
kötelezettség mellett megvették, hogy azokon a kohóüzem fen-
tartása czéljából tuladniok nem szabad. 

Svédország erdeinek legnagyobb része parasztok, illetve 
a kisbirtokosok tulajdonában van s egyúttal az ország északi 
felében alapját képezi ezen osztály gazdagságának, mely az 
erdők föltárásával állandóan emelkedik. 

Mig a jelen évszázad elejéig a korona északon az összes 
erdőket saját tulajdonának tekintette, s az illető tartomány, 
kerület vagy község lakóinak a fatermésnek csak a házi szük
ségletek fedezésére szükségelt felhasználását engedélyezte, ujab
ban a kormány a fokozódó erdőpusztitások megakadályozására 
azt vélte a legczélszerübbnek, ha a lakosságnak az erdőségek 
egy részét tulajdonul engedi át s csak annyit tar t meg a tar to
mány vagy község tulajdonának, mint a mennyi az illető admi-
nistrativ költségek fedezésére elegendő volt. Mennél gyérebb 
volt tehát a lakosság egy vidéken, annál több jutott az egyesre 
s ez magyarázza meg északi Svédország egyes paraszt birtoko
sainak gyakran bámulatos gazdagságát, s megesett már, hogy 
az a paraszt birtokos, ki ma még nagy kínnal fizeti adóját, 
rövid idő multával mint milliomos szerepel. 

Meszes talajra való fák. 
Közli: M u d r o n y Pál. 

Az angol G a r d e n e r C h r o n i c l e , kertészeti szaklap, 
érdekes tanulmányt közöl azon tűlevelű fákról, melyek meszes 
talajon kitűnően diszlenek. Minthogy Magyarországnak is nagy 
erdőterülete van meszes altalajjal, (igy nevezetesen a Bakony és 
Vértes hegységben s általában a kristályos hegységekben; Ungvár
tól északra a Kárpáthegység fővonalának benső szegélyén, Er 
délyben Vajda-Hunyad környékén, s mint negyedkori legújabb 
mészkő képződmény Komárom, Esztergom, Buda s Dobsina mel-



lett) a szóban levő kérdés minket is közvetlenül érdekel s ezért 
emiitett lapból átvesszük arra vonatkozólag a következőket. 

A s p a n y o l f e n y ő (Abies pinsapo) a meszes talajon igen 
szépen nő. Kent kerületben pl. rendkívül jól tenyészik. Valóban 
sebol nem láthatni egészségesebb és hatalmasabb példányo
ka t e fából, mint ebben a grófságban. Rookerynál, a most 
híressé vált Down nevü kis községben, a fenyőknek egy gaz
dag gyűjteménye közt egy roppant nagy spanyol fenyő talál
ható, a mely nemcsak rendkívül magas, hanem oly gazdag, 
kékeszöld levélzetü is, hogy alig hihetné az ember, hogy ez 
ily fenyőfa legye. Az egyik fa 60 láb magas, szép kerek, 
fokozatosan véknyuló sudarral, mely a földtől 3 és 5 lábnyi 
magasságban 7' 9" , illetőleg 6' 1 1 " kerülettel bir. Ez a fa a 
földtől kezdve szabályosan és sürün körül van nőve gályákkal, a 
melyek ott, a hol a földig lehajolnak, 33 láb átmérőjű kört fog
lalnak el. Ez a, tán a maga nemében egyedüli fa, 67 köbláb 
fenyőfát adna ki. Ha meggondoljuk, hogy a Spanyolfenyő csak 
1839-ben, vagyis mintegy negyven év előtt lett Angliában meg
honosítva, elkeli ismerni, hogy ez a fa nem használta fel rosszul 
idejét. Hosszúságban a fa évenkint átlag 15 hüvelyknyit nőt és 
az évi gyarapodás köhtartalomban l 3 / 4 köblábat tet t ki. A talaj, 
amelyen ez a szép fa áll, mészszel kevert homokos agyag, s 
az al talaj , nem nagy mélységben, már tiszta mészkőszikla. 
Megjegyzendő, hogy e hely nagyon ki van téve az erős szelek 
járásának. Alig 100 yardnyira (1 yard — 92 cm) e szép 
példánytól áll egy másik hasonló kinézésű. Ez a földfelszínétől 
1 yardnyi magasságban 5 ' 1 1 " körületü, mig ágai majdnem 
30 láb átmérőjű kört töltenek be. Annak is éppolyan egész
séges, dus levélzete és sürü ágai vannak ; ugy hogy azoktól 
a törzset nem is lehet látni. Kent több más kertjében is 
tapasztaltuk, hogy mily roppant gyorsan nő a spanyolfenyő, 
s hogy mily egészséges és gazdag a levélzete. Igaz, e fenyő 
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megterem oly földben is. mely nem meszes, csak hogy nem is 
lehet összehasonlítani amazzal, a mely meleg mészkő sziklá
kon nőt fel. 

A W e l l i n g t o n i a g i g a n t e a (tíequoia) hasonlókép igen 
szép növekvésnek örvend a meszes talajon. Van itt egy jól 
kifejlett példány 60 láb magas és megfelelő vastagságú törzs-
zsel. Pedig, minthogy teljesen ki van téve a szél járásának, 
nem mondhatjuk, hogy ez a széltépte fa legjobb helyen volna 
azon a magaslaton, a melyre ültetve lett ; de a talaj kiváló 
tulajdonsága — agyag mész sziklán — bizonyára nem csekély 
befolyással volt arra, hogy oly szépen fejlődött ki. Nem 
szokatlan dolog, a Sequoiát „répa alakúnak" látni, azaz alól 
keskenyebbnek, minthogy ágai felfelé szétnyúlnak ; és ez ren
desen akkor fordul elő, ha a fa neki meg nem felelő helyen 
áll s következéskép növésében megbénittatik. A szóban levő 
példány nem volt megbénítva, mert a törzs egész hosszában 
be van nőve gályákkal és olyan egyenesen nyúlik fel a ma
gasba, mint egy hajóárbocz. Igen gyakran találhatjuk a 
fenyőfa ezen faját más fák közt, ahol hatalmas arányai nem 
fejlődhetnek ki teljesen, alsó ágai pedig vagy elhaltak, vagy 
elegendő világosság hiányában elhalóban vannak; az ily fa 
szegényesen néz ki és legkevésbé sem nevezhető díszfának. 
Ezt díszfák nevelésénél sohasem kellene megtűrni, mert sokkal 
jobb néhány fával bírni, jól megrakott egészséges levélzettel 
s erőteljes törzszsel mint sok összeszorított és nyomorított fát, 
mert ezeknél a. fa természeti szépsége, minthogy az oldalágak 
nem fejlődhetnek ki jól, sehogy sem érvényesülhet. A Sequoia 
ép ugy, mint az Araucaria és a spanyol lucz s a többi fák 
legnagyobb része, összezsúfolva meg nem élhet vagy legalább 
nem fejlődhetik szép díszfává, azért tehát, hogy jókinézésü 
szép fáink legyenek, adjunk nekik elegendő tért. hogy ágaikat 
tökéletesen kifejleszthessék. 



Az E n o s h e g y i f e n y ő (Abies cefalonia), mint eredeti 
hazájáról Cefalonia fekete hegységéről, a melynek altalaja mész
kőszikla, következtetni lehet, szintén igen szereti a meszes 
termőtalaj t ; több parkban, kivált Kent északi részében, ez a 
csinos fenyőfa igazán meglep gyönyörű egészséges levélzetével. 
Némely helyütt, ahol rendkivül hatalmas és erőteljes példányai 
láthatók meglepően gyors növéssel, a talaj úgyszólván tiszta 
mész volt, s csak it t-ott lehetett rajta egy kis televényt vagy 
agyagot látni, s az ily talajon még is egészen otthonosnak 
érezte magát, a mire erős évi növekvése és szépen kifejlődött 
koronája enged következtetni. 

Skócziában Blairadam mellett láthatni néhány fát azon 
magból, melyet Sir Frederik Ádám 1824-ben küldött hazájába. 
Egy ottani barátunk méréseket tet t e fákon, a melyek azt bizonyítják, 
hogy azok a fák nem nagyon jól tenyésznek, s össze sem lehet 
őket hasonlitani másokkal, melyek több évvel később lettek 
nagyobbrészt mészből álló talajba elültetve. Az egyik fa 35 
láb magas, törzsének körülete, 3 láb magasságban a földtől, 
4 láb 4 hüvely; a másik 38 láb magas, törzsének körülete 4 
láb 11 hüvely; a harmadik 36 láb magas és 3 láb 8 hüvely 
körületü. Ezek a fák durvák, rosszul nőttek s ismételve elvesz
tet ték vezérhajtásukat. 

A P i n u s s t r o b u s t nem egyszer ajánlották, mint vize
nyős talajra való fát. De saját tapasztalatunkból kiindulva ezt az 
állítást nem erősíthetjük meg, sőt azt merjük állítani, hogy ez a 
fa is azok közzé sorolható, a melyek jól díszlenek meszes tala
jon. Erről meggyőződtünk akkor, a midőn Gwidir Castleben Észak 
Walesben azokat a 90 láb magas példányokat láttuk, melyeknek tör
zse egyenes mint a nyil, s hosszuknak kétharmad részén alólról 
galynélküliek s több mint 8 lábnyi körülettel birnak. Annak 
a talajnak, mely ily faóriásokat nevelhet, kiválóan alkalmasnak 
kell lenni ezek termesztésére. A talaj, mely a gwidiri példá-
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nyokat létrehozta, sziklás, részben palás, törmelékes némi 
növény maradványokkal tetején. Olyan fenyőket, mint ezek a 
Pinus strobusok még nem találtunk Anglia kertjeiben; de követ
keztetést vonva a mintegy 40 éves fákról, melyek meszes 
sziklákon Kentben találhatók s azok nagysága után Ítélve, azt 
mondhatjuk, hogy évek multán ezek is feljegyzésre méltók 
lesznek. Azok a Strobusok, a melyek Kentben egy utat szegé
lyeznek, olyan szép egészséges kinézésüek, hogy a skót fenyü-
fák és más keményfák társaságában szokatlanul szép kinézést 
kölcsönöznek a vidéknek, csak az kár, hogy esős időben ugy néznek 
ki, mintha egy tóba mártották volna őket és ez onnan van, mert 
az esőcseppek nagyon lassan hulnak le a Strobus leveleiről. 

A s k ó t f e n y ü (Pinus sylvestris) első sorban áll a me
szes talajra való fák között, amit mindenkinek be kell ösmerni, 
aki beutazta Anglia déli részét. Down mészbányái közelében, 
hol Derby gr. és Sir John Lubbock birtokai egymással hatá
rosok, egy csoport gyönyörű skót fenyü áll s Darwinnak ,.a 
legerősebb túléléséről" való mondását sehol nem láttam jobban 
megtestesitve, mint i t t ; mert a fák a szabad természetre 
lévén hagyatva, az erősebbek fokozatosan agyonnyomják és 
kiirtják a gyengébbeket, a természet ilyetén elbánása mellett, 
tiszta, egyenes, úgyszólván oldalágak nélküli fák növesztetnek, 
és ha ezeket összehasonlítjuk azokkal, a melyek oldalágaikat 
szabadon kifejleszthették, sokkal magasabb gazdasági becscsel 
biroknak fogjuk találni őket. Ahol azonban a fa értéke csak 
másodrendű fontossággal bir és a főczélt a messze szétterülő 
díszfák nevelése képezi, ott mindenesetre bőven tért kell hagyni 
az oldalhajtások számára; de ilyenkor ne várjunk tiszta érté
kes szálfát. A fennebb emiitett gyönyörű skót fenyőfa cso
port mésztalajon áll, a melyen csak kevés agyag van felül. 

Az ó r i á s i t h u j a f a (Thuia gigantea) szintén megérdemli 
azok figyelmét, a kiknek meszes erdőtalajuk van, mivel e fa kivá-



lóan alkalmas az ily helyen való ültetésre. Ez a szép, gyorsan 
növő, tökéletesen edzett és igen értékes szálfát adó fa nagyon 
divatba kezd most jönni, befásitási czélra és oly nagy a kereslet 
utána, hogy a termesztők alig képesek az igényeket kielégíteni. 
A Garden Chroniclebe sok helyről közöltek leírást az óriási 
thuj áfával tett tapasztalatokról, kitüntetve annak értékes voltát. 
Sir Stricklard Hilderlegből, Maltonban arról értesít, hogy rend
kívül jó növésű ily fái vannak lazatalajon, mészszikla altalajjal, 
a hová több izben ültetett vörös fenyüt, csekély vagy semmi 
sikerrel. Mindent tekintetbe véve, ez a fa nagyon megérdemli 
az általánosabb elterjedést a brit t szigeteken, annyival inkább, 
mert a szél nem dönti ki, a vihar vezérhajtását nem töri le 
oly könnyen, mint más fanemeknél. 

Az a m e r i k a i t h u j a f a (Arbor vitae vagy Thuia occi-
dentalis) hasonlólag jól nő a meszes talajon, ha ez nem túlsá
gosan száraz. Élő sövénynek is jól használható; de szálfának 
nem való, legalább Angliában nem. 

A v ö r ö s f e n y ü igen jól nő meszes talajon. Kent lapá-
lyain legalább ezt a tapasztalatot lehet tenni. 

Ezek a főbbek azon tűlevelű fák közül, a melyekről 
saját tapasztalásunkból tudjuk, hogy meszes talajon való ülte
tésre alkalmasak. 

Fentebbi sorokat Webster A. D. hírneves kertész ir ta. 
Azokra vonatkozólag csak azt jegyezzük még meg, hogy érde
mes volna a budai kopár hegységeket az emiitett fák egyik
másik fajával befásitani s első sorban a spanyol fenyüt s a 
Sequoia giganteat ajánlanék e czélra oly helyeken, hol a föld
réteg nem vastag s mészkövön fekszik. A szép völgytől északra 
nyugotra, északra és északkeletre eső kopárokat értjük főkép 
ez alatt. 


