
Még valami a mult évi májusi fagyról. 
Az „Erdészeti Lapok" ez évi folyamának V. füzetében 

e tárgyról irván Galantha S. ur, felhívja a szakférfiakat annak 
megmagyarázására, hogy miért száradtak az általa megvizsgált 
német-mokrai és bruszturai pagonyokban a fiatal lúczfenyők a 
fagy következtében épen középükön és nem a csúcsokon. Mind 
vártam, hogy lesz valaki, ki felvilágosítást adand e kérdésre, 
de ez mindeddig nem történvén, magam kisértem azt meg. A 
tavaszszal, midőn vidékünkön a lúczfenyőkben az élet ébre
dezni kezdett, figyelemmel kisértem azok kifejlődését. Azt 
tapasztaltam általában azon fiatal egyedeken, melyeket köny-
nyen megszemlélhettem tetőtől-talpig, hogy rügyeik duzzadása 
általában az alsóbb ágakon hamarább beáll, mint a csúcson, 
s az alsó ágak mellékágain a törzs közelében hamarább, mint 
a törzstől távol lévő ághegyen. Ebből azt következtettem, hogy 
a nedv megindulása, s a télire elrakodott szárazabb tápanya
goknak feloldása először a fácskák alsó részében kezdődik, s 
onnan terjed felfelé, az ágakra nézve pedig a törzstől terjed 
az ágak hegye felé. Hogy ezen nézetem helyességéről még 
inkább meggyőződjem, több törzsen a héjból próbadarabokat 
vágtam ki különböző magasságokban, és hasonlót tettem a 
hosszabb ágakon is, azok tövén, közepén és hegyén hántva le 
próbahéjdarabokat. Legnedvesebb volt a héj belső része, vagy 
helyesebben fejezve ki magamat, legelőrehaladottabb volt a 
cambium vagy vastagodási réteg kifejlődése a törzs alsó részén 
és derekán, legbátrabb volt ez a csúcsán, ugy, hogy mig előbbi 
helyekről lehántott héj belsejéről vastagon vakarhattam le az 
ujon képződött fehér zavaros lének látszó réteget, addig 
gyakran a csúcshajtás héja még egészen oda volt száradva, 
vagy alig lehetett azt még a fáról leválasztani. Ugyanezt 
tapasztaltam a hosszabb alsó ágakon is, a törzstől az ág hegye 



felé haladva. Továbbá nyilván észlelni lehetett azt is, hogy 
egyik fában jóval korább megindul a nedvesség, mint a másik
ban. Ugyanezt észleltem a kizöldtilésnél is. A hajtások alól 
és a törzs közelében hamarább fejlődésnek indultak, mint a 
csiicson és a törzstől távolabbi ághegyeken. Elnyomott alsó 
hajtásokat természetesen nem szabad bevonni ezen észleletbe, 
melyek könnyen bcláthatólag kivételt képezhetnek. Azt hiszem, 
ezen észleletek teljesen világosságot deritnek azon kérdésekre, 
melyeket az emiitett czikk szerzője felvet. Ugyanis azon fiatal 
törzsek, melyek középükön kezdettek száradni, mig csúcsok 
Galantha ur észlelése idejében még zöld volt, a fagy alkal
mával még nem voltak kizöldülve, de képző rétegük (cam-
biumjuk) a törzs alsó részén és közepén már fejlődésnek 
indult, valamint vastagabb ágak tövén és közepén is. Ellenben 
csúcsukon és az ágak hegyein a héj még a fához volt szá
radva, s a rügyek még szunnyadoztak, s igy sem előbbieknek, 
sem utóbbiaknak nem árthatott a fagy közvetlenül. De a 
vastagodási réteget (cambium) a fiatal fa közepén megrontotta 
a hideg, valamint a vastagabb ágak közepén is, mig a fa 
tövének kisugárzása az ágak által akadályozva és a talaj kisu
gárzó melegéből is nyerve valamit, a fagytól meg lőn védel
mezve. Tudomás szerint a nyers tápnedvet a fatest vezeti a 
földből felfelé, s igy a bántatlan maradott rügyekből az uj 
hajtások kifejlődhettek annak daczára, hogy a fa derekának 
vastagodási öve megfagyott. Kedvező körülmények pl., kisebb 
bántalomnál és nedves időjárás mellett a fa még kiépülhetett, 
mert a még épen maradt és fejlődésre képes bélsugarakból uj 
vastagodási réteg képződik, mely először csak egyes pontokon 
(a bélsugaraknál) lép fel, s később összeolvad, s rendes fa-
és háncsszövetté alakul; de ha nagy volt a bántalom s az 
időjárás nem kedvező, akkor a héj elszárad, s a fatestet nem 
védvén, az alatta lévő fasejtek is elvesztik nedvességüket, 



vagy erjedés áll be a megrongált részek nedveiben, minek-
folytán a nedvvezetés megakad, az uj hajtások elfonnyadnak, 
s a tavalyi tűk is megvörösödve lehullanak. Hogy a fonnyadás-
és elszáradásnak a fennebbiek szerint a leginkább megrongált 
helyről, a fácska közepéről kell kiindulni, az a fennebbiek-
ből világos. 

A mondottak megmagyarázzák azon, Galantha urnák fel
tűnt tényt is, hogy miért nem szenvedtek a többieknél gyen
gébb törzsecskék a fagytól semmit, mig ellenben sokkal élet
erősebb szomszédaik elfagytak. Azért, mert a gyengébbek 
nagyobbára később ébrednek téli álmukból, mint az erőteljeseb
bek. Hogy gyakran egymás mellett lévő, egyenlő nagjságu 
egyedek közt az egyik megfagyott, mig a másik épen maradt, 
ezt azon tényből lehet megfejteni, melyszerint kívülről fel nem 
ismerhető, egyedi természeténél fogva egyik fa korább, másik 
később szokott gyakran hajtani, egyikben korább, másikban 
később ébred az élet tavaszszal. 

Hogy a tavalyi fagy által nemcsak az uj hajtások, hanem 
az uj fapalást is szenvedett, még pedig oly esetekben is, 
midőn azt kívülről semmi nyom sem árulta el, arról meggyő
ződhetik mindenki, ha a fagynak inkább kitett helyeken irón 
vagy ujjnyi vastagságú ágakat vág le. Egy 3—4 éves sarj
erdőben a legkülönbözőbb lombfát és cserjét vévén igy vizs
gálat alá, azt tapasztaltam, hogy a legtöbb fanemek tavalyi 
fagyürüje belső felén vörhenyes, sárgás, lilába hajló vagy 
barnás vonal jelzi a fagy nyomát. Ezt találtam pl. a tölgyen, 
égereken, kecskefüzen, rezgőnyáron, mogyorón, zelnicze megy-
gyen, nyíren, ha nem is kivétel nélkül, de sok példánynál 
igen erősen jelölve ; kevésbé szembetűnően a gyertyánon, hár
son bükkön; a juharokon ellenben, ámbár 2 — 3 éves hajtásaik 
le voltak néhol fagyva, az uj fapaláston nem tudtam szabad 
szemmel felfedezni a fagyvonalat. De a tűlevelűeken is ép igy 



meglehet a fagy hatását ismerni az évgyűrűn. Ha ily ágakból 
górcsői metszetet készítünk, meggyőződhetünk róla, hogy tavaly 
a képzőréteget a fagy megsemmisítette, s annak felujulása a 
fában (s tán a héjban is) épen maradt bélsugársejtekből indult 
ki, melyekből a beforradási szövethez (callus) hasonló paren-
chym szövet képződött, mely a nevezett pontokból minden 
irányban szétterjedve, csakhamar egymással zárkózott; eleinte 
rendetlenül, szabálytalanul egymásba nyomuló és különböző 
nagyságú sejtekből állván, később benne a farész felől a fának 
elemei rendesebb alakban jelentek meg, sorban egymás mellé 
zárkóztak a fa hosszúdad és parenchyniaticus sejtjei, s azok 
közt a lombfáknál felléptek az edények is, a mivel a fagyürü 
rendes kifejlődése helyre állt. Ebből azt kell következtetnem, 
hogy a regencratiónak szervei a bélsugarak; de hogy váljon 
ezen esetben csak a fatest bélsugaraiból indult ki a felújítás, 
vagy mind a fatest, mind a héj bélsugaraiból-e, azt eldönteni 
nem tudom. Fekete Lajos. 

A kaliforniai vörösfa. (Redwoodtree, Sequoia 
sempervirens.) 

Ezen kitűnő fanem F e 1 s ő-K a 1 i f o r n i a államnak 
északi megyéiben több helyen, de különösen a tengerszélhez 
közelfekvő középhegységben fordul elő, néha tiszta áilabokban, 
néha többféle tűlevelű fákkal vegyítve. Mielőtt a nevezett 
állam az észak-amerikaiak által el lett foglalva, ezen vörösfa 
állabok igen terjedelmesek valának, de a számos telepitvény 
gyors keletkezése következtében, a közelebb fekvő részletek 
néhány évtized alatt minden kímélet nélkül kizsákmányoltat-
tak. Csak az államnak északi határán, S o n o m a és M e n -
d o c i n o nevü megyékben és O r e g o n állam déli részében, 


