Kőfák a régmúltból
„Lélek, vetkőzz! Így, testtelen
menjünk a híres kő-eposzba!
Még sebtiben
egy kis tavaszi ágat vágok,
hogy elbírjam a kővilágot.”
(Mécs László: Kő-eposz)
Miközben szűkebb környezete fáinak megismerésére készül, felmerülhet az
emberben a kérdés, hogy vajon mióta lehetnek fák a világon? És milyen nyomok
vezethetnek el bennünket ahhoz az ősi, nagyon régi növényzethez, amely valaha a
mi környékünkön, illetve a világ más részein élt?
A régész, aki a régi korok tárgyi emlékeit kutatja, csak azt tudja kiásni, ami
az évszázadok, évezredek alatt viszonylag épen megmaradt a földben. A szerves
emberi, állati és növényi anyag többnyire teljesen megsemmisül, elenyészik, ám
néha, a szerencsés körülmények egybevágása folytán mégis megmarad. Sokszor
azonban ebben sincsen köszönet.
C.W. Ceram német író, akinek a nagy sikert aratott A régészet regénye című
könyvet köszönhetjük, egy római műkereskedő emlékirataiból idéz, aki annak idején
jelen volt egy érintetlen etruszk szarkofág felnyitásánál.
„Nem volt könnyű a tetejét megmozdítani, végre felemelkedett, függőlegesen állt, majd a túloldalon súlyosan zuhant alá. Ami ezután történt, sohasem
felejtem el, a látvány síromig kísér. A szarkofágban fiatal harcos pihent teljes hadifelszerelésben, sisakkal, lándzsával, pajzzsal és lábvérttel. Hangsúlyozom: nem
csontváz feküdt előttünk, egész testét láttam feszesen kinyújtva, tagjai egytől egyig
megőrizték formájukat, mintha épp akkor fektették volna a sírba. Egy pillanat.
Azután mintha hirtelen minden szertefoszlott volna a fáklyák fényében. A sisak
félregurult, a kerek pajzs beleesett a besüppedt mellvértbe, lábszárvédői laposan
terültek szét jobbra és balra a szarkofág alján. A levegő érintésére az évszázadok óta
épségben megőrzött test egyszerre megsemmisült… a levegőben pedig aranyszínű
por lebegett a fáklyák lángja körül.”
Azt rebesgetik, hogy valami ehhez hasonló eset a dunaújvárosi ásatásoknál is
előfordult, de mivel írásos dokumentumot nem találtam róla, nem is kutakodtam
utána.
A szerves, bomlékony, lágy részekkel, szövetekkel ellentétben a kemény,
mésztartalmú csontok és más emberi vagy állati részek sokáig és tartósan megmaradhatnak; ha megtalálják, akkor már csak azonosítani kell őket. Ceramnak erről
is van mondanivalója:
„1856-ban Düsseldorf mellett csontvázmaradványokra bukkantak. Ma ezt a
’neandervölgyi ősember’ néven ismeri az egész világ. Akkoriban állatcsontnak
tartották, és csupán dr. Fuhlrott elberfeldi gimnáziumi tanár értelmezte helyesen a
leletet.
A bonni Meyer tanár például egy 1814-ben elesett kozák katona
csontvázának nyilvánította a leletet; a göttingeni Wagner egy hollandit, míg a párizsi
Pruner-Bey egy régi keltát vélt benne felfedezni. Virchow, a híres orvos, aki sokszor
tekintélyét vetette latba tudományos kérdéseknél, a csontvázat egy köszvényes
aggastyán maradványainak nyilvánította.

Kerek ötven esztendő múlt el, mire a tudomány megállapította, hogy az
elberfeldi tanárnak volt igaza.”
Ez idáig nagyon tanulságos, de minket a növények, köztük is elsősorban a
fák érdekelnének. Azok a fák, amelyek előttünk, a mi korunk előtt éltek. Vannak-e
olyan ősi növénymaradványok, amiknek a segítségével visszatekinthetünk a nagyon
régi fákra, erdőkre?
Gyönyörű képekkel illusztrált, érdekes könyv jelent meg 1988-ban Rupert O.
Matthews tollából, amelynek címe: Természeti csodák atlasza. Ennek a könyvnek
egyik írása a következő alcímet viseli: „Kőfák a dinoszauruszok korából.” A
továbbiakban ebből idézünk néhány mondatot, meg egy képet.
„Beköszönt a hajnal az északkelet-arizonai Painted Desert nevű sivatag
fölött… E furcsa mesevilágban tűlevelű fák törzsei hevernek szanaszét a száraz,
napégette földön, akár parafa dugók, legtöbbjük nagy és széles gerendákká
töredezve. De ha valaki megpróbálná belevésni a nevét, igencsak meglepődne, mert
kérges, fásszerű belsejük kemény kőzetté alakult…
A Petrified Forestről (vagyis ’megkövült erdőről’) az első beszámoló egy
katonatiszttől, Lorenzo Sitgreavestől származik 1851-ből. Ez a legnagyobb
megkövült erdő az egész világon. Hasonló jelenség található ugyan még Leszbosz
görög sziget Sigri nevű települése közelében, de az sem méretei, sem mennyisége,
sem látványa szempontjából
nem állítható e mellé…
A vaskeménységű gerendák
története mintegy 200 millió
évvel ezelőttre nyúlik vissza,
amikor is a mai sivatag nem
forró és napfényben ragyogó
sziklás vidék volt, hanem
tágas, mocsaras táj. A mai
hiúzok,
prérifarkasok
és
borzok helyett dinoszauruszok
szaladgáltak a vidéken a
hatalmas tűlevelű fák között,
amelyek a hegyoldalakat s a
vulkáni lejtőket borították. A
fák 90 %-a elérte a 30 m
magasságot, s átmérőjük a 2
métert. Volt, amelyik ennek
kétszeresére is megnőtt. A mai
norfolki fenyő (Araucaria heterophylla) rokonait, a gomba formájú fákat ma a
tudósok Araucarioxylon arizonicumnak nevezik. A fák többsége azonban nem nőtt
magasabbra 21 méternél. Két külön fajhoz tartoztak, a woodworthiákhoz,
melyeknek a mai fenyőre, s a schilderiák fajtájához, melyeknek a mocsári
ciprusfákra emlékeztető volt a törzse.
Idővel a fák elpusztultak… Vastagon belepte őket az iszap és a sár, meg a
közeli vulkánból idehulló hamu.
A talajvíz szilikátot s más ásványokat vett magába a vulkáni hamuból. Ez az
ásványokban gazdag víz átitatta a fák törzsét, s a rostjaikat szilikátmolekulákkal
töltötte meg. Ezek vagy kvarccá alakultak, vagy féldrágakővé, ékszerré változtak…
Ahogy a fák kővé alakultak, az ásványok kirajzolódtak a fa rostjai között,
s precíz kőváltozatát hozták létre az eredetinek.”

Valóban ritka és csodálatos látvány lehet ez a „sivatagi só”, bár a fényképek
alapján szó sincsen hatalmas gerendákról; az egész inkább egymásra hányt
fahasábokra hasonlít, amelyeket valami mesebeli óriás favágó éppen összeaprítani
készül. Így is gyönyörű, és nagy kár, hogy mire védelem alá helyezték, a turisták
egy részét már elhordták szuvenírként.
Mielőtt azonban sajnálkozni kezdenénk azon, hogy miért nincs nekünk is
olyan szerencsénk, mint az amerikaiaknak ezekkel az ősi kövületekkel, nem árt, ha
belelapozunk a Panoráma Útikönyvek sorozat Magyarországról szóló, 1990-ben
kiadott kötetébe, és megkeressük benne Ipolytarnócot. A látnivalókra vonatkozó
rész így szól:

„Ipolytarnóci Természetvédelmi Terület.
Ipolytarnóctól kb. 4 km-es aszfaltúton közelíthetők
meg a világhírű maradványok. Már az 1840-es
évekből részletes leírás szól a megkövesedett
fatörzsről. A későbbi években fokozatosan a világ
egyik leggazdagabb és leglátványosabb őslénytani
lelőhelye került itt felszínre. 1987-ben nyílott meg a
legkorszerűbb elvek szerint berendezett bemutatóhely,
ahol látványosan tárják a látogató elé a páratlan
értékeket. A fogadóháztól vezető
útvonal bemutatja a kőzettani viszonyokat, a növényi maradványokat. A
bemutató épületben pedig az ősállatok
nyomait valóságos ’műsor’ keretében
tekinthetjük meg. A lábnyomokon (11
faj!) kívül az egykor 50 m hosszú
megkövesült fatörzs maradványait, a
levéllenyomatokat, cápafogakat tekint hetjük meg.”

Gyerekkoromban Jókainak minden könyvét elolvastam, amihez csak
hozzájutottam, így a Fekete gyémántok-at is, mielőtt még kötelező olvasmánnyá
vált volna. Újra beleolvasva, felmerül az emberben a kérdés: talán tudott valamit
nagy írónk is erről a dologról? Mert ilyeneket írt:
„Egy férfi evez egy keskeny csónakon…
E kétes fénynél, amint a lélekvesztő sikamlik, magas tömör száloszlopok
látszanak kiemelkedve a tó vizéből egész fel a boltozatig; karcsú oszlopok, mint egy
mór palota pillérjei. Azok az oszlopok félig fehérek, félig feketék. Bizonyos
magasságig mintha feketére volnának edzve: azon felül világos színük van.
Mik ezek az oszlopok? Kővé vált pálmák és píniák törzsei; a pikkelyek, a
gyűrűk még kivehetők rajtuk… Egy-egy ősvilági falevél lenyomata foszlik le a
fekete falból. Becses kincs…
A hátrahagyott iszapban gyakran találni borostyánkődarabokat és
cápafogakat, erdők és tengerek mélyének tanúit.”
Hát igen, nagy dolog a fantázia, de úgy tűnik, mintha jeles írónk igen sok
konkrétumot is tudott volna a kövületekről. A későbbiekben látni fogjuk, hogy
ebben van is valami. Nos, amíg az
amerikai kőerdőről 1851-ben
értesült a világ, addig a mi kőfánkat (amit kezdetben gyertyánfának véltek), pásztoremberek
1836-ban mutatták meg Kubinyi
Ferenc pozsonyi földbirtokosnak,
aki miután megmérte, 22 öl
(vagyis kb. 40 méter) hosszúnak
találta azt. Az évek során sokan
vizsgálták, és egyre többet
megtudtak róla. 1865-ben Szabó
József megállapította, hogy a megkövült „gyurtyánfa” a miocén korból való. 1889-ben, amikor a fa tövét is kiásták,
Staub Móricz 8 méter kerületűnek mérte azt, vagyis az átmérője 2 és fél méter körül
lehetett. Ha ez a megkövült fa élne, ritka szép példánynak számítana mai legöregebb
fáink között is.
Feltétlenül ki kell térnünk néhány szó erejéig arra, hogy ki is volt
tulajdonképpen a fentebb említett három úr, hiszen legtöbben nem sokat tudunk
róluk. Kubinyi Ferenc 1839-től a szabadelvű ellenzék tagjaként politizált a
reformországgyűléseken, de a magyar tudományos életben is részt vett. A
Magyarhoni Földtani Társulatnak több évig elnöke volt. Az Akadémiai Értesítőben
és más tudományos folyóiratokban számos archeológiai, földtani és őslénytani
értekezése jelent meg. Kossuth egyik legközelebbi híveként tartják számon. Világos
után 9 évi várfogságra ítélték. Idősebb korában Corvinák gyűjtésével foglalkozott.
Szabó József az ásványtan tudósa volt, aki a selmeci bányászakadémiát
elvégezve főként Magyarország harmadkori vulkánosságával foglalkozott. A
Magyar Tudományos Akadémia tagja, 1883-84-ig az egyetem rektora volt. Az
edinburgi és bolognai egyetemek tiszteletbeli doktora. A tudományos kőzettanban
és a magyar Alföld geológiai tanulmányozásában is úttörő munkásságot fejtett ki.
Az ő érdeme a budapesti egyetem ásványkőzettani intézetének a megteremtése.
Staub Móric pedagógus és botanikus volt, akit az Akadémia 1898-ban
levelező tagjává választott. Tudományos botanikai működése során jelentős
történeti és ismertető műveket írt, többek között feldolgozta és közreadta a

legtöbb hazai fosszilis növénylelőhely legfontosabb adatait. A Földrajzi Társaság
Balaton-kutatásában is részt vett, és szerkesztője volt a Földtani Közlönynek.
Láthattuk tehát, hogy azok az emberek, akik a XIX. században a megkövült
fát vizsgálták, koruk jelentős tudósai, amellett kiváló férfiak voltak. De nem volt ez
másképpen a későbbi években sem, igaz, hogy ezután már csak két név kerül szóba
a fával kapcsolatban. Közülük is az első név Tuzson Jánosé, aki 1901-ben
megállapította, hogy a mi megkövesedett fánk olyan fenyőféle, aminek nincsen sem
más ismert fosszilis, sem pedig mai képviselője. Az egyedülálló, addig pontos
tudományos elnevezés nélküli ősfát elnevezte Pinus tarnocziensis-nek.
Tuzson János a selmecbányai erdészeti főiskolán végzett. 1901-ben, mint
megbízott főerdész, majd erdőmester már ugyanott a növénytan előadója. Ekkor írja
A tarnóczi kövült fáról szóló nagyobb őstörténeti művét is.1903-tól a budapesti
Műegyetemen tanár, 1909-től a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja.
Botanikai tevékenységének témája eleinte a fás növények szövettana, később a
rendszertan és növényföldrajz, különösen a fejlődéstörténeti alapok. Ő alapította a
budapesti tudományegyetem növényrendszertani és növényföldrajzi intézetét.
Számos őslénytani műve közül jelentős még A balatoni fosszilis fákról című, 1908ban írott munkája.
Az ősfa tehát végre nevet
kapott, éspedig kettős latin nevet,
ahogyan illik. De hogy mégse
legyen olyan egyszerű a dolog,
Greguss Pál 1954-ben az öttűs,
megkövült fenyőt előbb Pinuxylon
lambertoides-re „keresztelte” át,
majd 1967-ben ugyancsak ő –
most már végérvényesen – a
Pinuxylon tarnocziensis nevet adta
neki.
Ám a fentieken kívül van
nekünk még más kövületünk is. A
szilvásváradi szabadtéri erdészeti
múzeum és horotnavölgyi tanösvény 3. táblája bizonyos „8-10
millió éves megkövesedett fatörzsek”-ről tudósít, amelyek ott
láthatók:
„A földtörténeti harmadkorban (miocén) a vidéket félsós
tenger borította. A szigeteket és a part menti erdőket a tenger elmosta. A víz a fákat
viszonylag csendes tengeröbölbe sodorta, az állandó vulkáni tevékenység
következtében a kovasavas források vizével átitatott fatörzsek megkövesedtek. Még
ma is jól megfigyelhetők a fák évgyűrűi és az ággöcsök. E megkövesedett fatörzsek
Szilvásvárad környékéről (Mikófalva) valók, és a vízmosásokból kerültek felszínre.”
Mivel olvashatunk arról is, hogy hazai tudósaink többek között a Balaton
környéki megkövült fákkal is sokat foglalkoztak, a fenti példák nyilvánvalóan nem
merítik ki teljesen ezt a témát. Nincsen tehát szégyenkezni valónk, sem az
amerikaiak, sem pedig a görögök előtt.

De szóljunk most inkább néhány szót általában a kövületekről, majd a
különböző földtörténeti korokról. Ez utóbbiak rövid áttekintése nélkül ugyanis
nehezen igazodnánk el a nagyon ősi időkben élt növények között.
A Földünk jelenkorát megelőző korszakokban élt állatok és növények
maradványait, amelyek a földkéreg különböző rétegeibe ülepedve máig
fennmaradtak, latin szóval fossziliáknak nevezzük.
Az állatoknak rendesen csak a keményebb részei maradtak meg, így a
gerinceseknek a fogai és csigolyái, ritkábban a többi csontja, bőrpáncélja, vagy
pikkelyei; a rákoknak és tüskésbőrűeknek a külső vázuk. Előfordulhat, hogy az
állati eredetű maradvány anyaga kilúgozódik, és valamilyen más anyag pótolja azt.
A meszet például kovasav, vagy valamilyen vastartalmú anyag helyettesítheti. Néha
kövült állatok maradványain puha testrészek (bőr és hús) megmaradt nyomait is
sikerült kimutatni. A megszenesedés az állatok esetében viszonylag ritka, ám
előfordulhat, pl. a borostyánba zárt rovarnál. Azok az állatok, amelyeknek kemény
részük nincs, nyomtalanul eltűntek.
A növényi részek teljesen, illetve részben megszenesedhetnek, vagy meszes,
illetve kovasavas víz hatására megkövesülhetnek. Az is előfordulhat, hogy magának
a növénynek az anyaga elpusztul, viszont a körülvevő anyagban megmarad a
lenyomata.
Úgy tűnik, hogy a tárgyat illetően Jókaitól is bőven meríthetünk. Nincsen ez
másként a szén esetében sem:
„… És mélyen alattunk ott fekszik az ősvilág egész füvészkönyve. Néhol
ötven lábnyi vastag rétegekben; a hajdankor óriás erdői, mikben négyszázféle külön
fajt számláltak meg: pálmák és píniák, a páfrányok és tölgyek és miknek neve sincs
már. Valamennyit úgy híjják együtt, hogy: ’kőszén’. A kőszén a tegnapi világnak
kővé vált flórája...”
Ezzel a témával kapcsolatban feltétlenül szólni kell még a borostyánkőről,
amely nem más, mint bizonyos ősvilági fenyőfák fosszilis gyantája, mely a földbe
kerülve, hosszú idő múlva kővé keményedett. A Pinites succinifer, amelynek
gyantájából a borostyán lett, a harmadkorban élt ősfenyő volt, amely a mai erdei- és
lucfenyőfélékhez hasonlított. A gyanta - akár a mai fenyőknél – az ősi növény sérült
részein kifolyt, majd a levegőn megszilárdult. Előtte azonban még magába zárta a
lágy masszába beletévedt rovarokat, a szél által odafújt növényi részeket és egyéb
apró, élő és élettelen részecskéket, légbuborékokat. A felszínre kerülve többnyire
sárga, szabálytalan darabokban találjuk meg. Régóta kedvelt ékszer alapanyag,
nagysága változó. Azt mondják, hogy a félkilós borostyán már igen ritka, de a
legnagyobb, amit eddig találtak, meghaladta a 7 és fél kilót. Leggyakrabban a
Keleti-tenger partvidékén lelhető fel, ahol a tengerből halásszák. Hazánkban Ajkán
egy borostyánhoz hasonló gyanta fordul elő, amelyet ajkitnak neveznek.
A kihalt ősi állatokkal és növényekkel az őslénytan, vagy paleontológia
foglalkozik. Ez a tudomány van segítségünkre annak a kérdésnek a
megválaszolásában, amelyet ennek a fejezetnek az elején feltettünk: miként
lehetséges az, hogy az egyébként könnyen bomló, szerves növényi részek kővé
válhatnak, és évmilliókig megmaradhatnak.
A kövült fák, vagy fosszilis fák tehát régen élt fás növények, illetve növényi
részek megkövesedett maradványai, melyeket leggyakrabban vaspát és más vasérc,
mész, aragonit, kova (annak is kalcedon- és opálfélesége) megvédett az
elpusztulástól. Ilyen opálosodott fát (faopál) hazánkban is több helyen találtak. A
Föld egyes korszakainak rétegeiben fellelhető maradványoknak (makro- és

mikrofossziliák, pollenszemcsék) tanulmányozásával sok adatot nyerhetünk az
élővilág – így a növényvilág – kialakulásáról, fejlődéséről.
A nem szenesedett, kövült fa nagyon jól megtartja belső szerkezetét,
és ma már megfelelő vékony
csiszolatokból mikroszkóp segítségével annak növényrendszertani
hovatartozása is gyakran meghatározható. Megkövesedett maradványok nyújtanak felvilágosítást
egyes növénycsaládok fellépéséről,
elterjedéséről, vagy letűnéséről.
Bizonyos növénytípusok, vagy
rendszertani csoportok, családok
megjelenésének idejét földünk egyes
rétegeiben való előfordulásuk alapján meg tudjuk állapítani. Ezek segítségével
vezetjük vissza pl. a nyitvatermők kezdetét a ma már nem élő Cordaitaceae
családdal a devon korszakba, vagy az egy-és kétszikűek kezdetét a krétakorszak
elejére. Ezekből tudjuk, hogy a harmadkorban a kétszikűeknek már olyan, ma élő
képviselői is megjelentek, mint a tölgy, szil, nyír, mogyoró, gyertyán, bükk,
gesztenye, dió, juhar és platán.
A kövült fák - de bizonyos megkövült levél- és más egyéb növényi
maradványok is - megfelelő útbaigazítást nyújthatnak bizonyos fajok rokonsági
kapcsolatának megállapításához. Az egyes növénycsoportoknak vagy fajoknak az
egymás utáni rétegekben levő maradványaiból rekonstruálható, hogy a ma élő
növények milyen ősöktől származnak. Megállapíthatók továbbá a növényvilág
fejlődésének fontos állomásai, fordulópontjai és új növénytípusok fejlődése is. Ez
utóbbi mindig megelőzte az állatvilág nagy változásait, hiszen az állatok
táplálkozását a növényvilág biztosítja.
Ahhoz, hogy a növény- és állatvilág évmilliós fejlődésének korszakairól
tájékozódhassunk, igen röviden át kell tekintenünk a Föld történetének zoo- és
paleontológiai felosztását. Talán kevésbé lesz száraz az áttekintés, hogyha nagy
írónk, Jókai Mór írótollát ehhez is igénybe vesszük. Mert a Fekete gyémántok első
sorai éppen erről szólnak.
„Van egy nagy könyvünk: a
föld kérge. Annak valóságos lapjai vannak, mint a
könyvnek a levelei, egyik a
másikra fektetve; minden
lap tízezer, százezer (ki
tudja, mennyi?) évet képvisel. A vakmerő emberi
tudásszomj keresztülfúrta e
lapokat ásóval, kalapáccsal,
vésővel, fúróval. Minden
lap tele van írva betűkkel,
tudósításokkal, miket egyik
százezred év a másiknak
hagyott hátra: örök halott és
örök beszélő tanújelekkel. Az emberi szellem megtanult azokból olvasni.

Megszámlálta a föld leveleinek a lapjait; kihallgatta a titkos betűk beszédét;
tanult titkokat a sziklából, a hegyalkotó ázalagok parányaiból; lenézett a górcsővel a
földkebel alig látható állatmaradványaiba…
A földülepedések egyes lapjai aztán kezdenek homályos regéket beszélni
elmúlt évezredekről. Az eltemetett idők állat- és növényvilága ott fekszik kővé vált
maradványaiban ez örök lapokon; s a vizsgáló szemei előtt hosszú sorban
megelevenül mindegyik.”
Az élet megszületésének korszakát a tudomány 1500 millió és 540 millió évvel
ezelőtti időszakok közé teszi. Ezután következett a földtörténet ókora, amelyet öt,
egymástól jól elkülöníthető korszakra osztottak fel. A kambrium (540-450) és a
szilur (450-350) után a növényvilág szempontjából a sorban harmadik, a 350-310
millió évvel ezelőtti devon korszak a legfontosabb, mert ekkor jelentek meg az első
szárazföldi növények.
A devon az ősharasztoknak és a nyitvatermőknek a megjelenési időszaka is,
tehát az ősi, legelső fenyőfélék is ekkor éltek. A mára már kihalt Cordaitaceae
növénycsalád tagjai 20-30 méteres, elágazó fák voltak. Az állatvilág képviselői
ebből a korból a pókok és halak. Az élet a földön formálódik, alakulgat, de a maihoz
képest még szegényes.
A karbon korszak, az ókor negyedik korszaka 310 és 240 millió év közé esik,
ez a mai kőszenek képződésének kora. A dús szárazföldi növényzet zömmel
edényes virágtalanokból, páfrányokból, valamint óriási zsurlófák és harasztfák
alkotta erdőkből állt. Még a korpafűfélék is fákká nőttek. Ugyanakkor megjelentek
már a szágópálmafélék, a páfrányfenyőfélék és a tűlevelű fák is.
Jókai erről az időszakról így ír:
„Ki tudja hányadik alakulása már ez? Még mindig nem utolsó. A páfrányok,
a zsurlók, miket most mint törpe harasztokat ismerünk, akkor óriási szálfák,
minőknek a mostani fenyőfákat ismerjük; a fenyők pedig toronymagasságú
kolosszok, s ahol fenyő él, ott díszlik a pálma, keverve egymással. A
növényrendszer még zavarban van önmagával; vannak nádak, mik hasonlítanak a
pálmához; rejtélyes növények, mik közvetítőt képeznek a pálma és a fenyő, s a
fenyő és zsurló között. Az előrement korszak növényóriásai közül még hiányoztak a virágok, a rétek tarka színű ékessége; az illat, a méztermő virágsereg még nem volt
sehol. Azt még nem álmodta meg a vajúdó Föld.
S minthogy virág nem volt, tehát méhe sem volt, sem pillangó, sem az
ezernyi döngő bogár, mely a virágokat körülrajongja most.
És így madár sem volt, a lég még üresen állt. Az énekes madár mind rovarral
él. Ha a rovar született volna elébb,
mint az énekes madár, örökké le
volna tarolva minden erdő, s ha a
madár jött volna a rovar előtt, első
nap éhen veszett volna.
Daltalan, énekhangtalan volt a
világ…”
Az említett páfrányfenyőfélék
egyetlen családja, és annak egyetlen
ma élő faja a mi városunkban is
megtalálható. Tudományos nevén
Ginkgo biloba, magyarul csak
egyszerűen páfrányfenyő, minden
egyéb jelző nélkül. Mivel nincsen több belőle, nem lehet összetéveszteni más

páfrányfenyőkkel. Ez a fafaj, amelynek fosszilis maradványai a jura korszak óta
ismeretesek, túlélte nemzetségének és családjának többi képviselőit, és Kínában,
illetve Japánban megmaradt, bár ott sem nő vadon, hanem ott is ültetik. Szent
faként főleg templomok, szentélyek környékén találkozhatunk vele. A hideget,
füstös levegőt jól tűrő, lombhullató, kétlaki fa igen lassú növésű, de elég sokáig –
egyesek szerint kétezer évig is – elélhet. Európába 1754-ben jutott el, hozzánk,
Dunaújvárosba pedig az ötvenes évek elején, amikor a Vasmű úti parkba, illetve a
Petőfi-ligetbe ültettek el belőle egy-egy példányt. Mindkettő megérdemli a
védelmet, a fokozott törődést. Feltétlenül el szeretném mondani, hogy a páfrányfenyőnek semmi köze sincsen sem a karbon, sem más korszak páfrányaihoz, de a
fenyőkhöz sem. Igaz, hogy Zöld értékeink-kel kapcsolatban erről már írtam, de
most sem árt megismételni:
„Miért nevezzük páfrányfenyőnek?
Tudományos neve, a Ginkgo biloba nem sokat mond nekünk. A nehezen
kimondható ginkgo előnév nyilván Kínából származik, a fajt jelölő latin-görög
biloba megnevezés pedig kétkaréjú leveleire utal. Mivel ezek a levelek leginkább
egy vénuszhaj nevű, apró levelű páfrány levélkéire hasonlítanak, maga a növény
pedig nyitvatermő, tehát nem tartozik az igazi lomblevelű fák közé, valaki elnevezte
páfrányfenyőnek.
Szép név, de nem fejezi ki a lényeget, hogy tudniillik ez egy ősfa, egy élő
kövület, akár egy meg nem zápult dinótojás.”
A szágópálmafélék, ezek a felső karbonban megjelent növények annak idején
igen sok fajjal képviseltették magukat. Ha kisebb számmal és megváltozott
alakokkal is, ám megszakítás nélkül, mindmáig igen elterjedtek a föld melegebb
vidékein. A mi korunkban már csak egyetlen családjuk él, melynek mintegy 90 faja
örökzöld trópusi és szubtrópusi növényként ismert. A fák törzse csak ritkán ágazik
el, nagy, szárnyas leveleik szép koronát képeznek a törzsön.
A karbon időszaknak a végén jelentek meg az állatvilágban a bogarak.
A perm korszak a földtörténet ókorának utolsó szakasza (240-200). A karbon
flórájának ősharasztjai kihalnak, az első fenyők átveszik a hatalmat a
növényvilágban.
A földtörténet középkora – amelyet mezozoikumnak is szokás nevezni 200-60 millió évvel ezelőttre esik. Három, egymástól jól megkülönböztethető
korszakra osztották fel.
A triász (200-175) időszakban a fenyők az uralkodó növények, és ekkor
jelennek meg a dinoszauruszok, valamint az első emlősök.
A jura (175-140) korszak erdőinek fái a tűlevelűek és a szágópálmák, de már
a zárvatermők is jelentkeznek. A pázsitok és harasztok az aljnövényzetbe szorulnak.
A jurából való az első megtalált fosszilis Ginkgo biloba. Az állatvilágban már
megjelennek a madarak, de még a hüllők, repülő szauruszok és dinoszauruszok
uralkodnak.
A kréta (140-60) korszak flórájában a zárvatermők veszik át a hatalmat a
Földön. Bár Európa alsó krétájának növényvilágából a lombos fák még hiányoznak,
és csak szágófélék, mamutfenyők, fenyők, páfrányok tenyésznek, de a felső
krétában már a lombos fák is tömegesen megjelennek. Így például a Credneria
(azóta kihalt csalánfák), platán, fikusz, nyár és egyéb fafajok. Ekkor alakul ki a ma
is meglevő, rendkívül változatos virágos növények serege, az egy- és kétszikűek
egyaránt.
Ennek a korszaknak a végén, 65 millió évvel ezelőtt a mexikói Yucatanfélsziget mellett becsapódott a földbe egy óriási meteor. A hatalmas energiákat

felszabadító ütközésnek az akkori élővilágra gyakorolt hatását a tudósok most
vizsgálják, és egyre többet tudnak meg róla. Ma már elterjedt az a nézet, hogy ez a
természeti katasztrófa okozta a növényvilág gyökeres megváltozását, illetve a
dinoszauruszok hirtelen kihalását. A krétakor végére ugyanis a dinoszauruszok
kihaltak.
A földtörténet újkora – a kainozoikum - 60 millió évtől máig tart. Az újkort
két nagyobb korszakra szokás felosztani: a harmad- és negyedkorra.
A harmadkor klímája jóval melegebb lehetett, mint a mostani. Már akkor
megindult a mai éghajlati öveknek a kialakulása, csakhogy még nem úgy, ahogyan
azt jelenleg ismerjük. Európában tropikus, szubtropikus, majd mérsékelt égövi flóra
jött létre. A kétszikűek már ma is élő fanemzetségekkel, mint tölgy, szil, nyír,
mogyoró, gyertyán, bükk, gesztenye, dió, juhar, platán stb. képviseltették magukat.
Közép-Európában a bükkfákkal, nyárfákkal, diófákkal együtt tenyésztek pálmák,
fügefák, babérfák, mirtuszok, kámforfák és még számos olyan növényfaj, amelyek
jelenleg csak melegebb éghajlat alatt élnek. Az ősi fenyőfélék kövült törzseivel a
harmadkori rétegekben gyakran találkozunk. Ezeknek a fáknak a gyantájából
keletkezett a borostyánkő. Ekkorra már létezett az összes ma is élő virágos
növénycsalád, miközben kihaltak a még megmaradt szauruszok.
A földtörténeti harmadkort további öt részre osztották fel. Ezek sorában az
első három (paleocén, eocén, oligocén) a mi témánk szempontjából mellőzhető. Ám
a negyedik, a 14-25 millió év közé eső miocén kor már megérdemli, hogy néhány
szót itt is ejtsünk róla.
Ebben az időszakban nagyon meleg volt. Trópusi mocsárerdők, valóságos
dzsungelek keletkeztek, amelyeknek szerves anyagából mai barnaszeneink lettek.
Később az időjárás romlott, a legyező- és szárnyas levelű pálmák, datolyapálmák,
fügefák mellett a fenyőféléken kívül juhar, nyár, fűz, dió és egyéb mérsékelt égövi
fák is visszatértek. Ekkor jelent meg a Dryopithecus, a majomember őse is.
A következő, a pliocén korszak időtartama12-2,8 millió év. Tulajdonképpen
ez vezette be a jégkorszakot, miközben az időszak vége felé a gazdag növényvilág
fokozatosan elszegényedett. Ugyanakkor - a viszonylagos lehűlés ellenére - még sok
millió éven keresztül meleg időjárás uralkodott a földön. Jókai igen szemléletesen és
költői módon erről is ír a Fekete gyémántok-ban:
„ A mi ’tegnap’-unkban…van már virága fűnek, tollas dalnoka, pillangója a
légnek, a mezőnek, az erdőnek. Az ifjabb teremtés korszakának nevezik azt –
’pliocén’. Szép álom volt ez a teremtő istenségtől!
A szárazföld minden része örökzöld és örökké termő. A fű, mely a rónát
borítja, magasságra, növésre a máléval egyenlő, csakhogy örök. A tavak vize, a
mocsárok felszíne nem henyél, az is be van vonva virágszőnyegekkel… Azután
mind jobban úrrá lesz a növényzet a víz tükre felett. A víziciprus már egész bozótot
képez rajta, bogyós növények, futóindák tele szövik-fonják; végre áthatol rajta a
pandánus és a majomfüge, a növényvilág architektora, mely gyökeret hajt minden
ágból, ahány gallya, annyi törzse, míg beépíti, áthidalja sugárkarcsú oszlopaival s
betakarja egyetlen, külön választhatatlan lomb-padmalyával a vizek országát, s
elhódítja azt a mindig terjedő föld birodalmának.
Az emelkedett lapályt aztán örökzöld lomb fedi. A növényvilág bábeli napja
még nem érkezett el: nincsenek zónákra megosztva pálma, cser és fenyő; együtt
tenyészik mind, Szibériától kezdve Atlaszig. Ugyanazon a palakövön egymás mellé
hullva látszik megkövesült lenyomata az ambrafa maghüvelyének, a fűzfa
barkájának, s a kámforfa tobozának. Amaz a késő ősz, a középső a kora tavasz, az
utolsó a derék nyár terménye. Tehát folyvást és együtt tart ősz, tavasz és nyár.

Folyvást új virág, új gyümölcs, örök lomb a fákon. Egyik virágot hullat, a másik
gyümölcsöt, levelet soha; s ahol végezte, ismét újra kezdi.
S minő csoda alakú növények!…Nincs egy foltja a földnek, mely sűrűn
benőve nem volna minden pompájával a természetnek…Képzelet, költői fantázia
nem elég azt kifejezni…”
Az embernek szinte kedve támad – mint a mesében - visszarepülni abba a
korba, hogy láthassa mindazt a gyönyörűséget, amiről Jókai ír. Sajnos nem lehet. De
arról ejthetünk néhány szót, hogy a föld történetének különböző korszakai,
felületének alakulása, illetve az ember megjelenése közötti összefüggéseket
miképpen lehetne néhány szóval szemléltetni. Hívjuk ehhez segítségül Várkonyi
Nándort, aki Sziriat oszlopai című könyvében ezt írja:
„A Föld ókorában, a paleozoikumban más volt a szárazulatok eloszlása, mint
most; a mai földségek még körvonalaikban sem mutatkoztak, s a déli féltekén egy
hatalmas őskontinens terült el, mely magába foglalta Dél-Afrika, Ausztrália, az
eltűnt óceániai földrész és Dél-Amerika egyes részeit. Ez a kontinens az egész Földközépkoron át egyre töredezett, szűkült, s a harmadkorra kialakult az ember
őshazája, ahol fölvette mai ’homo’ formáját, és elterjedt a földgolyón…
Az ember, mint protohomo (emberelőd) a harmadkor utolsó szakaszában már
élt, még láthatta a mezozoikum halódásának, regressziójának végső tüneteit, a
krétakort átvészelt hüllővilág maradványait, mindjobban felöltözött mai habitusába
és szétvándorolt a szárazföldek, szigetek és tengerek nyújtotta utakon.”
Jókai sajátos szemszögből látja ennek a korszaknak a végét:
„De hát miért kellett ennek a szép világnak elpusztulnia? Azért, mert még
hiányzott belőle valami. A természetnek örök törvényei vannak, amik ellen magának
a teremtő erőnek sem szabad véteni. A teremtő erő megalkotta már a föld felszínét
szépnek, gazdagnak, gyönyörűnek. Volt pompás növényzete, csodálatos állatjai,
rend az alkotásban. És mégis le kellett törölni az egész képet a tábláról, mert egy
lény ki volt belőle felejtve.
Az a lény, aki a - fákat pusztítsa. Ennek a neve ember.”
A negyedkor a földtörténet
újkorának második, utolsó
korszaka. Talán ennek van a
legtöbb neve, hiszen quarter,
pleisztocén (tkp. jeges korszak) és diluvium néven
egyaránt emlegetik. Több
mint félmillió évig tartott. Ez
a korszak a nagy klímaváltozások időszaka, a Föld
már kialakult növényvilágát
ismétlődő jégkorszakok alakítják időről-időre át.
Nem árt megjegyezni, hogy
a Dunaújváros térségére oly
jellemző, a folyam menti tájat annyira meghatározó lösz kialakulása is erre a
földtörténeti periódusra esik. A későbbiekben majd bővebben is szólunk róla.
A negyedkori időszak további felosztása is a jeges (glaciális), illetve
jégmentes periódusok alapján történt:

Preglaciális
Glaciális
Posztglaciális

mediterrán
150 000 év
arktoalpin
40 000 év
szubarktikus
30 000 év (füves puszták)
mérsékelt
máig
(erdőöv)
Láthatjuk, hogy itt már nem millió, hanem „csak” ezer években számolunk.
Így talán könnyebb lesz az eseményeket is áttekinteni.
A felosztásból kiolvasható, hogy a negyedkornak a jégkorszakokat megelőző
időszakában hosszú ideig kellemes, mediterrán időjárás uralkodott, ennek megfelelő
növényzettel. Talán az sem véletlen, hogy ekkor jelent meg a neandervölgyi ősember is.
A jégkorszakban a sarkvidéki klímához a tundrák növényzete társult,
szerencsére nem túlságosan hosszú időre. Ezt a periódust Penck és Brückner – az
Alpok térségére vonatkoztatva - újabb négy időszakra osztotta fel (Günz, Mindel,
Riss és Würm jégkorszakok.) Egyéb felosztások is ismeretesek, némely hozzáértők
pedig csak egyetlen jégkorszakról beszélnek.
A jégkorszakok után előbb enyhébb, de még elég hideg időjárási viszonyok
között füves puszták uralták kontinensünket, majd a mérsékelt égövi időjárással
együtt megjelent a ma is jellemző erdőöv.
Talán nem mindenki tudja, hogy nemzeti kincsünk, nagy tavunk, a Balaton a
Würm korszakot követő kéregmozgások után, csupán 22 000 éve keletkezett.
Elérkeztünk tehát a közelmúlthoz, lényegében a földtörténeti jelenhez. Ez
már a modern ember megjelenésének és tevékenységének a korszaka, amelyben az
élővilág további sorsának alakulását is döntően ő maga irányítja. Legalábbis sokáig
így hittük, hiszen bolygónk történetét csak a legutóbbi időkben kezdjük jobban
megismerni.
Varga Csaba igen érdekes könyvet írt A kőkor élő nyelve címmel, amelyben
idézetként közli Graham Hancock-Santha Faiia alábbi sorait:
„A paleomagnetikus kutatások megerősítették, hogy hozzávetőleg 12400
évvel ezelőtt a föld mágneses pólusai 180 fokos fordulatot tettek meg egykori
elhelyezkedésükhöz képest. Mindössze 800 évvel ezután, Kr.e. 9000-ben a föld –
története során nem először – összeütközött egy korábban felrobbant üstökösből
származó hatalmas meteorittal… Az ütközés következtében bekövetkező robbanás
miatt valószínűleg láncreakciószerű katasztrófasorozat következett be: földrengések,
geológiai deformációk, füstfellegek és szökőárak.”(Ugye észrevették, hogy a szerző
elég nagyvonalúan kezeli az évszámok egymáshoz való viszonyát!)
Varga Csaba a továbbiakban így folytatja:
„A katasztrófa hirtelen hatalmas lehűléssel járt. Találtak fát, mely
gyümölcsével együtt pillanatok alatt megfagyott, s így, gyümölcseivel az ágain
maradt meg a XX. századig.
Avagy mamutok tömegei fagytak meg, friss táplálékkal a gyomrukban. Oly
egészségesek voltak, hogy Alaszkában a XX. században az étlapokon mamut hús is
szerepelt még.
Tehát a növény lenyelése és az emésztés megkezdése közötti idő alatt fagytak
meg. Vagyis szinte egyik pillanatról a másikra.
Ugyanez mondható a fával együtt megfagyott gyümölcsökről; nem romlottak
apránként, hanem a fával együtt igen rövid idő, szinte szempillantás alatt jéggé
dermedtek”
Hangsúlyozzuk, hogy ez a katasztrófa nem tévesztendő össze azzal a
régebbi, 65 millió évvel ezelőtti meteorit becsapódással, amelyről manapság útonútfélen hallani a dinoszauruszok hirtelen kihalásával kapcsolatban. Ez jóval későbbi.

Úgy tűnik tehát, hogy még mindig érheti meglepetés a hajdan volt világok
kutatóit a múlt titkainak megismerésére tett erőfeszítéseik közben. Ehhez a
megismeréshez eddig is elég kanyargós út vezetett, hiszen többek között a különféle
maradványok korának meghatározása is sok kívánni valót hagyott maga után. Ám
1958-ban Ceram már ezt írja:
„Korunk egyik legmodernebb, az atomok szerkezetével és felbontásával
foglalkozó tudománya újabban a régészet számára is egy egészen sajátos
segédeszközt teremtett meg. A kiindulási pont… a ’C 14 ’, a szén (carbonium)
izotópja… Ezeket a rendkívül szórványosan fellépő izotópokat a növények és
állatok… veszik fel.
A tudomány… megállapította ezeknek az izotópoknak a felbomlási
sebességét. Mivel a növény és állat halálával a ’C 14’ izotóp kiválasztása
megszűnik, a halott maradványban még meglevő ’C 14’- mennyiség alapján meg
lehet határozni az illető maradvány – rostok, vagy csontrészecskék – korát…
Különösen az őstörténeti kutatás húzhat ebből rengeteg hasznot, amely eddig
minél messzebb merészkedett vissza a múltba, annál nagyobb, gyakran egészen
megfoghatatlan időközökkel operált. Az ember kora most már hovatovább nem a
legkülönfélébb őstörténeti, zoológiai és geológiai elméletek kombinációjának,
hanem pontos mérésnek a függvénye.”
Mindezek a megállapítások természetesen a régen élt növényekre, fákra is
vonatkoznak, hiszen azok maradványit jóval az ember megjelenése előtti rétegekből
is ismerjük, tehát koruk meghatározásánál még messzebbre kell az időben
visszatekintenünk.
A tudomány hatalmas lépekkel fejlődik, az ember egyre többet megtud az őt
körülvevő környezetről, és annak múltjáról is. Ez nagyon jó és hasznos dolog. Ám
ahogyan egyre többet megismer a múltból, egyre nagyobb pusztítást is végez
mindenkori környezetében. Végérvényesen kiirt sok növény- és állatfajt,
néptörzseket és népeket, de gyorsan és alaposan meg tud semmisíteni mindenféle,
régészek fáradságos munkájával kiásott, a múltra vonatkozó emléket is. No meg a
Föld faállományának legjavát is.
Ha már Jókaival kezdtük, fejezzük is be ővele. Úgy tűnik, hogy a
tizenkilencedik században megfogalmazott gondolataiból ma is meríthetünk, annak
ellenére, hogy másfél évszázada a tudomány a maihoz képest még viszonylag
gyerekcipőben járt.
„Hány év kellett arra, míg ez új iszapból a legelső fű ismét kizöldült? S hány
évi távolban van az első fűszáltól az első ember - a semmit nem tudó, a semmivel
nem bíró, a meztelenül született, tehetetlen, mindent kölcsönkérő ember?…
Hanem bizony szegény legény volt az, mikor legelőször körülnézte magát
abban a bozótban, aminek a tradíciók szerint paradicsomkert lett volna a neve;
meztelen, védetlen, tudatlan. Fogai nem valók marakodásra, körmei nem
verekedésre, bőre nem védi az időjárás szeszélyei ellen, erősebb állat megveri, a
gyöngébb elfut előle; orrának nincs állati szimatja, hogy az ennivaló füvet
felismerje; a lajhártól tanulja el, hogyan kell makkal élni; s a bagoly vezeti rá, hogy
a sáska húsa is jó eledel…
Mikor aztán a legelső rájött arra az ötletre, hogy egy követ a másikon élesre
lehet köszörülni, azon egy hegyes kővel lyukat lehet fúrni, abba a lyukba hosszú
póznát lehet dugni, s azzal a fegyverrel meg lehet támadni a bölényt, a medvét, az
oroszlánt! Az lett egyszerre nagy úr! Király! Mihelyt megtudta, hogy fegyver a
kiegészítő része az embernek.

Az már aztán nem járt mezetlen; szerzett lompos irhabőrt magának,
feleségének; az már nem dugta el vackát a bozótba; fákat döntött le kőfejszéjével,
cölöpöket vert le tavak vizébe kősulyokkal, tuskóvárat épített a vízbe, oda hordta
íját-fiát.
Az a kőfejsze urává tette az egész világnak.”
Sok-sok esztendővel – és többek között két világháborúval – jeles írónk
halála után egy másik kiváló hazánkfia, Szent-Györgyi Albert a hajdani „kőfejsze
urát” már egészen más kifejezéssel illette. Úgy látta, hogy az ember, akár egy „őrült
majom”, ma már képes elpusztítani környezetével együtt saját magát is. Jómagam
úgy hiszem, hogy ezt nem fogja megtenni, de a többi élőlény, tehát állatok és
növények csoportjainak teljes megsemmisítésében eddig már komoly
„eredményeket” ért el. És vélhetően fog a jövőben is.
Ezért aztán több mint valószínű, hogy a mai erdők fáinak már nem igen lesz
alkalmuk megkövesedni…

Most pedig lássuk tovább a nem megkövesedett, hanem napjainkban is
közöttünk élő nyitvatermők két újabb családját, amelyek között ugyancsak
akad őshonos fafaj is.

04 Mocsárciprusfélék
(Taxodiaceae)

A növénycsaládba mintegy 15 faj tartozik. A
legnagyobb termetű örökzöld fáinkat ebbe a
családba soroljuk.

Észak-Amerikától
KeletÁzsiáig elterjedt örökzöld
vagy
lombhullató
fajok
alkotják. Leveleik lapított
pikkely alakúak, de lehetnek
tűlevél formájúak is. Egylaki
növények, termős virágaikból húsos pikkelyekből álló,
elfásodott toboz alakul ki.

Mocsárciprus Taxodium distichum (Linné)

Jellemzése: Magasra növő,
terebélyes
koronát
nevelő
lombhullató fa. A fiatal fák
lombkoronája
kúp
alakú.
Levelei tűlevélhez hasonlóak, 2
cm hosszúak, a rövidhajtásokon
fésűsen állnak. Ősszel vörösbarnára színeződnek, majd lehullanak. Porzós, a hajtások
csúcsán álló virágait április
végén hozza. A termős virágai 3
cm átmérőjű pikkelyleve-lekből
álló gömbök. Vöröses-barna
kérge hosszában csíkok-ban
repedezetté válik. A törzs alapja
támasztó bordákkal körülvett. Időszakonként teljes vízborítottságot is elvisel. Ilyen
területeken jellegzetes légzőgyökereket fejleszt, melyek a fák körül a talajból
emelkednek ki.
Származási hely: Észak-Amerika délkeleti részén található
mocsaras területeken őshonos.
Egyéb: A földtörténeti harmadkorban széles körben elterjedtek,
melyet a megtalált levéllenyomatok bizonyítanak. Szép állományai találhatóak a szarvasi és
a vácrátóti arborétumban.
Felhasználása: Különleges díszfaként ültetik pangóvizes, magas
talajvizű területekre, vízpartokra.
Helyi jelentősége: A Szalkisziget északi oldalán húzódó
vízparton találhatóak kúp alakú
koronát nevelő fiatal fái, melyek
már termést is hoznak. A
városban más helyen nem fordul
elő, ritkasága miatt védendő.

Hegyi mamutfenyő Sequoiadendron giganteum (Buchholz)
Jellemzése: Hatalmas méretű, oszlopos, kúpos koronájú
örökzöld fa. Magassága elérheti a 100 m-t. Kékeszöld
színű levelei pikkelyesek,
elálló végük szúrós. Kora
tavasszal hozza sárgás színű
porzós és zöld színű termős
tobozvirágait a hajtások végein. Tojás méretű toboza két
év alatt fejlődik ki, barnás
színű, hordó alakú. Több év
alatt hullanak ki belőle a
magvak. Kérge vörösbarna,
rostos. Az idős fák kérge
annyira puha, hogy kézzel is lefejthető. A párás környezetet kedveli.
Származási hely: Az ÉszakAmerika nyugati részén található
Sierra Nevada 1500-2000 m magasan fekvő erdőterületei.
Egyéb: A legnagyobb termetű
fáink csoportjába tartoznak. Az
idős fák törzse több méter átmérőjű. Eredeti élőhelyén a kidőlt fák
törzsében a közlekedés biztosítása
céljából alagutat vágnak. ÉszakAmerikában 2000-3000 éves
példányok is előfordulnak a
Sequoia Nemzeti Parkban. Fiatal
korában fagyérzékeny.
Felhasználása: Elsősorban díszfaként ültetik nagy parkokba.
Tobozát a virágkötők kedvelik.
Helyi jelentősége: Többször is
próbálkoztunk telepítésével, de
mindig megtetszett ismeretlen és
lelkes növénygyűjtőknek. Családi
ház kertjében néhány évig
biztosan szépen mutat, utána
azonban elkerülhetetlenül kinövi a rendelkezésére álló területet, és
valószínűsíthetően ki kell a fát vágni. Egy szabálytalan alakú fiatal képviselője talán
megmarad a Duna partján, hogy évtizedek múlva megcsodálhassák az utánunk
jövők. Átlagos viszonyok között jól fejlődik, telepítése nagyobb kiterjedésű
zöldterületeinken indokolt lehet.

Japánciprus Cryptomeria japonica (D. Don)
Jellemzése: Oszlopos, kúpos koronájú
örökzöld fa. Magassága elérheti a 30 mt. Világoszöld színű levelei pikkelyesek,
sarló alakban veszik körül a hajtásokat.
Kora tavasszal hozza sárgásbarna színű
porzós
és
zöld
színű
termős
tobozvirágait a hajtások végein. Gömb
alakú toboza 2 cm-es, barna színű.
Kérge vörösesbarna, rostos, hosszanti
csíkokban leválik. A párás környezetet
kedveli.

Származási hely: Japán.
Egyéb: Eredeti élőhelyén a fő erdőalkotó fafajnak számít.
Felhasználása: Díszítő értéke miatt
nagy parkokban javasolt telepítése.
Helyi jelentősége: Párás környezeti
igénye miatt városunkban egy helyen
fordul csak elő. A Baracsi u. melletti
különleges mikroklímával rendelkező
környezetben fejlődik egy idősebb
példánya. Ritkán kapható faiskolai
forgalomban,
leginkább
gyűjtők
szaporítják e fajt. Ritka előfordulása
miatt nagyobb hangsúlyt érdemelne
intenzíven fenntartott parkjainkban.

05 Ciprusfélék
(Cupressaceae)

A növénycsaládba mintegy 20 nemzetség száznál több faja tartozik. Az
örökzöld fák és cserjék lehetnek egy- vagy kétlakiak. Ugyanazon fajnak az egyed
korától függően eltérő alakúak lehetnek a levelei. Fiatal korában un. juvenilis,
tűszerű levelek fejlődnek, míg a kifejlett példányokra a pikkely alakú levél
kialakulása jellemző. Olyan közismert dísznövények tartoznak ebbe a családba, mint
a borókák, hamisciprusok, valódi ciprusok és a tuják.

Kanyonciprus Cupressus glabra (Sudworth)

Jellemzése: Közepes termetű örökzöld fává fejlődik. Koronája kezdetben karcsú kúp alakú, idősebb
korában terebélyesedik, de az oszlopos forma mindvégig jellemző
marad. Szürkészöld pikkelylevelei
kör keresztmetszetűek. Tél végén
hozza a hajtások végein sárgás
porzós és zöldes színű termős, apró
tobozvirágait. Termése ősszel érő,
zöldesszürke pikkelylevelekből álló,
gömbölyű toboz, mely éretten
felnyílik és megbarnul. Pikkelylevelei között apró barna magok lapulnak. A tobozok
több évig a hajtáson maradhatnak. Szürkésbarna kérge pikkelyesen leváló. Levele
megdörzsölve kesernyés gyümölcsillatú.
Származási hely: Észak-Amerika
délnyugati félsivatagos területei.
Egyéb: Kertészeti fajtái kaphatóak a
dísznövény kereskedelemben, törpe
növekedésű fajtája „Stricta” névre
hallgat. A legellenállóbb ciprusfajok
közé tartozik. Az arizoniai ciprus
(C. arizonica) egyik változataként is
említik e fajt.

Felhasználása: Keskeny, oszlopos termete és
a környezeti adottságokhoz való jó alkalmazkodó képessége miatt egyre többször
találkozhatunk vele közparkokban.
Helyi jelentősége: Fiatal egyedei nálunk jól
vizsgáznak a Városháza tér meglehetősen
szélsőséges környezeti körülményei között. A
hamisciprusoknál nagyobb tűrőképességgel
rendelkezik. Takarás nélkül napos fekvésben
is jól viseli a téli fagyokat. A nyári forró
időszakot ezüstös pikkelylevelei miatt
károsodás nélkül átvészeli. Az oszlopos
örökzöldek kiváltásakor szerepe várhatóan
nőni fog.

Leyland-ciprus Cupressocyparis leylandii (Dallimore)

Jellemzése: Keskeny, oszlopos koronájú, 30 m
magasságot elérő örökzöld fa. Sötétzöld levele
pikkelyszerű, hegyes csúcsú. Apró virágait kora
tavasszal a hajtások végein hozza. A termős
virágok barnák, a porzósak sárgák. Toboza
gömbölyű, éretten fénylő barna, szétnyíló.
Vörösbarna kérge idősebb korban felszakadozik.
Származási hely: Angliában találták meg, ahol a
Chamaecyparis nootkatensis és a Cupressus
macrocarpa spontán kereszteződésével alakult ki.
Egyéb: Sok kertészeti fajtája megtalálható a
faiskolai kínálatban, melyek az alapfaj eltérő
levélszínű és koronaformájú klónjai.
Felhasználása: A metszést jól tűri, ezért nyírott
sövényként gyakran telepítik. Szoliter díszfaként
is elterjedt.
Helyi jelentősége: Korábban ritkán fordult elő a kereskedelemben, ezért fiatal,
mintegy tíz éve ültetett egyedeivel találkozhatunk többek között az Üdülősor elején,
illetve a Vasmű u. déli végében. Eddigi tapasztalatok alapján jól alkalmazkodik a
városi körülményekhez, hidegebb teleinket is károsodás nélkül átvészeli. Gyors
növekedése miatt szerepe a jövőben előreláthatóan növekedni fog.

Oregoni hamisciprus Chamaecyparis lawsoniana (Parlatore)
Jellemzése: Megfelelő éghajlati tényezők között nagytermetű, oszlop alakú
lombkoronát fejlesztő örökzöld fa. Sötétzöld, lapított pikkelyszerű levelei aprók. A
pikkelylevelek fonákán kereszt alakú, fehéres színű rajzolat található. A korona
csúcsa mindig visszahajló, ami megkönnyíti a faj felismerését. Március végén
virágzata kis csomókban nyílik a hajtások végein. A porzós virágok vörösek, a
termősek kékeszöldek. Toboza apró, mintegy 1 cm átmérőjű, gömb alakú. A
tobozpikkelyek zöldből barna színűvé válnak az érés folyamán. Vörösbarna színű
kérge rétegesen hámlik.
Származási hely: Észak-Amerika nyugati partvidéke, Kalifornia és Oregon állam
erdőterületei.
Egyéb: Sok kertészeti fajtát válogattak ki, melyek változatos lombszínűek és
növekedésűek. Fajtái a faiskolai örökzöldek jelentős részét képezik. Levele illóolajat
tartalmaz.
Felhasználása: Díszfaként terjedt el
szerte a világon, így hazánkban is. Párás
viszonyok között, jó talajon hazánkban is
nagyra fejlődik. Legszebb képviselői
Nyugat-Dunántúl dombvidékein találhatóak.

Helyi jelentősége: Városunk forró és
száraz nyarait a számára kedvező
mikroklímában jól elviseli. Általában
épületek északi oldalán a tűző naptól
védve fejlődnek megfelelően. A
Városháza tér közepén álló egyedei a
szélsőséges éghajlati körülményekhez
nem tudnak alkalmazkodni, lombozatuk felkopaszodik. A Gutenberg
közben és a temető területén vannak
szép példák közterületi alkalmazására.
Az egyik legszebb örökzöld növényeink egyike.

Kínai boróka Juniperus chinensis (Linné)

Jellemzése: Karcsú oszlopos növekedésű,
kúpos koronát nevelő örökzöld fa. Az idősebb
fákon a levelek pikkelyszerűek, a fiatalokon
tűszerűek. Tavasszal nyílnak a hajtások végein
sárga porzós és vöröseszöld termős virágai.
Kétlaki. Kékesszürke tobozbogyója ősszel érik.
Vörösbarna kérge az idősebb fákon hosszanti
sávokban leváló.
Származási hely: Kína és Japán hegyvidéki
erdőterületei.
Egyéb: Az utóbbi időben kertészeti fajtái
egyre inkább terjednek, mivel klímánkon jól
fejlődik. Károsítója nem ismert. A növények
elfekvő növekedésűek és oszlopos alakúak
lehetnek.

Felhasználása: Dísznövényként ültetik parkokba, kertekbe. Szép szoliter növény.
Helyi jelentősége: Van néhány idős és szép képviselője, amit messziről esetleg más
örökzöldnek hinnénk. A Petőfi ligetben, a Kodály és Bartók emlékére állított szobor
közelében találkozhatunk vele. A Baracsi úti erdészeti telephely kertjében szintén áll
egy idős, szép koronájú boróka.

Közönséges boróka Juniperus communis (Linné)
Jellemzése: Alacsony, karcsú,
oszlopos termetű örökzöld fa.
Levelei 1,5 cm hosszúak,
tűszerűek, szúrósak, hármas
csomókban állnak a hajtásokon.
Színük fénylő zöld, melyet a
levélfelszínen húzódó fehér sáv
hamvassá árnyal. Sárga porzós és
zöld színű, apró termős virágait
tavasszal hozza. Fiatalon zöld
tobozbogyója hamvasszürke lesz,
majd
éretten
megfeketedik.
Vörösbarna kérge hosszanti
csíkokban hámlik.
Származási hely: Az északi
félteke
mérsékelt
éghajlati
övezete.
Egyéb: Rendkívül változékony
faj, a füves síkságtól a magas
hegységekig
mindenhol
előfordul.
Ismert
oszlopos
növekedésű fajtája „Hibernica”
névre,
kúszó
növekedésű
változata „Repanda” névre hallgat. Rosszabb környezeti feltételek között károsítói –
pajzstetvek, atkák - megtámadják, a növény pusztulását okozhatják. A körte rozsdás
betegségének köztes gazdanövénye,
ezért ne ültessük annak közelébe.
Felhasználása: Érett tobozbogyóját a
gin ízesítésére használják, vagy pálinkát
főznek belőle. Elterjedten díszítő
növényként
telepítik
kertekbe,
intenzíven fenntartott parkokba.
Helyi jelentősége: Védett előkertekben
– Gorkij udvar, Római városrész többfelé láthatjuk oszlopos növekedésű
fajtáit.
Szárazságtűrésével
jól
alkalmazkodik a városi, szárazabb
klímához.
A
légszennyezettségre
érzékeny.

Keleti tuja Thuja orientalis (Linné)

Jellemzése: Közepes
termetű,
örökzöld, pikkelylevelű fa. A fiatal
fák koronája zárt, kúpos, az idősebb
egyedek
koronája
többcsúcsú,
széteső lombozatú is lehet. Hajtásai
ritkán helyezkednek el, mindig
függőleges síkban állnak. A porzós
és termős virágai egyaránt aprók, a
rövidhajtások végein nyílnak. A
termős tobozok végein az érés során
húsos szarvacskák alakulnak ki,
ezért termése feltűnően eltér a
nyugati tuja termésétől. Az érés
során a szarvacskák felnyílnak, a
barna színű magok kiszóródnak a
burokból.
Kérge
halvány
barnásvörös. A visszametszést jól
tűri, lombozata gyorsan megújul.
Származási hely: Kína, Korea,
Japán erdős területei.
Egyéb: Levelei megdörzsölve
aromás illatúak. Növekedési erély
és lombozat szerint megkülönböztetve sok
kertészeti fajtája ismert. Kínában fontos kultikus
növény volt.
Felhasználása:
Hazánkban
dísznövényként
telepítik. Magról könnyen szaporítható, ezért sok
helyen annyira elterjedt, hogy szinte őshonos fajnak
gondolhatnánk. Puha és könnyű fáját a
műbútorasztalosok és a modellezők keresik.
Helyi jelentősége: Parkjainkban
és a Duna-part felső sétányán
idős,
szétágazó
lombozatú
egyedeivel találkozhatunk. Jól
tűri a városi klímát, árnyékolt
helyeken azonban felkopaszodik, lombozata visszaszárad.
Szétálló, többágú lombozatát a
téli nagyobb mennyiségű vastag
hótakaró megtördeli.

Nyugati tuja Thuja occidentalis (Linné)
Jellemzése: Örökzöld, pikkelylevelű középtermetű fa.
Koronája tömött, keskeny
kúp alakú. Tavasszal, március végén virágzik. A porzós
virágok sötétpirosak, a rövid
hajtások csúcsán helyezkednek el. A termős tobozok
sárgásak, melyből az ősz
folyamán apró, 8-10 pikkelylevélből álló, kis kehely
alakú tobozkák fejlődnek.
Kérge narancsos színű, az
idősebb fákon hosszanti
irányban berepedezik. Fája
puha, sekélyen gyökeresedik.
Származási hely: ÉszakAmerika keleti területei.
Egyéb: Nagyon sok, kertészetben
elterjedt
fajtája
ismert, ezért nem térünk ki
ismertetésükre. Az utóbbi
években a fiatal hajtások
sárgulását, majd leszáradását
okozó gombás betegsége az
idősebb egyedeket is egyre gyakrabban megtámadja, teljes pusztulásukat okozva.
Felszínhez közeli gyökérzete miatt a nyári szárazságra érzékeny. A téli vastag
hóréteg megtördeli az ágait, ezért lombozatát össze kell kötni, vagy a vastag
hóréteget kell lerázni a növényről.
Felhasználása:
Nálunk
elsősorban
díszfaként telepítik közparkokba, kertekbe.
Csoportosan
telepítve
méltóságteljes
megjelenése miatt temetőkben is gyakran
találkozhatunk
fajtáival.
Őshazájában
könnyen feldolgozható fájából deszkát,
zsindelyt, kerítést állítanak elő. Az idősebb
fák törzséből kenut készítenek.
Helyi jelentősége: Intenzíven fenntartott
közparkjainkban
szerepel
markáns
örökzöld lombozatával. A temetőben
megtalálható oszlopos fajtái megfelelő
térhatárt alkotnak. Párás körülmények, jó
talajviszonyok között szépen fejlődik. Szárazabb viszonyok mellett lombja leszárad,
felkopaszodik. Kiritkult lombozata nehezen újul meg, ezért fontos az egyenletes
nedvesség biztosítása a talajban.

