
teszik. A sürü vetés — amellett, hogy több is kerül — azért sem 
jó, mert — ha talán e védnövénynyel egyidejűleg valamely facse
metét is ültetnénk a kopárságra — a sürün kelő füvek el nem 
terebélyesedhetvén, magasra nyúlnak s a körülültetett csemetéket 
erősen akadályoznák fejlődésükben. 

Helyesebbeu cselekszünk, ha a talajjavító füveket és fákat 
nem egyszerre ültetjük, hanem ha az alsóbb rendűek megtelepí
tésével kezdjük a talajjavítást s csak idők multán térünk át a 
fásításokra. Terméketlen területeinket nem épen és nem okvetlenül 
erdei fák segítségével kell megjavítanunk. Ez lehetetlen is. A ter
mészet sehol sem mutat példát arra, hogy a növényi élet 
elsőrendű erdei fával kezdődik, ellenben mindenütt láttatja velünk, 
hogy a növényélet üttöröi az alsóbbrendű növények: a zuzmók, 
mohák, harasztok, füvek, félcserjék, bokrok, s csak ezek után követ
keznek az arisztokrata fák. 

Ha tetszett tehát az embernek kiölni a földön diszlö életet 
s most önmagába szállva, újra életet kivan ott teremteni, ám 
tegye, jól teszi, de kezdje elölről. Alkalmazkodjék ő is, mint 
minden más élni vágyó teremtmény, a természet törvényeihez. 

Ef. 

Adalékok az ákácz ismeretéhez. 
Irta : Földes János. 

(Folytatás.) 

2. A z ákácz növénytani leírása. 
I. Elnevezés s megJcülönhoztetésc az acaciatól s más rokonától. 

N é p i e s n e v e i : ákácz, agáczi, csipkefa, koronafa, magyarfa, 
németben Akazie. 

A z elnevezések után indulva, az ember azt hinné, hogy az 
Acaciával van dolgunk. De ámbár 450 faj valódi acacia van fel
jegyezve, azok között a mi ákáczunk elő nem fordul, mivel vala
mennyi acacia tropicus és subtropicus növény, ugy hogy Észak-
Amerikában, honnan a mi ákáczunk való, nincs egyetlen igazi 
acaciafaj sem. (Flott) 

De jóllehet Linné is a Robinia névvel élesen megkülönböz
tette az acaciatól. mely mint látjuk egészen más családba tartozik, azért 



mind a németben, mind a francziában és magyarban az ákácz 
név honosult meg. Legközelebbi rokona a Helimodendron nevü 
szibériai cserje, melynek Pallas előbb Robinia halodendron nevet 
adott; rokona még a szintén szibériai eredetű s nálunk díszkertek
ben előforduló Caragana-fa, rokona az észak-amerikai s nálunk 
szintén nagyon meghonosodott glédits (Gleditschia) is, mely fájá
nak tartósságára nézve is vetekszik az ákáczczal. A fehér ákácz-
czal egy felekezetbe (Galegeae, eboldalképüek) tartozik még a 
nálunk szintén többé-kevésbé elterjedt két cserje, u. m. .• a cser
jés Mnincs (Amorpha fruticosa) és a pukkantó dudafürt (Colutea 
arborescens L. j . 

II. Az ákácz jellegzése, fajtái és fajzatai. Fekete Lajos és 
Mágócsi Dietz Sándor „Erdészeti növénytana"' szerint, az ákácz 
jellegzése ez (II. köt. 1001. lapon): 6. felekezet: Galegeae. Eboldal
képüek. 4. alfelekezet: Robineae. 

Fák, cserjék, sőt fünemü növények, mirigypontok és kétkarú 
szőrök nélkül. Levelek páratlanul szárnyasok, fürtök levélhónaljiak. 
Párta fehér vagy rózsaszinü. Vitorla vagy csak a széle visszahajló. 
Porzótok nem hegyezett. Bibeszál a bibe alatt szőrös. Hüvely lapos, 
két kopácsu. 

Ide soroltatnak a Willardia mexicana, Diphysa íloribunda és 
D. racemosa, mind három Mexicoban. Az ide tartozó genusok 
közül ránk legfontosabb a 

R o b i n i a L . Á k á c z . 
Észak-amerikai fák vagy cserjék, tövisképü szálkákkal s párat

lanul szárnyas nyeles levelekkel. Rügyek a két tövis közé a levél
párnába rejtvék. Virágok veresek vagy fehérek, hónalji lekonyuló 
vagy lefüggő fürtökben. 

Kehely majdnem kétajku, a felső ajak két fogú, az alsó 
három hasábu. Vitorla nagy, felálló, visszahajló, csónakszirmok 
összenővék, tompák. Bibeszál szőrös. Hüvely lapos, majdnem ülő, 
sok magvu, a hasi forradáson élezett. 

Fajai közül kertjeinkben a következő 3 van elterjedve : 
1. Fiatal ágak, virágkocsányok és fiatal hüvelyek a mirigy

szemölcsöktől ragadósak, szálkatövisek rövidek, nem szúrósak; 
virágok világos rózsaszínűek vagy husszinüek, nem illatosak. R. g 1 u-
t i n o s a S i m s., vagy R. v i s c o s a. V e n t. 



Fiatal ágak nem ragadósok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
2. Fiatal ágak, virágkocsányok és fiatal hüvelyek vörös ber-

zedt sertésektől borzasak; pálhák alig vagy épen nem szúrósak, 
szálasok, virágok sötét rózsaszínűek, nagyok, laza fürtökben lefüg-
gők, nem illatosak, cserje vagy kis fácska. R. h i s p i d a L . 

Fiatal ágak és hüvelyek kopaszak; pálhatövisek, kivált fiatal 
növényeken hosszak, merevek, szúrósak; virágok fehérek, illatosak 
lefüggő hosszudad fürtöket képeznek; nagy fa. R. P s e u d o 
a c a c i a L . 

Soroljuk fel előbb a fehér ákácz fajzatait és változatait, 
mielőtt róla magáról tárgyalnánk. 

A z ákácznak számtalan, mivelés által létrejött változata van. 
Ezekre nézve nevezetes Thonusnak Hanusz által közölt ama tapasz
talata, hogy a Robinia azon fajai, melyek saját gyökerükön dúsan 
hoztak magvakat és melyeket minden nehézség nélkül egymásba 
lehetett oltani, beoltva terméketlenekké lettek. 

A nálunk elterjedtebb igen szép változatok közül felemii tjük 
a következőket: 

a) a s z o m o r ú á k á c z (Rob. Pseudoacacia var. p e n d u 1 a) 
a szomorú kőrishez hasonlóan lecsüngő ágakkal; 

b) a j e g e n y e á k á c z (R. Ps. var. pyramidalis), mely a 
jegenyenyár módjára a törzshöz simuló egyenesen felálló ágaival 
rendkívül sugáralaku, de rövid életű fa. Mint solitaire-fa parkok 
üres terein festői látványt nyújt; 

c) a s i m a v a g y t ö v i s t e l é n á k á c z (R. Ps. var. iner-
mis), rövid hajtásai tüskétlenek, ebben a tekintetben hasonlatos 
rokonához, a tövistelen gléditshez (Gl. Tr. var. inermis). Külföldön 
Dr. Könyöki Alajos szerint („Köztelek" 1894. évi 55. lap) lomb
takarmány nyerése czéljából a kopárokat különösen tövistelen 
ákáczczal szeretik beültetni, mert az mindenütt megél s kitűnő 
takarmányt ad fiatal hajtásaiban s leveleiben; 

d) a z a p r ó l e v e l ű (myrtifolia), mely igen dúsan virágzik 
s igy a méhészet szempontjából volna különösen felkarolandó. 

A mi a virágzás gyakoriságát illeti, ugy a következő két faj
zat az előbbinek ellentéte; 

e) a c s a v a r o s t o r t u o s á r t f l egyrészt azt tartják s köztük 
Hanusz, hogy nem virit, mások szerint, mint Dietz s Fekete, vagy 



épen nem, vagy igen ritkán virágzik. Ágai girbe-görbék, zegzugos 
növésüek, galyai csavarosak ; 

f) a g ö m b ö l y ű v. k o r o n a á k á c z r ó l (umbraculifera), 
meg az az általános nézet, hogy egyáltalán nem hoz virágot. 
Szép gömbalaku koronája s nem tulnagy, a kilátást kevéssé elfogó 
alkata miatt nagyon felkapták sorfának, különösen városokban. 

E két utóbbi t. i . a csavaros és gömbákácz virágzását ille
tőleg azonban M . Dietz Sándor másról világosit fel. A tortuosa 
u. i . , ha egy bizonyos kort (serdült kor) elér, igen gyakran sőt 
minden évben is virit. Igy felhozza például a budapesti egyetemi 
növénykertben levő, akkor (1888-ban) 40 éves tortuosát, mely min
den évben virit s megérleli gyümölcsét. Ellenben az umbraculifera 
csak nagyon ritkán viri t ; igy közlik ezt Koch, Rumpler, Wilkomm 
s mások, Selmeczbányán az akkor (1888-ban) 25 éves egyedek 
még nem virítottak. Budapesten a régi lóversenytéren levő fák 
közül 1—2-őt láttak virítani. Dietz maga Ungvártt látott viritó gömb-
ákáczot. 

A ritka és kései virágzást különben az általánosan elfogadott 
okokon kivül a gömbákáczra nézve megmagyarázza Thonusnak fent 
közölt észlelete, hogy az egymásba oltás meddőséget idéz elő, 
a mi itt — közlő szerint — annyival inkább valószínű, mert a 
var. umbraculifera tulajdonképpen cserje s mint ilyet oltják a közön
séges ákácz magas törzsébe. 

g) Az egylevelü (monophylla), szintén parkokban (sétaerdők
ben) gyakrabban használatos. Ennek levélnyele vagy csak egy, a 
csúcson álló, de feltűnő nagy levélben végződik, vagy hord e mel
lett még egy vagy legfeljebb két, de a rendesnél szintén jóval 
nagyobb levélpárt. 

h) A k e s k e n y l e v e lü (tenuifolia), levélkéi igen keskenyek, 
aprók, de máskülönben rendes alkotásuak ; 

«) a t a r k a l e v e l ű (variegata Hort.), foltos, sávos levél
kékkel ; 

k) a f o d r o s l e v e l ű n é l (crispa Hort.) a levélkék szélei 
nagyobbrészt gyűröttek, hullámosak. Mint az előző fejezet végén 
már 'megemlékeztünk, van Budapest mellett Rákos-Csabán özv. 
b. Laffertné parkjában egy a nép által is „fodros levelű"-nék neve
zett példánya a crispának, mely saját gyökeréről nőtt, tehát nincs 
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beoltva és valószínűleg e miatt is oly rendkívül gazdagon virágzik, 
ugy, hogy egyik szintén nagyméretű ágának 1896-ban történt le-
hasadását a virágok súlyának tulajdonították. 

A fa külsején különben már nagyon meglátszik az elvénülés, 
mely hozzájárulhatott a letöréshez. 

A fatörzs csak 1*20 méter magas és itt két főágra oszlik, 
melyek egyike ismét kettőre, a második háromra válik szét. 

A főtörzs kerülete tőben 4*55 m. (1"50 cm, átmérő), az el
ágazásnál 5 -20 m., a kisebb főág kerülete az eloszlásnál 2"27 m., a 
nagyobbé 3 -55 m. A fa magassága körülbelül 25 méterre tehető. 
Végre 

l) a p i r o s l ó v i r á g ú (R. Ps. var. Decaisneana Garr.) 
vörösbe játszó, rózsaszínű, gazdagon virágzó fürtjeivel tűnik ki . 
Nálunk gyérebben fordul elő. Két példány van — Hanusz szerint — 
az állatkert oroszlánháza előtt. 

Az ákácz fajtái közül külön tárgyalást érdemelnek még a 
következők: 

Az enyves vagy ragadós ákácz. 
(Rob. hispida L . , Robinia viscosa, Vent.) 

Elnevezését onnan kapta, hogy fiatal hajtásain ragadós, enyves 
tapintatu mirigyek vannak. Tojásdad levélkéi 10—15-ével állanak 
a főgerinczen, amelyek fiatal korukban szintén tapadósak, hegyezett, 
kicsi pálhatövisei nem szúrósak. Virágzata rózsaszínbe játszó, 
tömött, zömök fürtöt képez és nem illatos. A maghüvelyek szintén 
mirigyesek. Hazája Észak-Amerika délkeleti része, különösen Dél-
Karolina, hol 16 m. magasságot ér el, mig nálunk jóval kisebb 
marad. Németországban — Hanusz közlése szerint — július— 
augusztusban virit, nálunk egy hónappal előbb, 1880-ban június 
elején már virágzott, gyakran augusztusban már másodszor virit, 
mint a fehér ákácz, ami annak a jele, hogy igen jól érzi magát 
hazánkban. A fehér ákáczot jellemző törékenység itt még jobban 
ki van fejlődve, ugy, hogy ágai a széllel szemben semmi ellenállást 
sem képesek kifejteni, minélfogva ágait nagyon vissza szokták 
nyesni és igy csak diszfa gyanánt szolgálhat s mint ilyent általá
nosan kedvelik. 



Magról is tenyésztik, de rendesen beoltják a fehér ákáczba, 
miáltal tartósabb lesz, vadhajtásai azonban könnyen elhatalmasod
nak, ha szorgalmasan ki nem nyesegetjük. 

Van egy fehér virágú változata is (albiflora Hort.) 

A vörös vagy rózsás ákácz. 
(Robinia hispida L.) 

Ez is Észak-Amerika délkeleti részéből, Karolinából szárma
zott át hozzánk. 

Leveleiből 9—11 van egy közös száron, kerekded hosszukások, 
palhái alig, vagy épen. nem szűrősök, hajtásai, virágkocsánjai, a 
virágok kelyhe és maghüvelyei berzedt szőröktől borzasak. 

A virágok hüvelye mirigyes, sertés, a virág sötét veres, ritkán 
rendes rózsaszinü. Viri t júniustól szeptemberig, tehát egész nyáron 
keresztül, virága azonban nem illatos. Olykor még októberben 
is virágzik, ugy hogy virágzását korlátolni kell. Kertjeinkben e 
tulajdonságánál s szépszinü virágánál fogva nagyon kedvelik. 

Átmenetet képez a cserjéhez. Könnyen árt neki a hideg szél, 
azért védettebb helyre való, ahol — mint saját tapasztalatomból 
mondhatom — igen szépen díszlik, 6 méter magasságot s koronája 
2 méter átmérőt ér el. 

Egy északkelet felől védett lankás homokterületen, mely 
disznólegelőül szolgált, s szerb tövissel telisded teli volt, atyámnak 
1846-ig hivatali elődje több rózsás ákáczot ültetett ki , 4—6-ot egy 
csoportba, azonkívül egy-kettő elszórtan magában állott, mely 
1867-ig, mikor azon vidékről elkerültünk, még megvolt. Ezek szem
lélete, mikor teljes virágjukban mint egy-egy virágcsokor tűntek 
fel, meglepő, megragadóan kedves látványt nyújtott, mit fokozott 
a körülöttük elterjedő sivárság, még mai napig is megmaradt a 
benyomás, mit rám, mint gyermekre gyakorolt s nem képzelek 
kellemesebb látványt. A fák, melyek 20 évnél idősebbek voltak, 
teljesen épek, egészségesek s legalább is 6 m. magasak voltak. 
Átmérőjök 12—15 cm. lehetett. Ez mutatja, hogy a védett homok
terület s az ottani klima, Magyarország délnyugati része teljesen 
megfelelt neki. A vidék szépítésére, az aesthetikai érzés felköltésére 
nem ajánlhatok szebb fát, mint a rózsás ákáczot, mely a minél 
tágabb felkarolást nagyon megérdemli. 



Ide sorolandó : a R. neomexicana A . Gray, melynek tövispálhája 
van, 8 m. magas fa, levelei finoman odasimuló szőrökkel vannak 
ellátva. Ritkábban szokták tenyészteni. 

Faj vegyületet is képeznek az ákáezok egymással. Ilyen a 
R. glutinosa X Pseudoacacia (R. dubia Foucault). [L. Dietz és 
Fekete „Erd. Növénytan II. r.] 

Végül megemlítést érdemel, hogy az ó-világnak is van Robi
niája ; előfordul nevezetesen Ghinában néhány faja, mint a R. mitis, 
tiszta fehér virágokkal, a R. amara violaszinü és a R. flava sárga 
virágokkal. Ez utóbbi azonban távolról sem azonos a nálunk sárga 
ákácznak, aranyesőnek nevezett Cytisus laburnummal. (L. Hanusz 
„Alföldünk magyarfája\ Term. tud. közi. 1881. évi 380. 1.) 

„Egy sem kedveli azonban — előbb idézett czikk végszavait 
használva — hazánkat annyira, mint a közönséges ákácz, mely arra 
van mintegy teremtve, hogy magyar Alföldünk sivár arczulatát 
kedvessé varázsolja." 

III. A fehér ákácz (Robinia Pseudoacacia L.) tüzetes taglalása. 
Á l t a l á n o s j e l l e g z é s . A fehér ákácz 20—25 m. magasságot 
s mint fentebb láttuk, tetemes vastagságot s kort érhet el, azért 
a másod- vagy elsőrangú fák közé sorolandó. Bármily méreteket 
érjen el azonban, növése hamar aláhanyatlik s fája lassanként 
belekorhad. A hatvan éven tul csak a legjobb termőhelyen érdemes 
megtartani. 

A z egyes részei, mint minden fánál, a következők: a) a gyökér; 
b) a törzs és ágképződés; c) a levelek; d) a virág és e) a mag. 
E különböző alkatrészek az alábbiakban vannak ismertetve. 

1. A gyökér. A magcsira gyököcskéje, mely a sziken kivül 
ahhoz hozzálapul, leghamarább kipattantja a maghéjat s leg
elsőnek nyomul a földbe. Az első évben s különösen mély porhanyó 
talajon függélyes irányban lefelé haladó, meglehetős hosszú, 1—1*5 
méterig terjedő főgyökeret bocsát, azaz karógyökeret képez, mely 
azonban későbbi években csakhamar oldalágakat ereszt s a korral 
haladva, mindinkább — különösen sekély talajon — ez utóbbiak
nak engedi át a teret. A z ákácz gyökerein igen nagy számban 
képződnek az apró fiatal mellékgyökerek is, az u. n . gyökérrostok, 
melyek a gyökérszőröket fejlesztik. Nem elég azonban, hogy a szivó-
képletekkel ily bőven ellátja magát a gyökér, de maga is — rosszabb 



talajokon — a táplálék összekeresése végett rendkívül messze 
elkuszik meglehetős sekélyen a föld alatt, ugy hogy kötélvastagságu 
ily gyökerei 20 méter távolságig is követhetők. 

Jegyzeteim közt forgatva, azt találom, hogy 1 méterre forga
tott barnasárga üde homoktalajon, melynek altalaja fekete szik 
és kilúgozott sárga homok, egy hétéves átisholázott ákáczcsemete 
gyöhere 3'20 m. hosszú, törzse 1'08 m., mig az 1 éves csemete 140 cm. 
hosszú szivgyökeret eresztett. 

Van azonban a gyökereknek egy képződménye, egy élősdi 
gomba, mely minden pillangós gyökerén otthonos s arra képesiti, 
hogy a földből hiányzó táplálékot még a levegőből is megszerzi 
magának. Ezeket a gumókat egy gomba okozza, mely külön ismer
tetést érdemel s ez a 

R h i z o b i u m l e g u m i n o s a r u m F r a n c k . Minden erdész 
azokat a gümösödéseket az ákácz s más fák gyökerein, mint gomba
okozta oly beteges képződményeket tanulta ismerni, melyektől az 
illető fák sokat szenvednek, mig a nyolczvanas évek elején Schultz, 
lupitzi földbirtokos földjének két részletét elemeztetvén, arra a 
tapasztalatra jutott, hogy az a föld, melyen 15 éven csillagfürt 
termett, a nélkül, hogy nitrogéntrágyában részesült volna, több mint 
kétszerannyí nitrogént (2042 hg. holdanként) tartalmaz, mint az 
ugyanannyi idő alatt hasonló földön termesztett s nitrogéntrágyában 
is részesült rozs és huhoricza talaja (908 hg. holdanként); jóllehet 
a csillagfürt (Lupinus) a 15 év alatt legalább 780 hg. nitrogént 
vont el, mig a rozs és burgonya legföljebb félannyit. 

E feltűnő felfedezés indította meg az agricultur-chemiai 
kutatásoknak ama hosszú sorozatát, melyeknek vége az lett, hogy 
a hüvelyes növényeknek, az u. n. pillangósoknak, vagy vitorlá
soknak, melyekhez az ákácz is tartozik, adatott meg azon neve
zetes képesség, melynél fogva a levegő szabad nitrogénjét bizonyos 
szervek segélyével csak ugy képesek gyűjteni és áthasonitani, mint 
a zöld levelek chlorophyl szemcséi a levegő szénsavát. 

Ezek azóta nitrogéngyüjtö növényeknek neveztetnek. A gyűj
tést s áthasonitást a gyökérgumókban élősködő egy baktérium 
közvetíti, melyet Franck R h i z o b i u m l e g u m i n o s a r u m , 
Bayerinck B a c t e r i u m r a d i c i c o l a n a k nevezett. 

Magukat a gyükérdudorokat már 1858 óta ismerjük, mikor 



Lachmann behatóan megvizsgálta, de növényélettani szerepük csak 
a legújabb időben lett ismeretessé. De lényegileg most is csak 
annyit tudunk, bogy a pillangósok a levegőből veszik a nitrogént 
nevezett baktérium közvetítésével, mely az illető növénynyel 
symbiosisban van, de hogy a táplálék átvitele mily uton-módon 
megy végbe, ennek kikutatása még a jövőnek van fentartva. 

A gyökércsomók lehet mondani valamennyi vitorláson elő
fordulnak s legtöbbnyire aprók 1—2—3, ritkán 4 mm. átmérőjűek,, 
kivételt képez az ákácz, melynek gumói nagyok, 4—5 mm. átmé
rővel s 6—8 mm. hosszúsággal birnak, s a gyökérrel közvetlen 
összefüggők, többnyire selyemgubó alakúak, s a gyökerek mellék
ágain, a legfinomabb elágazásokon, a gyöMrrostoIcon jönnek elő, 
szinök megegyezik a gyökér szinével. 

A gumók alakja a különböző ^pillangósokon más és más 
alakú: „majd teljesen gömbölyűek, majd félgömb, máskor meg 
tojásdad alakúak, bunkósak, fonálszerüek, sokszögletüek, karélyosak 
vagy hasogatottak, a gyökérrel vagy közvetlenül vagy rövidebb-
hosszabb nyéllel összefüggők". 

Ezek a gumók a legkülönfélébb talajokon, minden fóldöv 
alatt kiképződnek, a legkövérebb talajon épp ugy, mint a legsová
nyabb poszhomokon, alföldön, dombokon s a legmagasabb hegyeken 
egyaránt. Képződésüket a nevezett baktérium következőképpen 
idézi elő: 

A mikrobák a magcsirából fejlődő finom gyökszőrök végein 
befurakodnak, fonálalaku protop]asma-szálakon áttörik a sejtfalakat, 
miáltal a sejt belseje csakhamar változáson megy keresztül: a proto-
plasma sűrűbbé válik, a mag nagyobbodik s a sejtek a baktériumok 
rendkívüli szaporodása folytán oly erősen növekednek, hogy a 
gyökércsomók keletkezését idézik elő. A baktériumok pedig a 
sejteket majd egészen kitöltve hypertrophiába esnek s aztán 
ötszörös nagyságot elérve s bunkós villaalakuvá válva, szaporo
dási képességüket elveszítik. Ekkor a növény felszívja őket, fehér
jéjüket saját szükséglete fedezésére fordítja, viszont a baktériumok 
a növénytől a szénvegyületeket, cz.ukrot, keményítőt, ásványi sókat 
stb. vették át. Igy nyilvánul köztük a symbiosis, közös háztartás. 
E különös tulajdonság magyarázza a mezőgazdák ama rég kipróbált 
tapasztalatát, hogy a nitrogéngyiijtö vitorlások után — a milyen a 



lóhere, baltacin, bükköny, csillagfürt, lóbab elvetett nitrogén-
fogyasztó kalászok és kapásnövények igen jó termést adtak. 

A pillangósok (vitorlások) megbecsülhetetlen jó tulajdonsága 
tehát abban áll, hogy valamennyi trágya között a legbecsesebbet, 
a legdrágábbat a levegőből szerzik be, apró élősdi társaik segé
lyével. 

Itt megjegyzendők még a következők: 
a) „A pillangós növéng (ákácz) annál több nitrogént szerez be 

a levegőből, mennél nagyobb bőségben találja a talajban a phospkor
savat, kálit és meszet." (L. Irodalom 14.) 

E tulajdonságot fokozott mértékben birja a legnagyobb 
gyökérgumóval rendelkező ákácz s megmagyarázza azt, mért 
tenyészik oly hallatlan üdeséggel a 10% meszet tartalmazó s a 
talajon átszövődő (növények elkorhadásából eredő) fehér erek
ben lerakott phosphorban bővelkedő lösztalaj kopár szakadékain. 

b) „A hol a baktériumok hiányoznak, vagg nem elegendő 
mennyiségben vannak meg a talajban, a nitrogéngyiijtö növények 
elveszítik abbéli kiváltságukat s maguk is csak ugy a talaj nitro
génjére vannak szorulva, akár a másfajta zöld növények.'1 (L. Iro
dalom 14. 1.) 

Nagyon helyesen jegyzi meg ezek alapján Fekete L. (iro
dalom 57. 1.) azon ismeretes tényre utalva, hogy a homokon 
gyakran semmi külső jel által meg nem különböztethető terület
foltokon az ákácz növekedése nagyon különböző : vájjon egyenlő 
mértékben vannak-e ellátva ilyen esetekben a fák gyökerei eme 
gumókkal ? 

E tulajdonság magyarázza meg egyszersmind azt is, mért 
képes a legrosszabb talajon is jól megnőni. 

A különböző talajokra nézve egyszersmind megállapítható a 
pillangós növények jelenlétéből vagy teljes hiányából, hogy az illető 
termőhely megfelel-e a telepítendő ákácznak vagy nem. Mert 
bebizonyitottnak vehető az a tétel is (Term.-tud. Közi. 1897. évf. 
528. 1.), hogy 

c) „Az olyan talajban, a melyben még egyáltalában nem, 
avagy csak sok évekkel előbb tenyészett nitrogénggüjtö növény, ezek 
a baktériumok is csak gyéren szoktak lenni, sőt egyáltalában nin
csenek. " 



A baktériumokról most már tudjuk azt is, hogy csak „egyetlen 
bakteriumfaj van, a melynek azonban alkalmazkodás létesítette 
számos alakja van s hogy a pillangósok is — a szerint, a mint 
gyökéralkotásban különböznek — nem mind fogékonyak eme 
baktériumok iránt" (U. o.). Igy pl . a csillagfürt termőföldjének 
bacillusai hatástalanok más pillangós növényekkel szemben. Meg 
van azonban most már ez ellen a gyógyszer is, a mennyiben, ha 
olyan nitrogéngyüjtő növényt akarunk termeszteni valamely talajban, 
a milyet az még nem termett, csak a megfelelő természetű bakté
riummal kell beoltani. A beoltás ugy történik, hogy az illető talaj 
földjét rászórjuk a beoltandó területre. Az oltó-anyagot mindig 
oly földről hozzuk, melyben az illető növény legutóbb is jól ter
mett. Egy hectárra 10—20 mmázsa oltóföld elegendő, melyet 
boronálással kell összekeverni a beoltandó földdel. Csak arra 
ügyeljünk, hogy az oltóanyag k i ne száradjon, mi által hatása 
egészen elveszhet. (U. o. 529. 1.) 

Sokkal kényelmesebben végezhetjük azonban most már a 
beoltást, minthogy ujabb időben Tharandban dr. Nobbe és dr. Hiltner 
tanárok szabadalma szerint gyár alakult, mely az oltóanyagot 
„Nitragin" név alatt nagyban gyártja, a honnan 1 üveg, mely 

lU hectárra elég, 3 K . 22 f.-en kapható. 
Ezt a folyadékot 1—2 liter vízzel összekeverve, közvetlen 

a vetés előtt ráöntjük a magra. Ezt a magot aztán homokkal 
vagy földdel összeelegyítve vetjük el. A vetésnek nem szabad 
erős napfénynél történni, mert az árt a bacillusoknak. Lehet a 
nitragint a talajjal magával is keverni, mikor egy negyed hectárra 
25 hg. földet nedvesítünk meg vele, melyet egyenletes elszórás 
után 10 cm.-re bekapálunk a termőrétegbe. 

Ama tény, hogy az akáczon majd mindég megtalálják a 
a gyökérgumókat, arról győz meg, hogy a. termékenyítő baczillusok 
iránt igen fogékony. Hatása pedig jóval nagyobb, mint a többi 
pillangósoké, mivel nemcsak tetemesebb s nagyobb gyökérgumói 
vannak s gyökerei nagyon kiterjedtek, de mint minden fánál, ugy 
az ö lombjának korhadó alomjába szintén beveszi magát egy 
másik gombafaj is, melyekből addig a Clostidium pasteurianumot 
ismerik, mely a levegő nitrogénjét hasonló módon megköti, mint 
a Rhizobium leguminosarum. A z ákácznál a beoltást akkép végez-



hetjük, hogy a csemetekertbe vetendő magot oltjuk be, ugy hogy 
az abból kikerülő csemeték gyökerei a gumókkal bőven megrakva, 
biztos növekvést ígérnek. 

Gyökerek ellábasodása. Egy magában álló idősebb ákáczfán 
észleltem azon, tölgyeknél gyakori, ellábasodását a gyökereknek, mely 
abból áll, hogy azok lábszárvastagon ormósán kidagadnak a 
földből és girbe-görbe hálózatot alkotnak, némely helyen egészen 
a föld szine fölé emelkedve. 

GyöMrméreg. Reinsch az ákácz gyökerében általa robin
savnak nevezett mérget fedezett fel, mely a gyermekeknek az édes
gyökérhez hasonló ákáczgyökér rágcsálása által bajt okoz. A mér
gezés tünetei Dr. Aujeszky Aladár közlése szerint (Irodalom, 181.) 
ezek: gyomorfájás, émelygés, hányás, remegés, szédülés, a test 
hőmérsékletének sülyedése, a tagok elhidegülése, nehéz fohász-
szerű lélegzés, igen gyenge érverés, eszméletlenség és a pupillák 
erős kitágulása. Izgatószerek és hashajtók alkalmazására a mérge
zettek állapota elég gyorsan javul. 

Érdekes, hogy egy Constadt által közölt esetben egy ilyen 
mérgezésben szenvedt váltólázas beteg, a mérgezésből való felgyó
gyulása után a váltóláztól is megszabadult. 

2. A törzs- és kéregképzödés. A törzset barnásszürke kéreg 
fedi, mely hamar megrepedezik, s idővel tetemes vastagságot ér 
el, ekkor hálószerűén elágazó mély barázdák futják át. 

A kéregnél épugy, mint a gyökérnél mérges anyagot állapí
tottak meg. Sikerült u. i . Power és Cambier, angol chemikusoknak 
a kéregből egy mérges növényi fehérjét (toxalbumint) előállítani, 
mely állatok vérébe fecskendezve, a kisebb állatok halálát okozta, 
a nagyobbaknál heves gyomor- és bélhurutot okoz, s a belek 
falazatában vérzést. A kéreg rágcsálása utján a nagyobb állatok 
belébe jutott méreg szintén halálos lehet, a mint ezt az a tömeges 
mérgezés igazolja, mely több évekkel ezelőtt Németországon lova
kon volt észlelhető. 

Orvosságnak szintén használatos volt az ákácz gyökere és 
kérge, mert Diószegi „Orvosi füvészkönyve" (1813) szerint „kér
gének főtt vize melytisztitó". (Ez adat egyszersmind azt is bizo
nyítja, hogy az ákácz 1813-ban már nagyon ismeretes.) 



A kéreg jó cserzőanyagot szolgáltat s jó volna e tekintetben 
beható kísérletezésnek alávetni. 

Törzsnövekvés. Az ákácz az első években magról kelve meg
lehetős, sarjról kevésbbé egyenes, hirtelen s meredeken magasba 
szökő szárat ereszt, melynek kérge világos barnasárga, völgyeit s 
igen nagy tüskékkel megrakott (melyek eredete s szerepe a leve
leknél van tárgyalva). A törzs szabad állásban több ágra szaka
dozva nagyon elvillásodik s bokorszerü növést mutat még a tizedik 
éven is tul, ha magára hagyjuk, sürü állásban azonban gyertya-
egyenességü, magasan ülő koronájáig ágtiszta törzset alkot. Csak 
mintegy 5 évgyűrűt magában foglaló szijácsa világos zöldessárga, 
gesztje sárga barnába hajló, mely a levegőn még jobban megsöté
tedik. A törzs tetemes, 60—80 cm., sőt 1 méternél is nagyobb vas
tagságot képes elérni, de belseje, bélrésze bármily tartós más
különben, aránylag elég korán korhadni kezd az által, hogy a 
meghasadó ágak közt belécsurog a nedvesség és a gombatenyé
szetet megindítja. 

A szél hatása. Fialowszky Lajos (írod. 17.) az ákácznak a 
szél hatására végbemenő kiformálódását több éven keresztül tanul
mányozta. Az erdészek régibb tapasztalataira támaszkodva, melyek 
szerint magában álló, szélnek kitett fák dereka és sudara a szél 
irányában jobban vastagodva elliptikus metszetüvé válik, a szélnek 
hatását a fa állására is megfigyelte. A magában álló vagy a többiek 
felett kitornyosodó fákon a szél hatása nagyon is észrevehető volt. 

A szélben lengedező (aiolokinetikus) nyárfával szemben a merev 
faszerkezettel biró fehér ákácz szélben állhatatosnak (aiolosztatikus) 
bizonyult s mint ilyen a fúvás irányában megdőlt. A legtöbb fának 
ilyen képződése az illető tájék uralkodó általános szeleinek diagramm
rajzaival egyezik, mint azt Fialowszky harmincz fénykép bemuta
tásával igazolta. Kivételt képez az olyan eset, mikor a szelet 
domb, épület vagy facsoport eltereli. Ekkor a fa az elterelt szél 
hálására dől meg. 

3. Az ágazat. Az ágak fiatal korban éles szög alatt nyomulnak 
felfelé s a szél által nagyon könnyen lehasittatnak, ugy, hogy 
buján tenyésző termőhelyen álló magastörzsü suhángok ágai sze
les állásban sokszor annyira össze-visszatöredeznek, hogy alig tud 
a fa koronát képezni, miért is a hosszú ágak képződését, melyek 



a szélnek hatalmas emeltyűt szolgáltatnak, az által akadályozzuk 
meg, hogy az ágakat az első években visszanyessük s több rövi
debb ág képződését segitjük elő. 

Minthogy továbbá az ákácz azon kevés fák sorába tartozik, 
melyek hajtásai, mint a füzek, egész nyáron át folytonosan nőnek, 
a galyak végei rendesen nem fásodhatnak meg a hideg beállta 
előtt s lefagynak, miáltal zeg-zugos ágképződés áll elő. 

A magasság-növekvés hanyatlásával, mely már a 30—40 év 
között áll be és az állományok ritkulásával s szabad helyen a mel
lékágak kezdenek jobban vastagodni, melyek igen vaskosak, zeg
zugos növésüek lesznek s mindinkább a vízszintes irány felé 
hajlanak. 

Koronaképzés. A korona 2—3 ágúvá szeret nőni mindjárt 
ifjúságától kezdve s minthogy ilyenkor felfelé törekszik az egész 
növekvés, a korona hosszúkás, tojásdad alakot nyer, mely azután 
csakhamar elgömbölyödik s laza szerkezetet mutat, mikor azután 
a mellékágak vastagodásukkal mindjobban elterebélyesednek s mind 
vastagabb galyak száradnak el, a korona is ellaposodik, hol kisebb, 
hol nagyobb szabálytalan beöblösödések, hézagok támadnak a 
koronában, azért körvonalai sohasem képeznek oly összefüggő 
egységes egészet, mint pl. a hárs szivalaku, a szelidgesztenye dom
ború kúpalakú koronái. 

4. A lombozat és levél. Az ákácz lombozata, mint fényt ked
velő fanemé, rendkívüli laza, s levélkéinek hajlékonysága s mozgé
konysága miatt a fényt könnyen átbocsátja, ugy, hogy árnyékolá
sával legkevesebb kárt tesz az alatta növő tenyészetben. A levelek, 
különleges élettani sajátságaiknál fogva, külön fejtegetést igényelnek. 

A levél alakja. Az ákáczlevél az egyszer szárnyalt és pedig 
páratlanul szárnyalt összetett levelek sorába tartozik, egy közös 
gerinczen 11—21 tojásdad vagy kerülékes levélke csoportosul. A z 
ákácz összetett levele tehát nem egyéb, mint a rendes levéllemez 
széttagolása, a hol a beöblözések egészen a főlevélérig benyúlnak, 
mikor az egész lemez csak az erek által összefüggő részekre 
osztódik. Minden ilyen rész egy levélke, melynek a föérhez fűződő 
ere nyelecskének neveztetik. A két egymással szemben álló levél 
párnak neveztetik s ezek ellenesen szárnyasok (f. oppositopinnatum) 
azaz szorosan egymással átalellenében állanak. Találtam azonban 



leveleket, melyek részben váltakozva szárnyasok voltak (folíum 
alternatim pinnatum), a mennyiben egynehány levélpár az átellenes 
iránytól többé-kevésbé eltolódott a levélgerincz közepe felé és 
csak a végén s elején álló levélkék voltak pontosan ellentétesek. 
A z előtörő fiatal levélkék selymesek, a mi később lekopik, felül 
sötétzöldek, alul szürkések. 

Az összetett levél fent vázolt keletkezési módjából azt látjuk, 
hogy az összetett levél és leveles ág között bizonyos hasonla
tosság van. A z összetévesztést azonban a szárnyalt levelüeknél 
az teszi lehetetlenné, hogy az ág hónaljában rügyeket visel, az 
összetett levél pedig nem. 

A szabály alól azonban az ákácz itt is kivételt képez, mivel 
nála rügyek néha bizonyos levélkék hónaljában is képződnek (Emery). 

A z ákáczlevélnek kétféle keletkezési módja van s a szerint 
alakja is különböző, t. i . vannak 1. a magból előtörő száracskán 
növök és 2. rügyböl fakadók. 

A földből először is a két, egymással szemközt álló, eleinte 
meglehetős húsos, sötétzöld sziklevél bújik elő, mely visszástojásdad 
alakú s majdnem nyeletlen. A tovább növő száracskán azután 
feljebb következik egy meglehetős hosszú nyélen magában álló, 
egészen kerek elsödlevél s csak most harmadsorban nő ki egy három 
levélkéből álló szárnyas levél, erre egy 5  levélkéből s azután 
minden következő levél több és több levélkéből áll, s a szerint 
nyúlik meg a gömbölyded levél is mindig jobban a rendes alakú 
kerülékes levéllé, mig végre a rendes számot elérik. 

A rügy. A levelek — a fent leirt maglevelek kivételével — 
mind rügyekből fakadnak és pedig vagy tisztán levélrügyekből vagy 
vegyes rügyekből, hol a levelekkel vegyesen virágok is törnek elő. 

A rügy maga a két pálhatövis közt keletkező levélripacs 
alatt levő üreg fenekén van elrejtve, mely szőrökkel van kibélelve, 
hogy a rügyet az ártalmas hatások s a tél hidege ellen meg
védje. A z üreget három egymástól hézagok által elkülönült csap
pantyú födi, melyek tompán szívalakuak s csücskeikkel a középen 
összeérnek; az elrejtett rügyek maguk is sürü selymes szőrözettél 
vannak védve a levélripacs alatt, melynek hézagain keresztül 
bújnak elő rügyezéskor. A védelem tehát 3-szoros: a két oldalt 
őrt álló tövisek, a levélripacs három karéja és a szőrözet. 



A pálhatövisek szerepe. Különös sajátsága az ákácznak, hogy 
a rendes leveleknek függelékét képező ephemer becsű pálhaleve-
leknek itt is fontos szerep jut, mikor rendesen tövisekké, u. n. pálha
tövisekké (spina stipulanea) változnak át. A rügyek mellett álló 
tövisek rendeltetése nem lehet más, minthogy az előtörő zsenge 
leveleket megvédjék a lerágás ellen. Erre a következtetésre jut 
Marloth természetbúvár is (írod. 37.), ki a puszták és sivatagok 
növényzetének s köztük az ákácz fajok tüskéit szükséges védelmi 
szernek tekinti az éhes legelő állatok ellen, kik tartós szárazság 
idején bármely növényi táplálékra rá vannak utalva. S mivel 
ákáczunk levelét legelő állataink majd minden faja szivesen falja, 
valószínű a feltevés, hogy ákáczunk éppen fiatal korában s fiatal 
tősarjain fejleszti legnagyobb tüskéit, mikor a védekezésre leg
nagyobb szüksége van. 

Az ákáczlevelek alvása. Némely hüvelyesnél s köztük az 
ákácznáf rendes törvény az alvás. Az ákácznál azonban a többiek
kel ellenkezőleg, ez állapotban a levelek lecsüngenek s alsó lap
jukkal egymáshoz közelednek, mely helyzet a hervadt állástól mégis 
lényegesen különbözik az által, hogy megtartják a szövetek alvás 
közben is rendes duzzadtságukat (turgescentia) s a nyél is meg
tartja szokott merevségét, mig a hervadt levél minden része 
petyhüdt. A fent vázolt állásba az ákáczlevelek éjjel helyezkednek. 
Ébrenlétben a vízszintesen kiterülő levélállás a rendes állapot. 
Igen erős napfényben azonban némely levél elhagyja ezen hely
zetét és az alvásbeli állapottal ellenkező állást foglal el, t. i . a 
levélkék a főgerincz mellett mind felfelé berzednek és Emery 
szavaival élve „likacsos csatornát képeznek", ezt a levelek nappali 
alvásának vagy „siestá"-nak nevezzük. Ez a mozgás a Mimosa 
pudica levelén nyilatkozik meg legélénkebben s következőképpen 
magyarázható meg. Az ákácz főlevélgerinczének alján egy tisztán 
kivehető csómos megvastagodást látunk, melylyel az ághoz van 
kötve, ilyen szokott lenni a nyelecskék aljában is, ezek az úgy
nevezett „mozgató csuklók", melyek a mozoghatóság mechanizmusát 
rejtik magukban s ez nem egyéb, mint a csukló sejtszövetének változó 
duzzadtsága, folyadékkal való teltsége. A mozgás alváskor t. i . 
akképpen történik, hogy a növények éjjeli nagyobb vizbőségénél 
fogva a csuklópárna felső oldala erősebben megdagad, kidombo-



rodik s a leveleket lefelé hajlítja, mig a nappali alvásnál ezen 
oldal elernyedéséből származik a levelek fölfelé berzedése. 
E mozgások alkalmával a csuklópárna azon oldalán, merre a 
meghajlás történik, a duzzadt parenchyma-sejtek *) plasmája vizet 
szorít ki a sejtközökbe s igy ezek a sejtfalak elvesztvén duzzadt-
ságukat, összehúzódnak, holott a csuklópárna ellenkező oldalán, 
hová a kiszorított viz szintén elterjed, a duzzadtsági feszültség 
annál jobban érvényesül. 

Darvin az alvó levelek mozgásának hasznát és czélját abban 
véli találni, hogy az éjjeli állás a leveleket a túlságos lehűlés ellen 
védi. Ez annyival inkább látszik — véleményem szerint — való
színűnek, mivel a túlságos forróság ellen, meg az ellenkező mozgás 
által akképpen védekezik, hogy a levelek élével fordul a nap felé, 
tehát a nap által érhető legkisebb felülettel. Az természetesen 
még nincsen megfejtve, hogy egyes növényeknél meg éjjel miért 
állnak fölfelé a levelek? 

Kileveledzés és levélhullás. Az ákácz kileveledzése április 
végére és május elejére tehető, mig a lombhullás október 10-ikétől 
e hó végéig tart. 

Pontos feljegyzéseink erre nézve Teodorovits F . és Kiss F . 
révén vannak a szegedi homok vidékről. 

Teodorovits szerint esett: 

Kiss Ferencz szegedi állami erdőmester a termőhelyeket a 
levélhullás szerint becsüli meg az ákácznál, mivel az ákáczlevél 
színeváltozása őszszel legszembetűnőbben mutatja a homoktalajnak 
lépten-nyomon való változását. A levélsárgulás és lehullás u. i . 
függ a talaj jóságától, mert mennél jobb a talaj, annál később 
sárgul s hull az ákácz levele. 

a R. Pseudoac 
a kileveledzés 1900-ban máj. 2-ára 
a lombhullás kezdete 1900-ban okt. 11-ére 

R. monophylla. 
máj. 8-ára 
okt. 25-ére 

178 nap 
170 nap 

*) Parenchyma-sejtek azok, melyek többnyire vékonyfaluak, majd oly 
hosszúak, mint szélesek s köztük mindig üregek — sejtközök — vannak. 



A legjobb termőhelyen levő ákáczfákon a levélzet okt. 1. és 
15-ike közt még teljes és haragoszöld s igy az ilyen területek az 
1-sö termőhelyi osztályba sorozhatok. 

Az a talaj, melyen az emiitett időszakban sárguló lombú 
ákácz áll, a Il-ik termőhelyet, mig végül 

az a talaj, melyen okt. hó első felében levélzet nélkül áll 
az ákácz, vagy csak kevés levél sárgálik rajta, a lilik termőhelyi 
osztályt foglalják el. A netán szükséges többi termőhelyi osztályo
kat ezek közé lehet beiktatni. 

Hogy e megfigyelés a homokon megfelel-e általánosan, az 
még bővebb megfigyelést kivan. A magam részéről az agyagtalajon 
szintén tapasztaltam némely fának korábbi lombhullatását, a mint 
ez más fanemeknél is előfordul, a nélkül, hogy abból határozott 
szabályt lehetett volna vonni. Sokszor egymás közelében az egyik 
fa teljes lombjában, a másik lekopasztva állott, a nélkül, hogy 
ezt a termőhelynek lehetett volna tulajdonítani. 

A fehér ákáczlevél állítólagos mérges anyaga. A Természettud. 
Közlöny tudósításaiban (1898. évf, 334. 1.) dr. Aujeszky és dr. Kóssa 
mindkettő külön közleményben felhoz egy Coltmann által 1889-ben 
közölt esetet Chinából, hol az ákáczlevelet kenyérbe sütve eszik, 
hogy a R o b i n i a P s e u d o a c a c i a (?) levele egy asszonynál 
mérgezést idézett elő. Minthogy azonban tudvalevőleg a mi fehér 
ákáczunk Chinában nem fordul elő, ez eset nem is vonatkozhatik 
reá, hanem a Chinában otthonos ákáczokra. 

A lomb haszna. Az ákácz levele a szarvasmarha, de külö
nösen a juh takarmányozására alkalmas. A lehulló levél azonban, 
mivel vékony, finom szerkezetű s igy hamar elkorhad, a talajt 
nem nagyon javítja, jobb humust adnak a levélgerinczek, melyek 
nehezebben korhadnak s a talajt jobban takarják. Kékes festő
anyagot is lehet a levelekből készíteni. 

A levelek rendellenes csoportosulása. Klein Gyula megfigyelése 
szerint az ákácz leveleinél előfordulnak oly esetek is, hogy a 
levélkék egymás fölött kettesével, sőt hármasával, négyesével is 
fejlődnek, a nélkül, hogy a szemben levő levélkék hasonlót mutat
nának, vagy fejlődésükben szenvedtek volna. (Hanusz I. irod. 1. t.) 

(Vége következik.) 


