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Tavaly a 77. alkalommal megrendezett
Országos Mezõgazdasági és Élelmi-
szeripari Kiállítás és Vásár területén
erdészeti kutatóintézetünk képviselõi
kis csomagocskákkal kedveskedtek a
látogatóknak. A csomagokban a fehér
akác magjai voltak, s az ismertetõ cé-
dulán többek között az állt, hogy
„Több mint 400 éve Európában!”

A szakmai köztudatban úgy él, hogy e
fafaj 1601-ben került Európába, s akkor
valóban helytálló lenne ez a kijelentés.
Keresztesi Béla 1965-ben megjelent
akácmonográfiájában találjuk azt a né-
hány rövid mondatot, amely aztán a fél-
reértések kiindulópontja lehetett: „Az
akác volt az elsõ fafaj, amelyet Észak-
Amerikából Európába áthoztak. 1601-
ben hozta be Franciaországba Robin, a
párizsi Botanikus Kert igazgatója, akinek
a tiszteletére kapta aztán az akácnemzet-
ség a Robinia nevet.” E mû tartalomjegy-
zékébõl is kiderül, hogy szerzõi sajnála-
tosan nem ismerték Ernyey József: Az
akácfa vándorútja és megtelepedése ha-
zánkban címû 1926-ban, a Magyar Bota-
nikai Lapokban megjelent terjedelmes
tanulmányát, amely részletesen rámutat
az elõbbi kijelentések tarthatatlanságára,
s sok egyéb érdekes adattal is szolgál. A
közelmúltban ismét elõkerült e téma,
hazánkon kívül Németországban, Fred-
Günter Schröder professzor kutatásai ré-
vén is végképp tisztulni látszik a fehér
akác Európába kerülésével kapcsolatos
korábbi torzult kép.

A francia felfedezõ expedíciók
és egy titokzatos növény

Mint ismeretes, a fehér akác természe-
tes elterjedési területe Észak-Ameriká-
ban nem ér az Atlanti-óceánig, így nagy
valószínûséggel az elsõ európai felfede-
zõ expedíciók tagjai még nem találkoz-
hattak vele, mivel hódításaik a tenger-
parti zónára korlátozódtak.

Az elsõ francia expedíció I. Ferenc
király megbízásából, Giovanni Verraz-
zano olasz hajóskapitány vezetésével,
1523–1524-ben valósult meg, tagjai a
keleti part mentén egészen Új-Fundlan-
dig eljutottak. 

Tíz évvel késõbb Jacques Cartier ka-
pitány irányításával kezdõdtek azok a

felfedezõutak, amelyeknek a mai Kana-
da területének részletes megismerését
köszönhetjük. (Egyébként Cartiertõl
származik a Kanada elnevezés is.) Az
elsõ úton, 1534-ben Cartier elérte
Labradort, a Szent Lõrinc-folyó torkola-
tát, de a folyóba még nem hatolt be.
Második útján, 1535-ben a Szent Lõrinc-
áramlat a korabeli indián faluig, Stada-
conáig (a mai Québecig), és tovább
egészen Hochelagáig (a mai Montréal
területéig) sodorta, így a szárazföld bel-
seje felé a partoktól 850 kilométer tá-
volságra jutottak. Közben kapcsolatba
kerültek az indián õslakossággal is, s
1536-ban bekövetkezett visszatérésük
alkalmával nemcsak növényeket és ál-
latokat vittek haza magukkal, hanem
egy élõ indiánt is, Donnacona irokéz
törzsfõnök személyében. 

Nagy valószínûséggel ekkor hozták
be Európába a nyugati tuját (Thuja occi-
dentalis), amelynek háncsából az indiá-
nok teát fõztek, s magas C-vitamin-tartal-
ma miatt a tengerészek rettegett betegsé-
ge, a skorbut leküzdésére gondolta Car-
tier e fafajt hasznosnak. (A kor több ter-
mészettudósa, például Conrad Gesner

1561-ben vagy Charles Atrebatis l’Écluse
(Clusius) 1576-ban tudósított arról, hogy
az „Arbor Vitae” nevû fontainebleau-i
botanikus kertben a nyugati tujának le-
galább 1547 óta nõ egy példánya.) 

A harmadik expedícióra 1541-ben
azzal a céllal indult Cartier, hogy a mai
Québec környékén megalapítsa az elsõ
francia kolóniát. Ez a próbálkozás végül
is a fellépõ nagy nehézségek miatt ku-
darcba fulladt, s 1542-ben visszatértek
Franciaországba. Ezzel a korabeli fran-
cia hódító próbálkozások a mai Kanada
területén megszakadtak.

Csak több mint fél évszázaddal ké-
sõbb indította Franciaország az újabb fel-
fedezõ expedíciókat erre a kontinensre.
1603-ban Samuel de Champlain vezeté-
sével eljutottak Észak-Amerika északke-
leti részébe, s 1605-ben megalapították
Port Royalt (a mai Új-Skóciában), 1607-
ben pedig másodszorra Québecet. 

A magukkal vitt jezsuita misszionáriu-
sok tudományos tevékenységének kö-
szönhetõen számos növényfaj került ek-
kor az Újvilágból Franciaországba. A ko-
rabeli feljegyzések szerint a Kanadából
Párizsba vitt, s ott termesztésbe vont fa-
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1. ábra: A fehér akác elterjedési területe az elsõ fontosabb francia és angol településekkel
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jok száma 1603-tól 1636-ig mintegy öt-
venre emelkedett. Annak a valószínûsé-
ge azonban nagyon kicsi, hogy az ebben
az idõszakban Franciaországba vitt növé-
nyek között a fehér akác is ott volt. Ugyan-
is az említett megtelepedések és a fehér
akác legészakibb pennsylvaniai elõfor-
dulása között légvonalban 550 kilométer
a távolság, s a két terület között akkor õs-
erdõvel borított dombságok és hegyek
húzódtak (1. ábra). Abban az idõszak-
ban az új telepeseknek és a jezsuitáknak
sem energiája, sem ideje nem maradha-
tott arra, hogy az elõzõekben megadott
távolságra felfedezõutakat tegyenek.

A kétkedés ellenére a párizsi Jardin
des Plantes botanikus kertben tenyé-
szõ, 7 gyökfõ- és gyökérsarjakból álló
fehér akác (2. ábra) ismertetõtábláján a
következõket olvashatjuk (3. ábra):

„A IV. Henrik idejében élt fatenyész-
tõ és gyógyfüves ember, Jean Robin
1600 körül kapott néhány akácmagot
Észak-Amerikából, amiket az Île de la
Cité-n fekvõ kertjében vetett el. 1630 tá-

ján Robin fia, Vespasien ültette át apja
akácfáját a mai helyére. A fa föld feletti
része már rég elpusztult, sarjai alakítot-
ták ki a mai bokros formát, de azért
ugyanarról az egyedrõl van szó.

A párizsi Viviani téren található egy
másik Robin-ültette akác. Valamivel
idõsebb, mint a Jardin des Plantes-beli,
így ezt tekintik a legöregebb párizsi fá-
nak. Az egyik Európába behozott elsõ
akácról van szó.”

Tudjuk, hogy a táblával ellátott
sarjcsokor elõdje már a 19. század végé-
tõl pusztulni kezdett, ez 1936-ban be is
következett, s mára csak egy kb. két
méter magas, betonnal kitöltött törzsré-
sze maradt fenn. Viszont a táblán is jel-
zett Viviani téren, a Notre-Dame köze-
lében lévõ kicsiny St. Julien le Pauvre
templom mellett ma is látható az az
akácegyed (4. ábra), amelynek ismer-
tetõtáblája azt jelzi, hogy 1602-ben ül-
tették (5. ábra).

Eredjünk nyomába annak, hogy a
hazánkban is régóta hangoztatott el-

képzelés, miszerint a fehér akácot Jean
Robin 1601-ben hozta volna Európába
(Párizsba), valóban helytálló-e.

Jean Robin (1550–1629) 1590-tõl veze-
tett egy királyi kertet a párizsi Île de la Ci-
té-n a Dauphine tér közelében, ahol gyü-
mölcsfák és zöldségfélék mellett dísznö-
vényeket is termesztettek. Több – rész-
ben a fiával, Vespasien Robinnal együtt
készített – növénylista származik ebbõl a
kertbõl, és ezek szerint 1601-ben az
Észak-Amerikából származó növények
közül még csak a nyugati tuja fordult ott
elõ. 1623-ban viszont már 8 tengerentúl-
ról származó fás szárú faj szerepel a listán,
de közöttük a fehér akácot mégsem talál-
juk. Jean Robin halála után fia vette át a
kert vezetését, amelynek növényanyagát
1636-ban a Jardin de Roi-ba, a XIII. Lajos
uralkodása idején 1633-ban alapított bo-
tanikus kertbe ültették át.

1635-ben jelentette meg Jacques
Cornut orvos és botanikus a Canaden-
sum Plantarium Historia címû köny-
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2. ábra: Sokáig azt hittük, hogy a párizsi Jardin des Plantes fehér akác egyede az elsõ
Európába behozott példány

3. ábra: A Jardin des Plantes akácfájának történetét bemutató
tábla

5. ábra: Ma már tudjuk, hogy nem ültethették 1602-ben a Vivia-
ni téri akácfát

4. ábra: A St. Julien le Pauvre templom
melletti öreg akác
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vét, amely valójában csak egy kertleí-
rás, s a kötet anyagát vélhetõen az em-
lített botanikus kertekben gyûjtötték
össze. A címben furcsaság az is, hogy a
mintegy száz ismertetett exotikus nö-
vénynek csak alig fele származik Észak-
Amerikából, a többi, nagyobb résza-
rányt kitevõ faj keleti elterjedésû. 

A könyv 171. oldalán kezdõdik a 64.
fejezet, amelynek címe: Acacia Ameri-
cana Robini. Ebben a fejezetben ismer-
teti a szerzõ a már a középkor óta is-
mert, Egyiptomból származó akáciákat,
majd ezek után a következõ olvasható:
„Észak-Amerika is rendelkezik egy fajjal
ebbõl a családból, ami a kertjeinkben
szépen virul, s a habitusa, valamint a vi-
rágai, illetve leveleinek kecsessége
miatt nagyon kedvelt.” A 172. oldalon a
növény képét is közlik (6. ábra). Mind
a képen, mind a szövegben viszont
olyan bélyegek is szerepelnek, amelyek
alapján jogunk van megkérdõjelezni,
hogy a Cornut-féle növény a fehér
akác. Ezek a bélyegek röviden a követ-
kezõk: a hajtások sûrûn serteszõrösek,
a termés tüskés felületû, egymagvú és
zárt, a virágzatok felegyenesedõk, a vi-
rágzási idõ augusztusra esik.

A részletes jellemzést és képet azon-
ban több mint háromszáz évig senki sem
analizálta alaposan, ezért mindenki úgy
gondolta, hogy Cornut a fehér akácot
Robinék kertjeiben láthatta, s létezése
onnan került át a köztudatba. Mivel ez
nagy valószínûséggel nem igaz, akkor
mi is lehetett Cornut növénye? A leírás és
az ábra leginkább a lágy szárú (!) keserû
édesgyökérre (Glycyrrhiza echinata)
emlékeztet, amely többek között nálunk

a Nagyalföld ártéri gyomtársulásaiban,
mocsaraiban is él, s szára a sok szilárdí-
tóanyagtól „kissé elfásodik”! 

Ekkora tévedést nehéz elhinni, de saj-
nos a korabeli füvészkönyvek nem vol-
tak mentesek attól, morfológiai, fenoló-
giai és elterjedésbeli torzítások egyaránt
voltak. Csak egy példa az utóbbira: ma-
ga Cornut írja a 91. oldalon az „Apo-
cynum Majus Syriacum rectum”, azaz a
selyemkóró (Asclepias syriaca) kapcsán,
hogy annak származási helye Elõ-Ázsia
(Szíria), holott e növény valójában
Észak-Amerikában honos.

A fehér akác felbukkanása
Angliában

A 16. század második felében Észak-
Amerika felé irányult Anglia érdeklõdé-
se is. 1584-ben Walter Raleigh beutazta
a tengerpartot Chesapeake Bay és Cape
Hatteras között, s az általa meghódított
földsávot angol gyarmatnak nyilvánítot-
ta, majd elnevezte Virginiának. A virgi-
niai kolónia komoly ültetvényeket léte-
sített, amelyeken elsõsorban dohányt
termesztettek.

Abban az idõszakban élt a kertész
John Tradescant (kb. 1570–1638) is,
akinek tevékenységérõl 1610 óta létez-
nek feljegyzések, s tudjuk, hogy élénk
kapcsolatot ápolt a gyarmatosítók veze-
tõivel. 1611 õszén két hónapos utazást
tett Nyugat-Európában, ahol többek kö-
zött Jean Robint is megismerte, akivel
azt követõen gyakran cserélt növénye-

ket és magokat. Tradescant – gazdag
fõurak megbízásából – több kertet léte-
sített Angliában, majd 1629-ben vásárolt
magának egy nagyobb telket London
központjában (Lambeth), ahová sok
növényt hordott össze. Növénykataló-
gust is megjelentetett 1634-ben, amely-
ben elõször tûnik föl a „Locusta Virgi-
niana arbor” név. (A fehér akác közna-
pi neve hazájában mind a mai napig
„Black Locust” vagy „Honey Locust”.)
Többen úgy gondolták, hogy Trades-
cant Robintól kaphatta a növényt vagy
a magot, de a korábbi okfejtések miatt
ez az elképzelés is meghiúsulni látszik.

John Parkinson brit botanikus az, aki
1640-ben Theatrum Botanicum címmel
kiadott mûvében a fehér akác elsõ rész-
letes leírásával szolgált. De a helyzetet
bonyolítandó, Parkinson átvette a Cor-
nut-féle növényleírást is „Pseudoacacia
Americana Robini” névvel, amelyhez ezt
fûzte: „Én foglalkoztam egy bizonyos in-
diai tövises, hüvelytermésû fával, melyet
néhányan Acacia-nak hívnak, amit azon-
ban én Pseudoacacia-nak nevezek más
néhány hasonló fával, amit Virginia koló-
niában Locust-nak mondanak.” 

Egy másik növénye az „Arbor siliquo-
sa Virginiensis spinosa” névre hallgat,
amelynél ez áll: „Egy fát kaptunk mi Vir-
giniából, ami Tradescant mesternél rend-
kívüli magasságúra nõtt.” Nem kétséges,
hogy ez utóbbi a fehér akác, amelynek
ábráján csak egy leveles hajtást láthatunk
(7. ábra). Ennek magyarázatát meg is ad-
ja Parkinson: „Mi ezen a fán még soha
nem láttunk virágot és termést, azonban a
hüvelytermések, amiket kaptunk, az
aranyesõ terméséhez hasonlóan laposak,
viszont annál hosszabbak, vékonyabbak
és sötétebbek, bennük a magok pedig
szürkén csillogóak és laposak voltak.”

A Robinia pseudoacacia jelenléte
Tradescant lambeth-i kertjében az elõb-
biek következtében nem kétséges, s így
1634 az elsõ év, amikor e faj elsõ európai
jelenléte bizonyítottnak vehetõ, s 1640 az
az idõpont, amikor az elsõ egyértelmû
jellemzése készült. Az, hogy a magok mi-
kor és hogyan jutottak Virginiából Trade-
scanthoz, sajnos nincs dokumentálva,
ezért errõl csak feltételezéseink lehetnek. 

Az Európába hozatal lehetséges leg-
korábbi dátuma Virginia alapítási éve,
1606 lehet. Viszont ismételten hangoz-
tatni kell, hogy a fehér akác nem él a
tengerparton, a Potomac folyó mentén
Loudoun County-ban, folyásirányban
kb. 80 kilométerre kezdõdik elõfordu-
lása az elsõ zuhatagok után, amelyek a
hajózó kutatók számára bizonyára aka-
dályokat jelentettek. S az is megkérdõ-
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6. ábra: Az „Acacia Americana Robini”
képe Cornut mûvében, amely nem a fehér
akácról készült

7. ábra: Az „Arbor siliquosa Virginiensis
spinosa” Parkinson mûvében, a fehér
akác elsõ hiteles ábrázolása
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jelezi még a korai behozatalt, hogy Par-
kinson 1629-ben megjelent Paradisus
terrestris címû mûvében még nem emlí-
ti a fehér akácot, holott Tradescant kert-
jébõl már ott sok különlegességet muta-
tott be. Így a fehér akác Angliában, s ez-
zel együtt Európában való elsõ felbuk-
kanásának az idõpontja 1630 vagy az
azt követõ évek lehetnek.

Epilógus
A meglehetõsen szerteágazó kérdés-
körbõl annak bonyolultsága, összetett-
sége miatt csak néhány fontosabb moz-

zanatot emeltünk ki, amelyek alapján
valószínûsíthetõ, hogy a fehér akácot
nem a franciák, nem 1601-ben, s nem
elsõ fafajként hozták be Észak-Ameri-
kából Európába, hanem az angolok az
1630-tól kezdõdõ években már sokadik
fafajként. 

Érdekesség, hogy a problémakör bi-
zonyos részleteit egyébként Linné is is-
merte, az 1737-ben megjelent Hortus
Cliffortianus címû mûvében már foglal-
kozik ezzel, s számára is egyértelmû,
hogy a Cornut-féle növény nem a fehér
akác volt. Mindezek ellenére az 1753-

ban megjelent Species Plantarum címû
alapvetõ mûvében a fafajt Robinia
pseudoacacia-nak nevezte el. E név
mai használatakor azonban tudnunk
kell, hogy az kétszeresen is hibás. Egy-
részt azért, mert a nemzetségnév annak
a Jean Robinnak a nevébõl származik,
aki nem hozta be, nem hozatta be, nem
ültette e növényt, a fajnevet pedig Par-
kinson révén egy olyan növénytõl vet-
te, amely biztosan nem a fehér akác
volt. A név azonban ott szerepel a bota-
nikai nomenklatúra bibliájának 722. ol-
dalán, s ezáltal szent és sérthetetlen. 
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A most napvilágot látott impozáns kiad-
vány olyan tanulmányokat tartalmaz,
amelyek az erdõgazdálkodás hatását
elemzik erdeink biodiverzitására. Az
A4-es formátumú, közel 700 oldalas,
szépen illusztrált és esztétikus megjele-
nésû kötet 47 szerzõ 32 tanulmányát
adja közre. A kötet szerkesztõje, Korda
Márton, az Erdõmérnöki Kar Növényta-
ni és Természetvédelmi Intézetének fia-
tal oktatója, aki az egyes élõlénycsopor-
tok szakavatott ismerõinek írásait öt
nagy fejezetbe csoportosította. 

Mindezeket az a tanulmány elõzi
meg, amely a korábbi erdõmûvelési is-
mereteink sommázata, s a jelenlegi er-
dõgazdálkodási módokat tekinti át, tisz-
tázza az alapfogalmakat és szakkifeje-
zéseket, közös nevezõt teremtve er-
désznek és nem erdésznek egyaránt. Az
elsõ fejezetbõl megtudhatjuk, hogy az
erdõgazdálkodás milyen veszélyforrást
jelent az erdei nagygombákra, a moha-
és zuzmóközösségekre, illetve a zárt er-

dõk és a felnyíló erdõk lágy szárú nö-
vényfajaira. Mindezeken túl a szerzõk
javaslatokat is adnak az egyes élõlény-
csoportok védelmi lehetõségeire. 

A második fejezet hasonló megköze-
lítésben az állatvilág képviselõit veszi
górcsõ alá, külön tanulmányok foglal-
koznak a hangyákkal, a szaproxilofág
bogarakkal, a herbivor rovarokkal, a ta-
lajfelszín ragadozó ízeltlábúival, az indi-
kátor szerepû lepke- és egyenesszárnyú
fajokkal, az erdei kis vízfolyások és
egyéb vizes élõhelyek élõlényeivel, a
madárvilággal, a kisemlõsökkel és az er-
dõkben természetvédelmi problémákat
okozó idegenhonos inváziós állatokkal.
Mindezekhez egy külön fejezetben négy
esettanulmány kapcsolódik, amely a hó-
don, a szigetközi futóbogarakon és két
lepkefajon keresztül a korábbi termé-
szetkárosítás tanulságait is boncolgatja. 

A negyedik fejezet az élõhelyek vé-
delme területén olyan idõszerû témákat
taglal, mint a lékek szerepe az erdõgaz-
dálkodásban és az erdõk természetvé-
delmi kezelésében, az erdei mikroélõ-
helyek védelmi lehetõségei az erdõgaz-
dálkodás során, valamint az ártéri er-
dõk és cserjések, a patak menti ligeter-
dõk, a láperdõk és lápcserjések, illetve
az erdõssztyepp-erdõk kezelésének
szerteágazó problémaköre. 

Az ötödik fejezetként ide kapcsoló-
dó esettanulmányok szerteágazóak, a
beerdõsülõ területekrõl, a szegélycser-
jésekrõl, a cserháti spontán regeneráló-
dó közösségi jelentõségû élõhelyekrõl,
az Õrségi Nemzeti Parkban az erdei
biodiverzitást meghatározó tényezõk-
rõl, a Keszthelyi-hegységben bekövet-
kezett feketefenyõ-pusztulás természet-

védelmi következményeirõl, a zánkai
száraz tölgyesekben végzett szálalások-
ról olvashatunk benne.

Ma, amikor az erdõtörvény tervezett
módosításában nagyon sok olyan javasla-
tot találunk, amelyek esetleges érvényre
jutásuk alkalmával többek között az erdei
biodiverzitás megõrzését is veszélyezte-
tik, célszerû, ha a döntés-elõkészítõk és
döntéshozók figyelmét nem kerüli el ez a
kötet. Rajtuk kívül ajánlhatjuk a hazai er-
dõkkel való bánás jó irányba való elmoz-
dulását szorgalmazó erdészkollégáknak,
továbbá biológusoknak, ökológusoknak,

természetvédõknek, a környezeti neve-
lésben serénykedõknek, s minden erdõ-
ért aggódónak. A tanulmánykötet anyaga
digitális formában is elérhetõ: http://hu.li-
feinforests.eu/downloads/17.

Dr. Bartha Dénes

AZ ERDÕGAZDÁLKODÁS HATÁSA AZ ERDÕK BIOLÓGIAI
SOKFÉLESÉGÉRE – Korda Márton (szerk).

A Duna—Ipoly Nemzeti Park Igaz-
gatóság az utóbbi néhány évben
több tartalmas és terjedelmes kiad-
vánnyal segítette a természetközeli
erdõgazdálkodás/természetvédelmi
erdõkezelés térhódítását. Így Frank
Tamás és Szmorad Ferenc tollából
a Védett erdõk természetességi ál-
lapotának fenntartása és fejleszté-
se címû kötetet, illetve Csiszár Ág-
nes és Korda Márton szerkesztésé-
ben az Özönnövények visszaszorí-
tásának gyakorlati tapasztalatai
címû tanulmánygyûjteményt vehet-
tük nemrég kézbe. 


