
fenyőé, szíjácsa 4—5 cm vastag és a geszttől alig válik el. A 
fa finoman erezett. Gyorsabban nő a lucfenyőnél. A száraz
ság iránt igen érzékeny. Fajsúlya 0-43 Mayr szerint. 

A Fagetum és Abietum (avagy a Laricetum) pacific ré
giójában terem. Különben hazája Észak-Amerika északnyugati 
része 57—40. é. sz. között, továbbá a Szitka- és Vancouver
szigetek. Előfordul még California északi részében és a Colo-
radoban, hol az 50—60 m magasságot is eléri, s mintegy 
2 -5—3 -0 m vastagságra is megnő. 



Ezt a könnyű és lágy fát hazájában kitűnő tulajdonságai 
miatt főleg építkezésekhez, hajóárbocok, evezők készítésére, asz
talosmunkákhoz, hordók, csónakok előállítására stb. használják 
fel. A belőle készített fűrészáru egyike a legkitűnőbbeknek. 

Az európai fakereskedelembe még nincs általánosan be
vezetve. Egyike a jövőbeli fakereskedelem hasznos fáinak. 

b) White Spruce. 
Picea alba Link. Nordamerikanische Weissfichte. 
Ez a másodrendű, világossárga színű fa Észak-Amerika ke

leti részén fordul elő. A puha fáját főleg papírgyártás és hang-
szerfakészítés, Alaskában pedig épületi fa céljaira használják 
fel. Fajsúlya 0 -41. A kereskedelemben még nem gyakori. Te
nyészik a Fagetum és Abietum atlanti régiójában. 

c) Black Spruce. 
Picea nigra. Link. Schwarzfichte. 
Ezt a 20—25 m magas és Észak-Amerikában növő fát csak 

hazájában használják fel épületi fának és vasúti talpfának. Te
nyészik a Fagetum és Abietum régiójában. 

A kereskedelembe jövő úgynevezett Red Sprucet a Picea 
rubra Link (Nordamerikanische Rotfichte) adja, mely 20—40 m 
magasra is megnő és Észak-Amerika északkeleti részén nagy 
erdőket alkot. Ez a kereskedelemben mint Picea alba és Picea 
nigra is kerül forgalomba. 

c) White or Blue Spruce. 
Picea pungems Engebn. Blau oder Stechfichte. 
Hazája a Sziklás hegység, Coloradóban és Utahban is elő

fordul, főleg a nedves völgyekben, a Fagetum és Abietum közép
régiójában. 

A világfakereskedelemben a Sprucet, amint arról Ham
burgban értesültem, különösen repülőgép-alkatrészek készíté
séhez keresik. 

A Picea alba, nigra, pungens és Sitchensis fáit a fentieken 
kívül még Kanada Spruce néven is jelölik a világfakereskede
lemben. 



6. Redwood.* 
Sequoia sempervirens Endl. örökzöld sequoja. Egyéb ne

vek: Taxodium sempervirens, Lamb.; Eiben-Cypresse; Küsten-
Sequoie; Eiben Sequoie; Coast Redwood; Kalifornia Redwood. 

Ennek az örökzöld, vöröstörzsű, igen magasra — legtöbb-
nyire 60—90 m magasságra — növő, 6—9 méter átmérőjű óriás 
és emiatt joggal az erdők királyának nevezhető**- tűlevelű 
fának a levelei áralakúak, kétsorosak, szálasak, mindkét oldalukon 
2 fehér sávval. A fa a mi teleinket nem állja ki. 

Szíj ácsa keskeny, rendesen 3—5 om vastag, gesztje élénk
vörös, illetve cseresznyevörös, innen a fának hazájabeli neve: 
redwood. Gyakran keskeny évgyűrűs. A fa puha, könnyen hasad, 
nem vetemedik és rendkívül tartós. Fajsúlya 0 -42. 

Sarjadzási képessége rendkívül nagy. A sarjak mindig a 
fatörzs körül keletkeznek. Több ilyen nevezetes sarj-csoport 
közül a legelső a Santa Cruz mellett levő, ú. n. „Captain Inger-
solls Cathedral", melynél a többszázéves törzs igen vastag tö
véből sok sarj keletkezett, melynek 2-,5 m magasságtan levő 
kerülete 21 -8 m, a legvastagabb sarjnak a kerülete 10 m magas
ságban 6 m. A törzsek igen hosszú életűek és rendesen óriási 
méretűek. így pl. a Dr. H. Mayr által mért és a californiai 
Santa Cruz mellett levő fa 94 méter magas és mellmagasságfcan 
mért kerülete 15 méter; a kora mintegy 700 év, azonban ennél 
jóval idősebb törzsek is vannak. A legidősebb óriás Sequoia élet
korát 3—4000 évre becsülik. 

A Red-wood a Lauretum pacific régiójában tenyészik, ott, 
hol a levegő nedves, a nappalok melegek, az éjjelek pedig hi-

* Félreértések elkerülése céljából megjegyzem, hogy a világfakeres
kedelemben Rotholz, illetve Redwood alatt többféle világrészből eredő fa
nemet értenek. 

A délamerikai redwood a Fernambuk., 
a nyugatindiai redwood a Brazilletholz, 
a keletindiai redwood a iSappenholz, s végül 
Amerikában redwood néven a Sequoia sempervirens fáját nevezik. 

(A Sequoia gigantaea fája nem jő kereskedelembe.) Szerző. 
** Nálánál már csak a Kalifornia középrészén élő, ú. n. Mammutfa 

vagy Kaliforniai óriás fenyő (Sequoia gigantea Torr.) nő meg maga
sabbra, néha 120 méterre. A manapság nem nagy számú kaliforniai 
óriástörzs az Egyesült-Államok tulajdona, levágásukat és kipusztításukat 
a törvény tiltja. Fája a fakereskedelemnek ma már nem képezi tárgyát. 
A nevezetesebb botanikus kertekben mindenütt vannak példányai. Szerző. 



deg fagynélküliek, mert ezek a feltételek e fafaj tenyészetének 
életfeltételei, melyek pedig a subtropusi vegetáció zónájában 
vannak meg. 

Észak-Amerika pacifikus részein, Californiában, a Coast 
Range-hegységben, San Franciskó és Santa Cruz körül a völ
gyekben és a szakadékokban, a folyó partjain és némely Canon-
ban is otthonos a 700 m tengerszinfeletti magasságig. Rendsze
rint nem alkot terjedelmes és összefüggő állományokat. Azon
ban Mayr oly állományt is látott, amelynek hektárján 140 drb 
törzsszám és az átlagos törzs 95 m3 köbtartalma mellett, 
13.300 nf faanyag volt. 

A Red-wood Amerikában egyike a legkedveltebb s a leg
nagyobb elterjedést nyert fáknak. Eltekintve attól, hogy a be
lőle nyert épületfa legelsőbbrendű, Californiában még a rend
kívül becses fát , bútorok, ládák, hordók, cigarettadobozok és 
hasonló célokra; továbbá zsindelyek, távíróoszlopok, vasúti 
talpfák, víziedények, koporsók stb. készítésére használják fel. 
Igen nagy értékű, úgynevezett „Figured-wood" habos fa, mely 
kitűnően alkalmas furnírok előállítására. A fának különben 
nagy becse az, hogy kitűnően politúrozható, egyébként újabban 
a ceruzagyártásnál is tért nyert. 

Hamburgban nyert információm szerint a Red-wood fáját 
szobák, termek belső faldíszítéséhez szokták alkalmazni és erre 
a célra igen keresett. A nagy kereslet és fogyasztás miatt ez a 
becses és értékes fa hova-tovább ritkább lesz és a teljes kipusz
tulás vár reá. 

Fáját Californiából fában szegény államokba, egész Texasig 
hozzák forgalomba. 

A Red-wood fájának egy nagy része ezenkívül hajókon 
Európába, Ázsiába, sőt Ausztráliába is eljut. A világfakereske
delemben rendesen 4—8 m hosszú, 100—120 cm átmérőjű dara
bokban szokták forgalomba hozni. 

7. Cypress* '• 
Taxodium Distichum Rich. Mocsári ciprusz. Sumpfzypresse; 

* A világfakereskedelemben amerikai cedrusfa néven is hozzák for
galomba e fát. Szerző. 



Baki Cypress. Egyéb nevei; Mocsárfenyő; White-, Black-, Red-, 
Swamp-, Southern Cypress. 

Szép, egyenes törzsű, repedezett, barnapiros kérgü, első
rendű fa. Szálas, lapos tűlevelei 10—18 cm hosszúak, két sorban 
állanak és ernyőalakot kölcsönöznek. 

A törzs alsó része (3—5 m-ig) vastagabb, mint a felső, hosz-
szabb, hengeralakú rész. Szíj ácsa sárgás és keskeny, gesztje 
vörös, vörösbarna. Fája puha, rugalmas, könnyű, tartós; emlé
keztet a Pitch-pinere, de szaga nincsen. Fajsúlya 0 -45. 

Észak-Amerikában az örökzöld tölgy- és babérfákból álló 
subtropusi erdőzónát alkotó Lauretum és Castanetum atlanti 
régióiban fordul elő. 

Hazája az Egyesült-Államok déli és délkeleti része, hol a 
mocsarakban, a folyók partjain, de különösen a Missisippi fo
lyam torkolata körüli lapáiyokon nagy és kiterjedt állományok
ban fordul elő. 

Rendesen 30—40 m magasra nő meg. Az ilyen törzseknek 
a kerülete néha 10—12 méter is. 

Németországban már 20 méter magas és 1 m átmérőjű, 
100 éves egyedek is vannak belőle. Hazánkban a budapesti Vá
rosliget Hattyúszigetén van egy majdnem 20 m magas, idő
sebb fa.* 

A mocsarakban őserdőket alkotó Taxodiumok csak csóna
kon közelíthetők meg és az őserdőket csak hosszabb ideig tartó 
szárazság után lehet a mocsaras és az elsüllyedés veszélyével 
fenyegető talajokon megtekinteni s illetve kitermelni. Ezen kö
rülmény miatt a még jó állapotban levő Taxodium-állományok 
kitermelése igen veszélyes és nehéz. 

A Taxodiumot jeles tulajdonságai miatt leginkább épület
fának használják fel, de ezenkívül értékes fedélszerkezetek, 
ajtók, ablakbélések, faldíszítések, párkányok, padozatok, hajó
árbocok, cölöpök, karók, zsindelyek stb. készítésére, vízben 
való építkezésekhez is keresik, sőt még furnírt is készítenek 
belőle. 

A gyökerein képződő 1—1 5 m magas kinövéseket hazájá
ban méhkasok készítésére alkalmazzák. 

* L . Dr. Klein Gyula: ,,A mocsári cziprus." Term. Közi. 1912. évf. 
(13., 12) 591. 1. Szerző. ' 



Új-Orleansban a faházak és vízmedencék készítésére a Ta-
xodium distichumot használják fel kizárólag. 

A belőle készült házfedelek, kis javításokkal állítólag 100 évig 
is eltartanak. 

A világfakereskedelemben újabban nagyobb tért kezd hó
dítani a Cypress fája. Az európai fapiacokra hajókon kerül for
galomba. 

Hazánkban is kezdik már telepíteni a Taxodium disti
chumot. (Folytatása következik.) 

A Bakonyhegység és Bakonyal ja 
természeti emlékei 

írta: Földváry Miksa. 
(Folytatás). 

B) Nevezetes, ritka növények lelőhelye. 
Dr. Borbás Vince és utána mások is azt állították, hogy a 

Bakonynak nincs bennszülött növénye, míg dr. Gáyer Gyula azt 
írja, hogy: „a praenorikummal szemben a hosszabb fejlődésnek 
eredményét mutatja a Bakony . . . bizonyos kétségtelen endemiz-
mussal." 

Mivel a Bakonyban három flóravidék találkozik: a pannó
niai, illír és a norikumi, ez a körülmény érdekes és tanulságos 
megfigyelésekre és következetésekre ad alkalmat s oda kell töre
kednünk, hogy a jellegzetes flóraelemeket fenntartsuk és meg
mentsük. 

A jellegzetes vegetáció általában az erdőalakhoz van kötve, 
ennélfogva léte mindaddig biztosítva van, míg termőhelyét erdő 
borítja, kivéve többek között a lápi flórát, mely a mindinkább 
terjedő víztelenítés és nem ritkán károsan keresztülvitt lecsapo-
lás következtében sok helyről eltűnik. 

Helyszíni megállapításom szerint a Bakonyra nézve neveze
tes ritka flóra nagyobbára hatóságilag kijelölt és jóváhagyott 
üzemterv szerint kezelt véderdőkben található; mivel pedig köz
tudomás szerint ezekben az erdőkben tilos a faállomány letáro
lása, ennélfogva az ott díszlő növényfajok fenntartása és meg
óvása érdekében különös tennivalóra szükség nincsen. De más er-




