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vagyis az átlagos épitési költség 1 kilóméter gö'züzemü 
pályánál 4007-91 frt, a lóerejü pályánál pedig 3708-11 
frt-ra tehető. 

A többi fentebb felsorolt pályák épitési költsége azért 
nem közölhető, mivel az 1896. év óta az erdőüzemnél 
előforduló munkák olyként adatnak ki árlejtésen, hogy a 
vállalkozó a főerdőhivatal által elkészített terv szerint köteles 
a pályát teljesen kiépíteni a hivatal által adott felépítményi 
anyagokból, és ezeket az illető vágás kihasználása után 
a legközelebbi vasúti állomáson visszaszolgáltatni. 

Ehez képest tehát a vállalkozó az előállítandó termé
keket maga köteles termelni, az erdei pályához közelíteni, 
és az általa épített vasúton a legközelebbi vasúti állomásra 
kiszállítva átadni. 

A pályafentartási költségeket jelentékeny mértékben 
befolyásolja az évi légköri csapadék nagysága s ennek 
változékonyságához mérten a fentartási költség évenkint 
és kilométerenkint 60—65 frt közt váltakozott amaz idő 
alatt, a mig a főerdőhivatal házi kezelésben tartotta a 

pályákat. 
(Folytatása következik.) 

A luczfenyő (Picea excelsa Link) alakváltozásai.*) 
Irta : Dr FÜarseky Xámhir. 

A ki megfordult Magyarország felvidékén és bejárta hegysé
geinek pára t lan szép fenyveseit, ta lán vissza fog emlékezni egyik
másik kiváló fenyőfa-alakra, mely hol sajátságos növésére; hol 
meg eltérő alakjára vagy egyéb sajátosságaira nézve feltűnően 

*) Előadta a szerző a K. M. Természettud. Társulat növóiytani szakosztá
lyának 1899. november 8-dikán tartott ülésén. Megjelent a Természettudományi 
Közlöny augusztus havi pótfüzetében. 
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különbözött erdőt alkotó legtöbb társai tó l . Ilyen faalakok gyakran 
m á r messziről magukra vonják a feléjük ha ladó vándorlónak a 
figyelmét. 

Fenyveseinkben és különösen luczfenyveseinkben, melyek 
nálunk legelterjedtebbek, az ilyen szembetűnően eltérő alakok 
nem valami gyakor iak; leginkább erdő szélén, t isztásokon, emberek 
és állatok sűrűbben j á r t a helyeken lá thatunk olyanokat, főleg 
azonban az erdötáj l egmagasabb ha t á r ában , vagyis olyan termő
helyeken, melyek a fák fejlődésére hol kedvezőbbek, hol m e g 
kedvezőtlenek és ezt azonfelül a helyi viszonyok, továbbá külön
böző külső ha tások is hol gátolják, hol pedig elősegítik. 

Fenyőféléink közül a luczfenyő (Picea excelsa Link.) leggaz
dagabb alakvál tozásaiban. Eltekintve ri tkább, szembetűnőbben 
eltérő alakjaitól, alig találni kis erdőál lományt , melyre a laikusok
kal azt lehetne mondani , hogy abban egyik fa h a s o n m á s a a 
másiknak, mer t hol az egyiknek, hol a más iknak vannak olyan 
eltérő és jellemző bélyegei, melyek alapján a pontos megfigyelő 
könnyen megállapíthatja a különbségeket. Ezek a különbségek hol 
a törzsön, hol az ágakon, hol meg a leveleken és igen gyakran 
csak a szaporodó szerveket létesítő termőhaj tásokon vagy a már 
teljesen kifejlődött tobozokon észlelhetők. 

A feltűnőbb eltérő alakok az i roda lomban részint mint alfajok, 
részint mint válfajok, részint pedig mint formák iratnak le, és 
legtöbbnyire külön névvel is jelölik azokat . Egyeseket, mint 
gyakoribb alakokat m á r közönséges rendszer tani és ha t á rozó 
munkákban is elősorolnak, másokról csak itt-ott emlékeznek meg, 
a mint egyik vagy másik megfigyelőnek a szemébe ötlöttek és 
külön leírásra érdemesi t te t tek. Csak legújabban jelent meg egy 
kis dolgozat : „Scliröter C. Über die Vielgestaltigkeit der Fichte . 
Zürich 1898", mely a különböző helyeken eddig észlelt és az 
i rodalomban szétszórtan feljegyzett különféle luczfenyő-alakokat 
rendszeresen összefoglalja és oly módon ismerteti , hogy e könyv 
segítségével nemcsak a közönségesebb eltérő alakok között 
tájékozódhatunk, hanem olyanokat is találunk, melyek különben 
teljesen elkerülik figyelmünket, vagy h a nem, a legtöbb esetben 
téves magyaráza tokra szolgáltatnak alkalmat. 
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Mult évi kirándulásaim közben lióth Márton iglói t aná r 
ligyelmeztetett, hogy Káposztafalu közelében sajátságos termetű 
fenyőfa van, melyet a környékbeli nép ál talánosan „csudafa"-nak 
nevez. Róth M. tanárra l jmár az előző évben is megfordultam ezen 
a vidéken, de a fának hirét Roth is csak későbben vette Liftner István
tól, Kóburg föherczegnek káposztafalvi uradalmi erdőmesterétől . 

A nyár folyamán részben Róth M. kalauzolásával több iglói 
tá rsaság rándult ki a csudafa megtekintésére és mindenki elragad
tatással tudott róla beszélni . Hoztak ágakat is róla, hogy monda
nám meg, milyen fenyőfa tulajdonképen ez a c suda fa? Nagy és 
ál talános volt az érdeklődés. Augusztus végén m a g a m is kirándul
ha t tam a csudafa t e rmőhelyére : a mit az elhozott ágak után 
Ítélve már sejtet tem : k ladomániás luczfenyő volt előttem, de olyan 
meglepő a lakban, a mint azt nem is képzelhet tem. 

A fa, mely sem nagyságára, sem korára nézve nem tér el 
közvetlenül mellette levő szomszédjaitól, körülbelül 60—70 éves 
szép magas fa ; felerészben normális fejlettségű, felerészben eltérő, 
csaknem tisztán oszlopalaku. Mig alsó részében, elsőrendű álörvös 
ágai másod- és többed-rendü ágaival egyetemben semmiben sem 
térnek el a közönséges piramisalaku, terebélyes koronájú luczfenyő 
elsőrendű ágaitól , addig nagyobbik felső részében az elsőrendű 
álörvös ágak jóval rövidebbek, többé-kevésbé lefelé csüngenek és 
igen gazdagon vannak megrakva másodrendű ágakkal, melyek még 
gazdagabban ágaznak tovább, ugy hogy egy-egy elsőrendű ág dus 
ágrendszeréve l ' együt t valóságos sürü seprűhöz hasonlit . E sürü 
ágrendszer t alkotó hajtások mind igen rövidek, mégis eredeti rend
jükhöz képest viszonylagos hosszuk arányos marad . Az elsőrendű 
ágak, bár ugyanoly méretű álörvökben erednek a fatörzsön, mint 
más közönséges termetű luczlényőtörzseken, rend kivül sürü seprős 
ágrendszerükkel a főtörzset teljesen elfedik és innen van, hogy 
csudafánk ezen részében valóságos oszlopalakot ölt, mely csak 
a csúcsán keskenyedik fokozatosan hegyes kúpba. A fa normális 
fejlettségű alsó részétől az oszlopalaku felső részébe semminemű 
átmenetet sem lehet ész le ln i ; hirtelen veszi kezdetét felső eltérő 
alakja, és éppen ezen felemás alakuság (dichotypia) teszi feltűnővé 
ezt a fát olyannyira, hogy népies nevét teljesen igazoltnak kell 
el ismernünk. 
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A káposztafalvai csudafa egyik pára t lan szép esete a 'kiadó-
mániának vagy b lasz tomániának ; azaz alakját t isztán a rendkívüli 
gazdag elágazásnak köszöni, mely az egyes ágak további fejlődé
sével fordított a rányban van. 

A mint a letört ágak vizsgálatából kiderült, a dus ágazat 
normális rügyekböl indult ki, de mig a fa alsó részében, mint 
más normális növésű luczfenyől'ákon is, csak bizonyos előre meg
határozot t rendes rügyek válnak hajtásokká, addig a fa felső 
oszlopos részében az előre meghatározot t rendes rügyeken kivül 
számos más , rendes hónalji rügy is tovább fejlődik és haj tássá 
növekszik. Prolepsis-szel azaz korai fakadással vagy opsigonia-val 
azaz kései fakadással itt ép oly kevéssé magyarázhatn i a klado-
mániát , mint alvó rügyek kihajtásával vagy járulékos ágak képzé
sével, a mint ezt gyakran, pl. sövénynek nyesett fákon, cserjéken 
láthatni, vagy pl. fagy, gombabántódások stb. káros hatások folytán 
előálló, k ladomániás fás növényeken is észlelhetni. 

Érdekes, hogy a leirt fa k ladomániás részein a tülevelek is 
feltűnően kisebbek, mint alsó normális ágain és előbbinek rövid 
ágacskáin is sokkal sűrűbben találhatók, mint az utóbbiakon. 

A fán a tobozképzésnek nyomát sem láttam, noha normális 
termetű szomszédjai mind rakva voltak szép nagy tobozokkal. 
Állítólag a káposztafalvi csudafának nem is voltak még tobozai. 
Hogy a kladománia megjelenésével a tobozképződés elmaradt , 
könnyen é r t h e t ő ; de hogy a k ladománia megjelenése előtt sem 
fejlesztett volna szaporodó szerveket , nem valószinü. A kladománia 
a tobozképzés rovására csak annál inkább érvényesül. 

A kladomániának ezt a n e m é t á l ta lában a rügyek variáczió-
j á ra vezetik vissza, de hogy mi okozta ezt a jelenséget, a rügyek 
variáczióját, azt bajos magyarázni . Klimatológiai viszonyok ha
tásai ép oly kevéssé lehetnek okozói, mint a termőhely talaj
viszonyai, mert ott állanak tőszomszédságában egészen normál isan 
fejlődött társai. Hogy gombák vagy rovarok bántódása i idéznék 
elő a dus elágazást, arról sem az idősebb, sem a legfiatalabb 
hajtásokon a legkisebb nyomot sem találhatni . Talán nem volna 
érdektelen ilyen rendellenes termetű fa gyökérzetét is, nevezetesen 
a gyökérrostokat a normális fejlettségű fák gyökérzetével összehason
lítani és ak iadomániának igazi okozóját a mykor rh izákbankeresn i ! 
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A termőhely, hol a káposztafalvi csudafa áll, a káposztafalvi 
vasuti ál lomástól körülbelül 3 A órányi gyalogolás u tán érhető el. 
Káposztafalutól a Geravára kanyarula tosan felkapaszkodó régi 
müut legfelső kanyaru la tán belül a Sucha Bela jobb part ján esik. 
A Hernád folyót át lépve, mindjárt az erdő szélén kis meredek 
gyalogösvény ágazik ki a régi müutból és ezen mintegy 5—8 
perez alat t kis t isztásra érni, melynek jobbra eső felső végéhen 
a csudafa m á r integet közeledő látogatóinak. Alatta kis bekerítet t 
faiskola van mos t és ezen oldalról tekintve, legpompásabb a képe 
(1. 1. ábra) . Ez a hely körülbelül 500—560 m. magasan van a 
tenger színe fölött és északkeletnek tekint. 

Az i rodalomban említett hasonló alakú luezfenyőket oszlopos 
iuezfenyőfáknak nevezik és a válfajok (lusus) közé számít ják: 
Picea exelsa Link. lusus columnaris Carriére (Conif. ed. 1. 1855. 
p. 248.) 

Schrőter-nek föntebb említett összefoglaló rendszeres dolgozata 
szerint az oszlopos luczfenyő kertekből már régóta ismeretes, de 
szabadon vadon mindeddig csak Svájczországból emliti az i roda lom; 
mindössze csak 6 példány ismeretes 1200—1799 m. magasságból a 
tenger szine fölött; öt ezek közül felemás alakú, diehotipikus, 
azaz csak idősebb korban kezdődött oszlopos fejlődésük, egy pedig 
monotipikus, azaz m á r kezdettől fogva oszlopos fejlődésü; a kép 
és a leirás u tán ítélve, ez utóbbi azonban ugy látszik nem tisztán 
oszlopos alak, hanem inkább más lusushoz vonandó. Az öt svájezi 
diehotipikus oszlopos luczfenyő között egy olyan is van, mely 
csúcsa alat t ismét normális ágakat fejlesztett és azokon tobozok 
is termettek. A káposztafalvi csudafa a diehotipikus oszlopos 
luczfenyők soroza tában tehá t a hatodik volna és ez a körülmény 
egymagában véve is eléggé indokolja, hogy mint ilyen ritkaság az 
i rodalomban megemlit tessék. 

* 

Rövid közlésem kapcsán helyénvalónak találom a luezfenyőnek 
eddig megfigyelt és összes leirt eltérő alakjainak Schró'ter nyomán 
való rendszeres csoportosí tását is, tekintettel az előttem ismert 
magyarországi leletekre. 
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Fajváltozatok (varietates). 
Olyan fák, melyek több átöröklődő bélyeg alapján ugyanazon 

fajhoz tar tozó más egyénektől különböznek és nagyobb számban, 
összefüggő elterjedésnek örvendenek: fajváltozatoknak vagy 
varietásoknak neveztetnek. Ki van mutatva, hogy gondos és t iszta 

1. ábra. Picea excelsa Link. lusus columnaris Carriére, Káposzlafalu vidékéli 
(Junga százados felvétele után.) 

tenyészetben is minden ismertető jeleikkel együtt átöröklődnek. 
Az alfajok főleg földrajzi tényezők közreműködésének köszönik 
keletkezésűket, sohasem hibridizálásnak az eredményei és mindig 
ugyanazon fajhoz tar tozó más fajváltozatokkal á tmenet i ös íze-

E R D É S Z E T I L A I ' O K . öl 
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függésben vannak. A luczfenyő varietásainak megkülönböztetéséi 
leginkább a toboz-szerkezet alapján tehetni. Tekintetbe jön a 
tobozok viszonylagos hossza és vastagsága, a tobozpikkelyek 
szerkezete, nagysága és alakja, az érett magvak nagysága és 
szerkezete s tb . A luczfenyőnek fajváltozatai: 

1. Picea exelsa Link. var. obovata Ledebour (Flóra altaica 
IV. 201 . ; P . vulgáris Lk. var. altaica Teplouchoff Buliét, de la soc. 
imp. des natúr, de Moscou. Année 1868—69. ; var. exlroma Th. 
Fries Bot. Notiser 1890. P. e. var. obovata-lapponika Blomgoist 
Fintka forstföreningens meddelandcn 1883. III. 2 . ) ; szibériai vagy 
altái luczfenyő (sibirische Fichte). Tobozpikkelyei puhák, hajléko
nyak, szélesen visszás tojásdadalakuak, felső el nem fedett részük 
d o m b o r u ; szabad mellső élük teljesen é p ; csúcsuk lekeritctt vagy 
letompított. Lecsüngő, r i tkábban ferdén vagy vízszintesen elálló, 
többnyire sötétebb színű tobozok 3*7—7 -5 cm. hosszúak. Szibériá
ban, Japánban , Európai-Oroszországban, Finnországban és 
Norvégiában honos. Számos átmeneti alak révén az európai lucz-
fenyővel van összefüggésben. 

2. Picea cxcelsa Link. var. fennica Hegel (sub Pinus Abies 
Gartenflora 1863. XII. 95 P. e. Lk. var. medioxima Nyl. Bull. 
Soc. Bot. de Francé X. 1863 . ; P. vulgáris Lk. var. uralensis 
Teplouchoff 1. c . ; P. vulgáris Lk. f, Uwarowi Kfm. Flóra von 
Moskau, Gartenflora 1873 . ; P. obovata Ledebour pr. p . ; Abies 
medioxima Murray, Pinetum bri tanik. 1827.); linn luczfenyő 
(finnische Fichte). Tobozpikkelyei visszás tojásdad alakúak, csúcsuk 
többé-kevésbbé lekeritett, felső el nem fedett részük majd lapos, 
majd domború ; szabad mellső élük finoman fogazott. Többnyire 
ferdén lefelé irányuló vagy vízszintesen előálló tobozai 5—19 
cm. hosszúak. Sokan a szibériai luczfenyő átmeneti alakjának tart
j ák az ourópai luezfenyőhöz ; 

subvar. medioxima Nylander (Buliét. Soc. bot. de Francé, 
Paris 1863. X,) sötétzöld tülevelekkel. Skandináviában, Finnország
ban, Oroszországban, Svájczban, szórványosan Németországban 
é s Ausztr iában is előfordul; 

subvar. alpestris Brügger ( Jahresber . d. Naturf. Ges. Grau-
bündens . Jhg. XXIX. 1884/5.); hamvasán futtatott (viaszkos) tüle
velekkel. Alpok és Jura-hegység . 
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3 . Picea excelsa Link. var. europaea Tcploachoff (Buliét, de 
la soc. impér. d. nat . de Moskou. Année 1868—69, p. 244. P. e. 
var. vulgáris Willkomm Forstl . Flóra 1. Aufl. 1 8 7 5 ; P. e. var. 
mon tana Ascherson v. Grábner Synopsis 1897. ; P. vulgáris Lk. 
var vulgáris, e ry throcarpa és mon tana Beck, Osterr. Bot. Zeitschr. 
Bd. XL. 1890.; P. e. Lk. var. a Wit t rok p. p. Skandinaviens 
Gymnospermen 1887); európai luczfenyő (Europáische Fichte). 
Tobozpikkelyei rombalakuak, csúcsuk letompított vagy gyengén ki
nyújtott ; szabad mellső élük kimetszett vagy finoman fogazott. A 
tobozok 25 cm. hosszúak is lehetnek. Európában a luczfenyőnek 
uralkodó alakja. A var. fennica és var. acum na ta közé eső alaknak 
látszik; 

subvar. typica Schröter sötétzöld, nem hamvas tülevelekkel ; 
leggyakoribb, főleg a s íkságon; 

subvar. coerulea Breinig nagyon hamvas tülevelekkel; főleg 
hegyeken és az északibb vidéken, de r i tkább ; pl. Alpok, Brocken, 
Jura , Finnország. 

4. Píeea excelsa Link. var. acuminata Beck (Ann. d. Nat. 
Hofmus. Wien, 1887. I. 61.) Szurós-pikkelyü luczfenyő (Dornfichte). 
Tobozpikkelyei többnyire kimetszetten hullámos-élüek, csúcsuk 
hirtelen kihegyezett. Szórványosan fordul elő Németországban, 
Ausztr iában. Svédországban és a Svájczban. 

Válfajok (lusus). 
Válfajok (lusus) alatt olyan fák értendők, melyek öröklődő 

bélyegek alapján ugyanazon fajhoz tartozó más egyénektől külön
böznek, e melleit csak kisebb számban , legtöbbnyire csak igen 
szórványosan je lennek meg a faj normális alakjai között és velők 
á tmenet i alakokkal nincsenek összefüggésben. A válfajok a szabad 
természetben hol a magvak, hol pedig a rügyek vál tozásának 
(magvariáczió, rügyvariácziö) köszönik létüket és innen van, 
hogy a tőalaktól legtöbbnyire nagyobb mértékben térnek el. A 
luczfenyő válfajait sokszor csak teratologiai , rendel lenes je lensé
geknek nézik, de az által, hogy jel lemző sajátosságaik átöröklődnek 
és nem holmi káros külső hatásoknak eredményei lényegesen 
különböznek a rendellenességektől . A luczfenyőnek nagyszámú 
válfajait a fa növekedése (termete), különösen az ágak minemüsége , 

61* 
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a fa kérge, tüleveloinek és tobozainak a szerkezete szerint cso
portosí thatni . 

«) Növekedés (termet). 

A tipikus fejlettségű luczfenyő ágrendszerével együtt szép 
széles kupalakot ö l t ; elsőrendű ágai a fa felső részében fölfelé 
irányulnak, a fa középső övében vízszintesen elállanak, alsó részé
ben pedig kisebb-nagyobb mér tékben ferdén lefelé ha j lanak; a 
másodrendű ágak kezdetben vízszintes helyzetűek, később ferdén 
lefelé i rányulnak és utóbb, midőn már gazdagon és ismétel ten 
elágaznak, csaknem függőlegesen csüngenek lefelé. Az elágazás 
főleg az idei hajtások csúcsain következik be, a miből meglehetős 
pontossággal nemcsak az egész fának, hanem minden egyes ágá
nak a korára következtethetni . A luczfenyő némely válfaján m á r 
most az eltérés hol az ágak növekedési i rányában, hol a kifejlődő 
ágak menyiségében nyilvánul. 

a) Az ágaknak eltérő nöVési i rányán alapuló válfajok: 
1 Picea excelsa Link. lusus viminalis (Alstroemer) Caspary 

(Schrift. d. phis. ökon. Gesellsch. zu Königsberg, 1873. Bd. XIV. 
Pinus viminalis Spar rman bei Alstroemer 1777 . ; Pinus Abies L. 
var. p rocera L. Flor. suec. ed. I. 1745. ; Pinus Abies -f- P . 
sylvestris L. Flor. suec. ed. II. 1755 . ; Pinus hybrida Liljeblad 
1792 . ; Pinus Abies L. var . pendula Garriére) vesszös luczfenyő 
(Hángefichte). Elsőrendű ágai a fa alsó részében is csaknem víz
szintesek, igen nagy számban ke le tkeznek; másodrendű ágai 
szintén nagy számban fejlődnek, de már gyéren ágaznak el, igen 
h o s s z ú a k ( 3 — 6 m.) egyenesen lecsüngők, hajlékonyak, v é k o n y a k é s 
rajtuk a tülevelek köröskörül elállanak. Skandinávia, Livland, 
Németország , Ausztria, Svájcz. A t ípusos luczfenyőhöz vezető 
á tmenet i alakok gyakoriak. 

Ezen válfajhoz közel van az alpesi lakóknak „Zottelfichte" 
(Vorarlberg), „Haselfichte" (Tirol) vagy .Sch inde l tanne" (Svájcz) név 
alat t i smeretes bozontos luczfenyője, hosszú lecsüngő, de normálisan 
elágazó másodrendű ága iva l ; továbbá az északi Kaliforniában 
te rmő Picea Breweriana Watson . 

2. Picea excelsa Link. lusus pendula Jacqties et Hérincq 
(Manuel général des plantes, a rbres et arbr issaux IV. 1857.) 
szomorú vagy rojtos luczfenyő (Trauerfichte). Elsőrendű ágai 



923 

(gyakran a legfelsők kivételével) és másodrendű ágai vékonyak, 
hirtelen lefelé görbülve a törzszsel csaknem párvonalosan függenek 
alá, sőt néha reá is simulnak és azt egészen eltakarják, a mitől 
az egész fának oszlopszerü külseje van. Néha a fa csak felső 
felében mutatja a lusus pendula jel lemző tulajdonságait , alsó 
részében pedig normális (dichotipikus rojtos luczfenyő). Utolsó-
rendü ágacskái nagyrészt vízszintes helyzetűek. Vadonban ritka fa ; 
5 példány Németországból , 1 Bukowinából, 2 Svédországból, 
3 Svájczból és 1 Magyarországból ismeretes az i rodalomban. 
Utóbbit SehilberszJcy Károly irta le fénykép kíséretében, a „Ker té
szeti Lapok" 1892. VII. k. 1 0 — 1 1 . számában . E fa szintén a Szepes-
ség szülöttje, Lőcse mellett a „Kohlwald" nevü fenyőerdöben 
termet t és a környékbeliek ott á l ta lánosan ismerik. Nem a típusos 
pendula-alak, mert törzse ezenfelül még esavarmenetszerü leg is 
görbült és e görbülése a leírás szerint elszalagosodással (fasciatio) 
is jár. Ujabb felvételét ezen fának a 2-ik á b r á n láthatni . A 
kohlwaldi szomorú luczfenyő szaporí tásáról is gondoskodtak, de a 
hasonló termetű csemeték mind rövid életűek voltak. Schilberszky 
a jelzett helyen egy típusos pendula-alakot is emlit és szép képét 
is közli (Lorencz V. mérnök szívességéből), de ez a fa, mely 
Szászrégenben van, dugványozás által keletkezett . Legújabban 
Kardos Árpád a növénytani szakosztály LXV1I. ülésén szintén egy 
magyarországi szomorú luczfenyőről hozott hírt és a róla felvett 
szép fényképet be is muta t t a a szakosztálynak. A fának magyar
országi közelebbi termőhelyét Kardos ur nem közölhette velem, 
pedig ha az természetes eredetű volna, akkor ez a második 
vadon előforduló szomorú luczfenyő volna Magyarországból 
(3. ábra) . A P. e. lusus pendula-hoz á tmenet i alakok, a fa felső 
részében is erősen lehajló vagy lecsüngő, de különben normális 
termetű ágakkal nem ritkák a közönséges növésű luezfenyők 
t á r s a s á g á b a n ; Schrötcr ezeket „Beugefichte" hajlós vagy hajlékony 
luezfenyőknek nevezi. 

3. Picea excelsa Link lusus erecta Schröter (P. e. Lk. var. 
pyramidalis Carr ié re) ; tornyos luczfenyő (Vertikalfichte). Elsőrendű 
ágai kivétel nélkül, még a legalsók, legidősebbek is hegyes szög 
alatt i rányulnak fölfelé, minek következtében a fa oszlopos, pira-
misos alakot ölt. Vadon csak Livlandból ismeretes , kertekben is ritka. 



2 ábra. Pieca excelsa Link lusus pendula Jaques et Hérinq a Kohlwald nevü 
erdőben Lőcse mellett. 
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3. ábra. Piéta e. celsa L'nk. lusus pendula Jaques et Hirinq (KardosJ Árpád 
szívességéből.) 
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[3) Az ágak mennyiségén alapuló válfajok: 
la ) ágakban szegény, rügyek e lmaradása folytán előálló, 

többnyire vastag és hosszú tüloveles válfajok (Oligocladae.) : 
4. Picea excelsa Link lusus virgata (Jacques) Caspary (Schrift. 

d. phys. ökon. Ges. zu Königsberg, 1873. Bd. XIV.); kigyóágu, 
helyesebben talán ostoros luczfenyő (Schlangeníichte). Elsőrendű 
ágak gyéren je lennek meg és többnyire nem is álörvös helyzetűek, 
hosszúak, egyenesek vagy kigyószerüen görbültek, éppen nem vagy 
csak nagyon gyéren e lágazók; hosszuk vastagságukhoz mérten 
feltűnő. Tülevelei köröskörül helyezkednek. Gyakoribb válfaj 
Skandináviában, Finnlandban, Oroszországban, Németországban, 
Auszriában, Svájczban. Magyarországon is van. 1890. augusztus 
27-ikén a Magas-Tátra alján, Tá t r aháza közelében a Fehérviz jobb 
part ján levő Tátraal ja (Forberg) község ha tá rában tiznél többet 
ta lá l tam egy csopor tban ; ekkor vagy 30 évesek lehettek. Szárított 
ágaiból többet őrzök gyűjteményemben. Tüleveleik igen hosszúak. 
Átmeneti alakok a típusos luezfenyöhöz, ugy mint a vesszős, a 
szomorú és az ágallan luezfenyöhöz szintén ismeretesek. 

5. Picea excelsa Link lusus monstrosa Loudon (Arborétum et 
Frut ice tum Britanikum Vol. IV. London, 1838.). (P. ac lada Salvi, 
Flóra 1844. ; P. monocaulis Nördlinger, Willkomm Forstl . Flóra 
2. Aufl. 1886 szerint). Ágatlan luczfenyő (Astlose Fichte). A fát 
csak valami karóhoz hasonló törzse alkotja, ágai nincsenek, az 
elsőrendű ágak helyein a törzs bütykösen vas tagodot t ; levelei igen 
hosszúak. Nagyon ritka fa ; vadon csak Olaszországban és néhány 
helyen Németországban fordul elő ; tenyésztett á l lapotban regebben 
Ausztr iában is volt. A lusus virgata és 1. monstrosa között á tme
netet is képez a Carriére (nem Loudon) leirta monst rosa Thürin-
giából és Sziléziából, mely csak felső részében, ágatlan alsó r é s / c -
ben pedig néhány, tovább cl nem ágazó elsőrendű ága van ; 
gyérágu luczfenyő (Astarme Fichte). 

II) ágakban nagyon gazdag, a fakadó rügyek felszaporodása 
folytán előálló, többnyire vékony, rövid és kis tülevoles válfajok 
(Polyc ladae) : 

Picea excelsa Link lusus columnaris Carriére (Conif. ed. 1. 
1855.); oszlopos luczfenyő (Sáulenfichte). Elsőrendű ágai rövidek, 
vízszintesen elállók vagy kisebb-nagyobb mér tékben lecsüngők; 
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dus ágrendszert fejlesztenek, ugy hogy egyenként sürü tömött sep
rűkhöz hasonlók. A fa oszloplaku; leginkább felemás alakban 
(dichotypia) fordul elő. Vadon mindössze csak 6 példány, vala
mennyi a Svájczból ismeretes az i rodalomban. A számot szapo
rítja most egygyel az előzőkben leirt káposztafalvai csudafenyö. 

7 .P icea excelsa Link lusus globosa Eerg (Einige Spielartcn 
der Fichte, Dorpa t 1887.). Gömbölyded luczfenyő (Kugelfichte. 
Hexenbesenfichte). A különben normális termetű fának felső tája 
(csúcsa) óriási szélességű, rövid kupidomu, elliptikus vagy gömh-
alaku boszorkányseprőhöz hasonlít , milyenek az Abies-en nem 
ritkák. Ezen sajátságos dus ágrendszeres alak itt vagy ugy áll elő, 
hogy a törzs csúcsa alatt, normális sorrendben keletkező, süriin 
álló és felette dúsan elágazó elsőrendű oldalágak tömören össze
zá ródnak ; vag / olyanformán keletkezik, hogy maga a főtörzs egy
szerre több egyenlő értékű, felette gazdagon elágazó oldalágra 
oszlik és ezek mind csúcsaikkal összehajlanak. Nem gyakori fa, 
Livlandból, Bajorországból és Svájczból emliiik az i rodalomban. 
Schröter e válfajt kérdőjellel közli, mert hasonló elváltozást m á s 
fák koronáján is észlelhetni és ezen jelenségnek oka ott rendsze
rint gombabánta lom. A luczfenyő ezen válfaján goinbabánta lmat 
még senki sem észlelt. 

A kir. m. tud. egyetemi növénytani intézet gyűjteményében 
van egy ilyen válfajnak a levágott koronája, melyet Máriásig 
Ferencz márkusfalvi nagybirtokos a Természet tudományi Társulat
nak néhány évvel ezelőtt küldött be. Ez a példány állítólag a 
Magas-Tátrán a menguszfalvi völgyben termett , közelebbi adatokat 
azonban nem sikerült róla beszereznem. A fa még fiatal lehetett , 
mert elváltozott koronája nem nagy, rövid csonka-kupalaku. de 
jól látni rajta, hogy a főtörzs több egyenlő értékű, igen gazdag 
és sürü oldali elágazás következtében keletkezett. Élénken emlékeztet 
az Abies boszorkánysepröire (lásd 4. ábra). 

8. Picea excelsa Link lusus nana Carriere (Revue horticole 
IV. ser. t. 111. 1854. Picea e. Lk. 1. brevifolia Cripps Víttrock 
Skandin. Gymnospei ' iner 1887. szerint in Har tmann Skandinaviens 
Flóra 12. Aufl.); törpe luczfenyő (Zvvergfichte). Alacsony koronájú 
fa, gazdag és sürü ágrendszer re l ; ágai mind rövidek, mindannyian 
fel-, illetőleg elál lók; tülevelei aprók. Ezen válfaj alakja felette 



4. abra. Picea excelsa Link lusus glóbusa Berg (a kir. m. tud. egyetemi növény
tani intézet gyűjteményében); termett a M.-Tátrának menguszfalvai völgyében, 

Máriássy F. birtokán (Fialowski Lajos tanár felvétele után.) 
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vá l t ozó ; vadon főleg a felső erdőtáj (farégió) h a t á r á b a n gyakori . 
Következő alválfajokat különböztetnek meg belőle : 

Sublusus Clanbrasiliana Carriére (Man. d. pl. arbr. IV. 
1857. Abies excelsa Clanbrasi l iana Loudon Arb. Britt. 1838.) 
félgömbalakulag kidomborodó koronával . Svédország, Finnország, 
Thüringia. 

Sublusus tabulaeformis Carriére (id. h.) Svédország. 
Sublusus brevis Schró'ter nagyon rövid ágakból alakult ágrend-

szerrel és apró tülevelekkel. Svájcz. 
9. Picea excelsa Link lusus strigosa Christ (Schweizer Zeitschr. 

f. d. Fors twesen 1895.); terebélyes luczfenyő (Sparrfichte), igen 
számos és minden i rányban elálló rövid hajtásokkal . Svájcz. 

6) Kéreg. Fiatal törzsökön és ágakon, a kéreg szine kevéssé 
ránczos , vi lágossárga vagy ba rnás , később vékony kis foszlányok
ban leváló kéregparapikkelyektöl finoman cserepes lesz, vöröses 
vagy szürkésbarna, de meg a legidősebb törzsön is csak csekély 
vastagságot ér el. 

Eltérő külsejű kérgük van ; 
10. Picea excelsa Link lusus corticata Sclir. vastagkérgü 

luczfenyő (Dickrindige Fichte). Nagyon vas tag (9 cm.-ig és ripa-
csos, nem sima kérgü f a ; az ilyen eddig észlelt és leirt válfajokon 
a fa törzse alsó részében különböző magasságig valami erdei 
fenyőnek (Pinus silvestris L.) vagy vörösfenyőnek (Larix europaea 
L.) a törzsére élénken emlékeztet , a zonban szöveti szerkezete 
amazokétól teljesen eltér, a mennyiben ez a normál is te rmetű 
luczfenyőnek a kérgével egészen megegyezik. A kéreg vas tagsága 
tisztán csak a paraszövetnek egyenletes hipertrofiájától ered. 
Mindössze 6 pé ldányban ismeretes a következő helyekről : Alsó-
Ausztria. Csehország, Bajorország, Hessen és Svájczország. 

11. Picea excelsa Link lusus tuberculata Schr. gumóskérgü 
luczfenyő (Zizenfichte). A fatörzsnek legalább alsó részén körül
belül 3 cm. magas kúpalakú kinövések vannak kisebb-nagyobb 
számban, melyek szintén a paraszöve tnek hipertrofiájától származ
n a k ; de mig az előbbi válfajon a hipertrofia egyenletes, addig 
ez itten lokalizált, a menyiben az csak egyes helyeken je lentkezik ; 
még pedig mindig az ágak álörvei között levő szár tagokon fejlődő 
oldalrügyek körül, ugy hogy ezen apró parakupok tengelyében 
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mindenkor kis e lmarad t oldalág vagy ennek teljes e lpusztulása 
esetén parányi csa torna ta lá lható . Négy ilyen válfaj i smere t e s : 2 
Ausztriából és egy-egy Bajorországból és Svájczországból. 

c) Tülevelek. A t ípusos luczfenyő tülevelci 12—30 mm. 
hosszúak. 2 mm. szélesek, aljukon elkeskenyedök, csúcsukon kihe
gyezettek, egyenesek vagy sar lósán hajlottak, lapitot tan négyé-
lüek, sö té tzö ldek; sűrűen csavarmentes állásúak, a vezérhaj táson 
a szárhoz simulnak, az ágakon majd mereven szétállóak, majd 
pedig fölfelé i rányulnak vagy két oldalra ha j l anak ; á l ta lában 
nagyon vál tozatosak. A tülevelek nagy vál tozatosságától eltekintve, 
csak a szembetűnőbb el térésekre alapítják a következő válfajok 
megkülönbözte tésé t : 

12. Picea excelsa Link lusus brevifolia Gripps (Vittrock Skand. 
Gymn. in Har tmann Skand. Flóra Stockholm 1887. szerint P . e 
parvifolia Steuroos Meddelanden af Soc. pro Fauna et Flóra 
Fennica XIX. 1893.) aprólevelü luczfenyő (Kurznadlige Fichte). 
Alacsony fa, igen apró 2—5 mm. hosszú tülevelekkel. Svédország, 
Finnország. Schröter szerint ta lán a lusus nana-val azonos. 

13. Picea excelsa Link lusus nigra Willkomm (Forstl. Flóra 
l.fAufl. 1872. Abies exc. var. n igra Loudon 1. a ) ; fekete lucz
fenyő (Doppeltanne). Hosszú (18 mm.), vas tag és sötétzöld levelei 
tompacsucsuak és kardalakulag haj lot tak; ha rán tmetsze tük csak
nem négyze t e s ; mind fölfelé irányul, miértis az egyes fiatal haj 
tások mind kefés külsejűek. Németországban az Érez- és Óriás
hegységben. A Magas-Tát ra és Alacsony-Tátra erdeiben ezen vál
faj nem ritka. Schröter különben megjegyzi, hogy ezen válfaj 
leírása t ípusos luczfenyőnek buja haj tásaira teljesen illik. 

14. Picea excelsa Link lusus aurea Carriére (Gonif. ed. 2.) 
aranylevelü luczfenyő (Goldfichte) részben a ranysárga tülevelekkel. 
B i tka ; Karinthiából és Svájczból ösmeretes . 

l ö . Picea excelsa Link lusus variegata Carriére. (Conif. ed. 
2. P . e. versicolor Wit t rock 1. c . ) ; tarkalevelü luczfenyő (Bunt-
fichte), fehéren tarkázot t tülevelekkel. Vadon csak Finnországból 
ismeretes . 

cl) Tobozok. A tobozok a fa koronájának felső felében a 
mult évi haj tások végein ke le tkeznek; éret len ál lapotukban egye
nesen fölállók, világos biborszinüek, későbben ibolyaszinüek, zöldé-
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sek, éret ten lekonyulok és hengeresek, 10—16 cm. hosszúak vagy 
még hosszabbak, 2—3 cm. vastagok és világosbarnák. A toboz
pikkelyek bőrnemüek, visszásán tojásdadalakuak, csúcsuk tompított , 
kimetszett, szabad élük többé-kevésbbé hul lámos. A tobozok eltérő 
szerkezetére nézve különböznek egymás tó l : 

16. Picea excelsa Link lusus triloba Aseherson et Grabner 
(Synopsis 1897.) karélyos-pikkelyü luczfenyő (Lappenschuppige 
Fichte). Tobozpikkelyei legnagyobbrészt szabálytalanul három-
karélyuak. Harzhegység, Morvaország és Svájcz. 

Kevésbé biztos válfajok vagy talán alfajok a következők: 
Picea excelsa Link chlorocarpa Purkyne (Allgem. Forst und 

Jagdztg, herausgeg. von G. Heier, 53. Jhg. 1880.) zöldtobozu vagy 
kései luczfenyő (Grünzapfige Fichte oder Spátfichte). Éretlen tobo
zai zöldek, levelei lazán állók, rügyei későbben fakadnak. 

Picea excelsa Link erythrocarpa Purkyne (1. c.) vöröstobozu 
vagy korai luczfenyő (Rothzapfige Fichte oder Frühfichte). Éretlen 
tobozai biborszinüek, levelei sürün állanak; rügyei ko rábban fakadnak. 

A Magas-Tátra és az Alacsony-Tátra fenyveseiben előbbi és 
utóbbi is gyakori. Ausztr iában és Francziaországban régóta tesznek 
különbséget ezen két alak között. 

Picea excelsa Link subcylindrica Schaefer (Annales forestiéres 
1895.) hengeres tobozu luczfenyő. Érett tobozai hengeresek, 15—17 
cm. hosszúak, egyenesek, gyakran csoportosan fejlődnek és az alsó 
ágakon is kifejlődnek. Éretlen tobozai zöldek. 

Picea excelsa Link obovata Schaefer (I. c.) tojásdadtobozu 
luczfenyő. Érett tobozai to jásdadalakuak, görbültek 5—12 cm. 
hosszúak, sohasem keletkeznek csoportosan és csak a felső ága
kon fejlődnek. Éretlen tobozai pirosak. 

Picea excelsa Link squarrosa Jacobasch (Sitzungsber. d. bot. 
Vereins d. Prov. Brandenburg XXIV. 1883. és XXXIV. 1893.); 
terpedtpikkelyü luczfenyő (Sparrigschuppige Fichte). Éret t tobozai 
kicsinyek, kihegyezettek; a tobozpikkelyek elállók, erősen baráz
dáltak, hullámosak. Éretlen tobozai szalmasárgák, fehéres fut
tatással . 

Formák. 

Formák alatt olyan egyének ér tendők, melyek nem öröklődő 
bélyegek szerint különböznek ugyanazon fajhoz tar tozó más egyé-
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nektöl. Jellemző tulajdonságaik tehát mintegy fejlődésbeliek (onto-
genetikusok), külső hatások alatt létesülnek és ismét eltűnnek, ha 
ilyen egyének más körülmények és életviszonyok közé kerülnek. 
A luczfenyőnek formái főleg csonkításoknak, sérüléseknek az ered
ményei, vagy klimatológiai viszonyoknak, végre pedig a termőhely 
talajviszonyainak is köszönhetik létezésüket. A luczfenyőnek isme
retesebb és közönségesebb formái ezek: 

a) Csonkitások vagy sérülések előidézte, rügyek és hajtások 
vesztesége eredményezte formák (Corelationsformen): 

1. Rágott-águ luczfenyő (Verbiss-Fichte, Geissetanli és Grotze 
az Alpok lakóinak nyelvében). Különböző alakú, alacsony, inkább 
sürü bokorhoz hasonló fa, melynek főbb jellemző tulajdonsága 
felette dus (kladomániás) ágrendszerében nyilvánul. Olyanformán 
áll elő, hogy a legelőre já ró juhok, kecskék stb. a fiatal üde haj
tásokat lerágják, minek következtében a megmaradó ágcsonkok 
tüleveleinek hónaljában keletkező rügyek nagyrészt jól kifejlődnek 
és jövő évben hajtásokká válnak. Ezen nagy számban fejlődő 
pótló hajtások a rendes hajtásoknál jóval gyöngébbek, de az 
utóbbiakhoz hasonlóan tovább ágaznak és ekként utóbb egy tompa 
kúpalakú, széles alapú és sürü korona keletkezik, melynek ágai 
egészen a földig érnek. A széles korona ujabb és ismétlődő lerá
gások esetén ilyen módon évről-évre terjedelmesebb lesz ; utóbb 
ez már olyan nagy, hogy a legelésző állatok nem férnek többé a 
főtörzsnek legfelső oldalágaihoz, minek következtében egyik 
vagy másik közülök vezérhaj tássá alakul és az azután gyor
san növekedve és rendszeresen tovább ágazva normális törzszsé 
fejlődik. Ezen utóbbi folyamat mérsékelt legelészés melleit is több
nyire csak a fa idősebb (40—50—60 éves) korában következ
het ik be. 

2. Ikertörzsü luczfenyő (Zwillingsfichte). Kettős törzsű, külön
ben normális termetű forma, mely olyan módon áll elő, hogy a 
fiatal fatörzs csucsrügye valami módon elpusztul és helyette kél 
a la t ta levő oldalrügy veszi át a csucsrügynek szerepét. Ikertörzsü 
luczfenyő a rágott águ luczfenyöböl is fejlődhetik. 

3 . Többszörös törzsű luczfenyő (Garbenfichte). Előbbitől csak 
abban különbözik, hogy nem két, hanem három vagy több törzse 
van, melyek hasonló módon a nagyon korán elpusztult csucsrügyet 
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pótló oldalrügyekböl fejlődnek. Ez is a rágott águ luczfenyöböl 
alakulhat . 

Mind a három forma fenyves vidéken nem tartozik a ritka
ságok k ö z é ; a Magas-Tátrában főleg a tisztások szélein találhatók. 

4. Nyeseltágu luczfenyő (Schncitelfichle). Oszlopalaku mester
séges forma. Itt-ott a luczfenyő oldalhajtásait következetesen évről-
évre alomnak learalják, (Svájczországban : Schneitelstreu, Aststreu, 
T a n n c h r i s ; T i ro lban : Schnatzstreu); ennek következtében számos 
pótló hajtás fejlődik, nagyobbára alvó rügyekböl és ezek azulán 
a különben normális fejlődésü fát oszloptermetüvé alakítják át, ugy 
hogy ez élénken emlékeztet a jegenyenyárfának a karcsú koronájára. 

5 . Karos luczfenyő (Kandelaberíichte). A normális termetű 
luezfenyőn néha megesik, hogy a főtörzs, illetőleg a vezérhajtás 
valami módon (pl. villámütés, széltörés, hónyomás stb. következ
tében) bizonyos fokig elpusztul és akkor a főtörzs elpusztult rész
lete alatt épségben megmarad t elsőrendű oldalágak, sőt a másod
rendű és ha rmadrendű oldalágak is egyenesen és fölfelé irányulnak 
és valamennyien az elpusztult főtörzset pótolják. Ilyen pára t lan 
szép külsejű luezfenyőformák, melyek élénken emlékeztetnek 
valami óriási kandeláberre , ugy is előállhatnak, hogy a fának 
főtörzse teljes épségben megmarad, de valamelyik alsó, nem leg
idősebb álörvhöz tartozó oldalága szintén orthotrop növésű, nagyon 
erősen fejlődik és a főtörzszsel mindenben megegyezik. 

6. Lantalaku luczfenyő (Harfenfichte). Ez a sajátságos forma 
oly módon áll elő, hogy valamely normális termetű fa szélvész, 
hóvihar stb. következtében kidőlve, de gyökerestől ki nem szakit-
tatva, fekvő helyzetében is még tovább életben marad , sőt épen 
megmarad t oldalágai sorban fölegyenesednek és idővel mindegyik 
külön-külön piramisalaku fiókfává változik. 

7. Cserjés luczfenyő (Strauchfiehte). Alacsony forma, több 
vezérhajtással , melyek különböző magasságban eredő oldalágak 
fölegyenesedése folytán ál lanak elő ; az ezen ágakra á tszármazó 
orthotrojiismus karöltve jár hossznövekedésük csökkenésével. Rend
szerint klimatológiai tényezők (fagy, szél, hó, kiszáradás) okozta 
és újból ismétlődő sérülések ugy a vezérhaj táson, mint az első
rendű oldalágakon, okozói ezen forma keletkezésének. Gyakran a 
legalsó és részben a földön heverő oldalágak meggyökeresednok, 
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a belőlük eredő másodrangú oldalágak pedig szintén orthotrop 
hajtásokká lesznek és akkor az egész fa még inkább hasonlít 
valamely fenyőbokorhoz. Ezek többnyire a fenyvesek felső határai
nak az alakjai. 

8. Párnás luczfenyő (Polsteríichte). Elkorcsosult, alacsony 
főtörzse van, melynek széles ágrendszere egymásba szövődik és 
sürü, magasabb vagy alacsonyabb növésű ágtömeget formál. 
Legalsó ágai csaknem egészen a földön heverők és számos helyen 
meggyökeresednek; az egész valami szép zöld párnához h a s o n l ó ; 
ezen elkorcsosult luczfenyő-formának a magassága mindenkor 
jelzi a télen védő hóréteg magasságá t ; mert minden hajtás, mely 
télen ebből kiemelkedik, a fagynak esik áldozatul és innen van 
ezen formának egyenletesre nyesett felülete. Ugyancsak klimatoló
giai tényezők okozta sérüléseknek az eredményei. Mint az előbbi 
forma, ez is főleg az erős szélnek nyitott helyekon, sziklapárká
nyokon és hasonló helyeken gyakori. 

9. Szőnyeges luczfenyő (Mattenfichte). Az erdő legfelső ha tá
rának közönséges formája, főtörzs nélkül, csak mellékszárak és 
azok ágainak földön heverő és tovaterjedő sürü szövedéke alkotja, 
mely mindenhol a zuzmók lepte talajban gyökerezik. A luczfenyő 
legkorcsosabb formája, melyet ugyancsak klimatológiai káros hatá
sokra előálló és évről-évre ismétlődő rügyveszteségek e redmé
nyeznek. 

b) A hosszában való növekedésbeli csökkenés eredményezte 
formák (Reductionsformen); 

10. Hegyes-csucsu luczfenyő (Spitzfichtc). Hosszú, m a g a s 
vékony törzszsel és ritkán eredő, feltűnően rövid elsőrendű oldal
ágakkal, melyek csak gyéren ágaznak el, miértis az egész korona 
vékony és ritka. Az ágak eredése és helyzete a főtörzshöz viszo
nyítva ugyanolyan, mint a t ípusos luezfenyön. A tenyésztési idő
szak rövidsége, a csekély hőmennyiség és az erős fény hatásai 
eredményezik ezt a formát ugy a m a g a s északon, mint magas 
hegységeinken. Finnországban, a lappok földjén, Németország 
hegységeiben és az Alpokban egyaránt gyakorinak mondják. A 
Magas-Tátrában szép hegyes csucsu luezfenyőesoportokat a Felső 
Fehérviz-völgyében láthatni. 

11. Kúpalakú luczfenyő (Kegelfichte). Alacsonyabb, rövidüli 
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fötörzszsel és arányosan rövidült oldalágakkal, széles és tömött , 
a földig érő kúpos koronájú forma, mely ugy mint előbbi, a felső 
erdőtáj há tá rán jelenik m e g ; gyakran mind a kettő egymás szom
szédságában terem. 

e) A termőhely talajviszonyai eredményezte formák (Stan-
dortsibrmen) : 

12. Mocsári luczfenyő. Picea excelsa Link forma palustris 
Berg (Schrift. herausgegeb. von der Naturforscher Ges. der Univ. 
Dorpat II. 1887, P. e. Lk. forma aegra myelophthora Caspary 
Schrift. der phys.-ökonom. Ges. zu Königsberg, XV. 1874. Sumpf-
fichte oder Krummfichte). A fa koronájának felső része 1—5 m. 
magasságban oldalt hajlik vagy teljesen lefelé konyul, hasonlólag 
az összes ágak és galyak lecsüngők. Tőzeges talajon, főleg lápok
nak a gyakori lakója. Livland, Poroszország keleti részeiben. 

13. Homlitott luczfenyő (Senkerfichte oder Wander f i ch te ; var. 
stolonifera Christ. Bot. Ztg XXIII. 1 8 6 5 ; Schweizerische Zeitschr. 
für Fors twesen Jhrg. 1896.) A normális te rmetű luczfenyőtől csak 
abban különbözik, hogy legalsó ágai, melyek a földön elterülnek, 
erősen gyökeredzenek és belőlük másodrendű ágak az anyatörzs
höz hasonló fióktörzsekké alakulnak. Főleg nyirkos, mohos tala
jon található, nem gyakori forrna. Skótország, Svédország, Német
ország. 

14. Lábas luczfenyő (Stelzeníichte Wil lkomm Forst l . Flóra 
von Deutschland, Oesterr. und der Schweiz 2. Auíl. 1887.). Nor
mális termetű luczfenyő, melynek törzse földfeletti gyökereken mint
egy mankókon emelkedik fel. Előállhat vagy a talaj süppedése 
folytán, vagy olyan módon, hogy zsenge fiatal korát más fatuskón 
töltötte, melyet gyökereivel körülölelt, de utóbb a dajkáló fatuskó 
teljesen elpusztult, felbomlott részeit a viz elhordta és az idő
közben nagyra megnőtt fa csak jól megerősödöt t és szabaddá lett 
gyökerein nyugszik, mintha lábakon állana. 

* 
Nagyrészt ugyanezen luczfenyö-alakokat emiitik, de más és 

más szempontból osz tá lyozzák: Ascherson und Grcibner Synopsis 
der mit teleuropáischen Flóra 1. Berlin 1897. p . 196—201 . ; Beck 
Günther Bittér v. Managctta Flóra von Niederösterreich I. Wien, 
1890. p. 7 — 8 . ; Willkomm Forst l iche Flóra von Deutschland, 

E B D É S Z E T I L A P O K . 6 2 
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Oesterreich und der Schweiz 2. Auíl. 1887. p . 6 7 — 9 3 . ; Witlrock 
Veit Brecher Skandinaviens Gymnospermer Stockholm, 1887. 
Továbbá Beissner L., Berg Fr. Garf. Böhm B., Brenot M. L., 
Caspary B., Christ H., Conwentz H., Dammer U., Hempel u. 
Wilhelm. Jaeobaseh, Kienitz M., Kocli CL, Koehne C , Loudon, 
Ludwiq Nylander, Pénzig 0., Purkyné, Teplouehoff Th. és má
soknak a luczfenyő vál tozékonyságára vonatkozó munkáinak ide
vágó fejezetei. 

Legújabban (1900) Berlinben a „Minister für Landwirtschaft , 
Dománen und Fors t en ' ; meghagyásából megjelent egy müvecske, 
melynek czime : „Fors tbotanisches Merkbuch, Nachweis der beach-
tenswer then und zu schützenden urwüchsigen Stráucher , Báufne 
und Bestánde im Königreich P r e u s s e n " ; ebben Conwentz az ösz-
szes fanemek eltérő alakjait sorolja elő, melyek Poroszországban 
ismeretesek. Fölötte kívánatos volna, ha a mi erdészeink köréből, 
mint a kik erre leghivatottabbak, szintén kerülne ki ilyen össze
foglaló müvecske.*) 

Fakereskedelem és faipar az 1899. évben. 
(A kereskedelmi és iparkamarák évi jelentéseiből.) 

2. Az aradi kereskedelmi és iparkamara. 
A fakereskedés terén igen rossz volt a helyzet. Az érdekelt 

körök egyértelmű véleménye szerint évtizedek óta nem észleltettek 
ezen a t é ren bonyolul tabb és rosszabb viszonyok, mint 1899-ben. 
Több ok já tszot t erre közre, melyek között t e rmésze tesen az első 
az á l ta lános gazdasági helyzetből folyt. A gazdák teljes pénztelen
sége, mely egész éven át tar tot t , a kamat láb magas ra emelkedése, 
mely a városokban az építkezés iránti kedvet, sőt az épitkezés 
lehetőségét megbéní tot ta , az épületfakereskedés forgalmát a mini
m u m r a szállította le és az a kevés áru is, a mi e ladásra került, 

*) Kérelem. Mivel a Növénytani közlemények első füzetében Dr. Filarszky 
Nándor-tói „A luczfenyő alakváltozásai" czim alatt megjelent közlemény szak
körökben általánosabb érdeklődést keltett, a szerző arra kéri ez uton is a 
tisztelt tagtársakat, kivált az erdész urakat, hogy a vidékükön ismeretes érdekes 
luczfenyöalakokról az ö czimére (Budapest, V., Széchenyi-utcza 1. sz.) ismer
tető leírást avagy esetleg képet küldeni szíveskedjenek. 


