
8. ERDŐMŰVELÉS

Az előző köteteinkben leírtak kiegészítéseit csoportosítva próbáljuk meg 
közölni.

Az erdők felújítása érdekében az 1879. évi erdőtörvény (a feltétlen 
erdőtalajokon) 6 év türelmi időt engedélyezett. Ezen időszak alatt akár 
természetes, akár mesterséges úton az erdőt meg kellett újítani. Minden 
helyen és minden körülmények között alkalmazható módszert azonban 
az erdészeti tudomány sem akkor, sem most nem ismer(t). „Kétségtelen
-  írta AJTAY Sándor 1902-ben -, hogy a természet a mi legnagyobb 
mesterünk, ettől kell tanulnunk elsősorban, s az ő útmutatásai szerint el
járnunk.”173 Hogy aztán ez hogyan sikerült, illetve a természet mennyi
re vitte, vihette tévutakra a reá figyelőket, tulajdonképpen az erdész 
szakma alapkérdése lehet.

A felújítás megelőző szakaszában, a vágásterek állapotában nagyon 
eltérő helyzetek adódhattak. Az őserdők fakészletét a XIX. században 
még csak legfeljebb feléig termelték ki. A bennmaradó, korhadt, vagy 
annak ítélt fenyőket, miként az összes lombfát, csak a bő magtermés be
következte után, 5-10 év múlva vágták ki -  ha kivágták.174 Ugyanakkor 
előfordult, hogy a magas tuskók miatt -  ha télen történt a fadöntés -  a 
vágástakarítást el sem lehetett végezni, nemhogy a felújítást, mestersé
ges ültetést.175

A volt román-bánsági határőrök kocsánytalan tölgyeseiről tudjuk, 
hogy az erdőből legelőször az iparifának alkalmas törzseket szedték ki, 
majd fokozatosan haladtak a tűzifa különböző választékait adó egyedek 
felé. A folyamat több évig is eltartott, ami alatt az erdő részben makkról, 
részben pedig tuskósarjakról felújult. így azonban nem az értékesebb 
szálerdő, hanem sarjerdő keletkezett, de a kitermelt őserdőket követő ál
lományokat már egységesen 100 éves vágásfordulóban kívánták kezel
ni, ami idő alatt a kétfelé eredetű fák elfogadható növekedést produkál
tak. A birtokközösség kiterjedt erdőségeiben azonban a jegenyefenyő- 
bükk elegyes erdők hasonló módon való felújítása nem sikerült, mert a 
bükköt általában nem lehetett eladni, így a fenyőt szedték ki -  amit az
tán nem tudtak az állományba visszavinni.176

A jegenyefenyő a lucnál nehezebb, göcsösebb, így nehezebben meg
dolgozható fája miatt a kereskedelemben kevésbé keresték,177 mégis er- 
dő(szél-)védelmi megfontolásokból állományban tartását, -vitelét szor
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galmazták. Különösen így volt ez Máramarosban, ahol az 1885. évi vi
harkárt követően miniszteri körrendelet írta elő:a (kincstári) lucfenyő kö
zé legalább 40%-ban jegenyefenyőt kell elegyíteni.178 Ennek azonban 
számtalan akadálya jelentkezett. Az egyik mindjárt az, hogy eltérő övben 
tenyésznek, mivel a lucfenyő feljebb hatol, mint a jegenye. Következés
képpen abba csak valameddig lehet a szélállékonyság fokozására jege
nyefenyőt ültetni. Aztán gond volt -  mindkét fenyő esetében -  a cseme
tetermeléshez szükséges mag-, illetve toboz begyűjtése. Az erdélyi hegyi 
népek ugyanis nem szívesen másztak fára. így legfeljebb a télen döntött 
faegyedekről lehetett némi tobozt, magot nyerni.179 A jegenyefenyő cse
metéjét feltétlenül iskolázni kellett, ami költségnövekedéssel járt. Külö
nösen, ha a fagyérzékenységét is megemlítjük.180 A legnagyobb gondot 
azonban a vadkár okozta. Ez szinte mindenhol és minden korú jegenye
fenyőnél fennállt, így egyre elképzelhetetlenebb volt az állományba vite
le, tartása.181 Ez megkérdőjelezte azon szép, szakmailag indokolt terveket 
is, amelyek szerint a XX. század elején a kincstár házikezeléssel össz
hangban át akart térni a fokozatos felújító vágásra. Úgy, hogy az illető er
dőrészekbe alátelepítéssel vitték volna be a jegenyefenyőt.182

FÖLDES János a Szabadalmazott Osztrák-Magyar Államvasút-társa- 
ság krassói erdeit vizsgálva találta a következő „különös jelenséget”: „a 
bükkösök alatt tiszta jegenye fenyő állabok s viszont jegenye fenyő ál- 
labok alatt bükkösök támadnak. /.../ Meglepő a természet e játéka a 
«Kemyala» őserdeiben, hol a már felkapott 15-20 éves jegenye fenyő ál
labok tökéletes zárlatban terülnek el bükkóriások alatt, melyekkel egy 
korú jegenye fenyőt itt-ott láthatni.” Ugyanezen vidéken látta, hogy a 
bükk a tölgy rovására terjeszkedik, s a tölgy erdők helyett egy-egy tölgy
óriás maradt csak meg a már bükkössé vált erdőben.183

A felújítás témájához hadd említsük meg BODOR Gyula 1917. évi 
tudósítását. Csík megyében 1915 őszén óriási vihar döntötte ki a bő to
boztermést hozó lucosokat. Mivel a széldöntést, -törést a háború miatt 
nem tudták feldolgozni, az ott maradt tobozból kihullt a mag és kiterjedt 
területek felújításáról gondoskodott.184

A felújítással összefüggésben ismét utalunk a fenyő térfoglalására, 
tért foglaltatására. 1904-ben miniszteri körrendelet hívta fel a figyelmet: 
az értékes kocsánytalan tölgyesek helyére ne ültessenek „gyorsan növő 
tűlevelű fafajokat”.185 Természetesen ennek nemcsak gazdasági, netalán 
szakmai oldala volt, hanem az alkalmazott tarvágásos üzemmód melletti 
6 éven belüli felújítási kötelezettség is. A tarra vágott vágásterületet beül
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tették kertben nevelt, viszonylag könnyen beszerezhető, megnevelhető 
lucfenyőcsemetével. Pedig az erdőművelés elkötelezett szakemberei fi
gyelmeztettek: „Az erdőtenyésztőnek a természet útmutatását felhasznál
va, lehetőleg arra kell törekednie, hogy az erdő felúj ulása minél rövidebb 
idő alatt s minél kevesebb költséggel s lehetőleg ismétlések, pótlások 
mellőzésével teljes mértékben sikerüljön. Ezt pedig a hazánkban szerzett 
tapasztalatok után állíthatjuk, hogy elsősorban a fokozatos felújító vágás
mód alkalmazásával érhetjük el.”186 Hangsúlyozzuk: a szakmai meglátá
sokat az erdő-, faértékesítési lehetőségek a legtöbb esetben „felülírták.”

A mesterséges erdősítésekhez természetesen csemetekerteket kellett 
létesíteni. ERCSÉNYI Béla írja, hogy 1882-ben (az erdőtörvény életbe 
léptetése utáni néhány évben vagyunk!) Fogaras megyében a lakosok sű
rűn látogatták ezeket a kerteket; mert „ilyen csodával” addig nem talál
koztak. S úgy általában ,jó tanácsok”-kal látták el az erdészt. Például: 
„Kár, uram, azért a tengernyi pénzért, melyet bele vernek [tudniillik a 
csemetekertbe, mesterséges erdősítésbe]; nem kell nálunk az erdőt vet
ni, amúgy is megnő az, csak a természetre kell bízni.”187 Ehhez képest jó 
tíz év múlva, az 1894:XII. te. 43. §-a alapján községi faiskolákat, cseme
tekerteket kellett létesíteni ...188

A csemetetermesztés jó eredményt jelenthetett az erdősítésekben, 
amihez azonban az is kellett, hogy az idő „ráforduljon.” Például a besz
tercei erdőigazgatóság 1903 tavaszán 2680,34 kát. holdon (1548,29 ha) 
végzett 3-4 éves luc- és vörösfenyő-csemetével (összesen 6,42 millió da
rabbal) erdőfelújítást. Ennek az eredményessége 90% körül volt, mivel 
az időjárás kedvező, esős volt egész évben. Ugyanekkor 394 kh-on (227 
ha) az erdő természetes úton újult fel.

A csemetetermesztéssel összefüggésben nem hagyhatjuk ki a kopár
fásítások kérdését. Az 1879. évi erdőtörvény minden olyan kopárt is fel
vetetett az erdők törzskönyvébe, amelyek a kataszteri nyilvántartásban 
erdőkként szerepeltek. Következésképpen „erdősítés” volt a jelszó. Be- 
erdősítésre írtak elő havasi legelőket is, „a hol a fa sínlődik, már alig nő 
meg.”189 Később maguk az erdészek is belátták: az erdészeti adminisz
tráció, s benne a „szentírás”-ként alkalmazott üzemtervek ebben a kér
désben túlságosan merev álláspontot foglaltak el.190 Mentségükre legyen 
mondva, hogy már a XIX. század első felében gondot okozott például 
Máramarosban a havashatár lejjebb szorulása, ami ellen nem volt, nem 
lehetett elegendő például a havasi réteken, legelőkön tevékenykedők szi
gorú megbüntetése.191
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A kopárok szaporodását Serényi Béla földművelésügyi miniszter az 
1911. évi költségvetéssel kapcsolatos felszólalásában „valóságos nem
zeti veszedelemének nevezte.192 Korábbi köteteinkben részletesen is
mertettük az ezt követő, Serényi nevéhez kapcsolódó intézkedéseket, a 
kopárfásítási munkák felgyorsítását. Most megemlítjük (a korábbi idő
szakból) például a Békás-szoros környékének fásítását. Az erdészek ott 
tasakokba rakott fenyőmagokat dobtak le a sziklapárkányokra, ahol a ki
növő fenyők -  szerencsés esetben -  megkapaszkodtak, a sziklafal továb
bi romlását esetleg (hiszen tudjuk a fa gyökerének repesztő, bontó hatá
sát is) megakadályozták.193 A másik példa pedig a már idézett Maros- 
Torda megyei község lehet; PÉCH Dezső marosvásárhelyi erdőgondnok 
1889-ben számolt be Kásva kopárfásítási sikereiről.194

Az erdőgondnokság „szerény működésének” -  miként PÉCH írja -  
eredményeként a község 10 kh-on (5,8 ha) végzett fásítást, amelyből 1,5 
kh (0,9 ha), kimondottan vízmosásos rész. Ez utóbbi megkötésére 100 
szekér fűzvesszőt hordtak fel, s a munkálatok 120 napszámot (felében 
női és gyermekmunkát) igényeltek. „A megkötési munkálatok /.../ úgy 
eszközöltettek, hogy 1-1 m távolságban kerítések alakíttattak, és a kerí
tések előtt s után rőzsekötegek helyeztettek; a kerítések előtt lévő rőzse- 
kötegek alá pedig fűzdugványok tétettek, melyek megfoganván, nagy 
mértékben hozzájárulnak a talaj megkötéséhez. A vízmosások alján erő
sebb szerkezetű halászgátak készítettek. A vízmosások közti tér pedig 
vízszintes sánczokba ültetett fenyő- és akáczcsemeték által lettek befá- 
sítva.” (Lásd a 6. számú mellékletet és a 7. fényképmellékletet.)

„Az erdőgazda legszebb kötelessége a sikeres erdősítés és erdőneve
lés” -  írta LONKAY Antal az Erdészeti Lapokban.195 Azaz amit a köz
nép felesleges munkának tart, az erdészek legszebb kötelességüknek. Az 
erdősítések után most nézzük meg az erdőnevelési kérdéseket.

Az erdőnevelési műveletek közül a síkvidéki területeken a tölgyesek 
gyérítése indult meg legelőször. A Lippa környéki területeken a lakosság
-  különösen addig, amíg a nagy erdőirtások nem kezdődtek -  ezt a mun
kát általában a kitermelt faanyag egynegyedéért végezte el.196 Máshol, 
főleg a hegyvidéken, ahol jobban lehetett bármilyen faanyagokhoz jutni, 
a gyérítéseknek éppen a munkaerő, illetve a beszűkült értékesítési lehe
tőségek szabtak gátat. A szigorúan vett szakmai szempontok közül pedig 
legelsősorban ki kell emelnünk: egyre inkább teijedt az a nézet, hogy a 
gyérítés akár a záródás megbontásával is járhat.197 Igaz, ennek üzemter
vi elfogadása, előírása csak fokozatosan történt meg.198
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A fafajok kérdésére kell még visszatérnünk. Mindenekelőtt a dióra, 
amelynek ültetését -  akár a minőségi bútorgyártás, akár a fegyvergyártás 
céljából -  úgy általában szorgalmazták még az erdőkben is. Anton KER- 
NER az 1860-as években a Fekete-Körös völgyében nemcsak elvadult 
szőlőtelepeket, hanem diósokat is látott.199 A fatermesztési célú diófaül
tetvények, -erdők ültetése mind a század-,200 mind az ezredfordulón201 fel
felbukkanó kívánság volt -  meglehetősen kevés visszhangra találva.

8.1. Külföldi fanemek honosításának kérdése

Az 1885. évi Országos Erdészeti Egyesület-i közgyűlés megtárgyalandó 
kérdései között szerepelt a téma azzal, hogy a hazai fatermékek válasz
tékát, sőt mennyiségét növelni kell. A XVIII. században kezdett akácül
tetések azonban nemcsak a sikerre hívták fel a figyelmet, hanem a 
hosszú kísérletezések szükségességére is, amihez pénz és apparátus 
szükségeltetik. A témát előadó [MÁGOCSY-]DIETZ Sándor és MARO
SI Ferenc közül előbbi főleg a kísérletezések, a honosítási munka fontos
ságát,202 míg utóbbi -  szintén támogatva a kísérletezés fontosságát -  ál
talában a bükk és helyenként a tölgy kiváltásának lehetőségeit hangoz
tatta. Sőt a honosítást általános érvvel támasztotta alá. „Hogy különben 
a honosítás -  írta -  a közjólétet mennyire képes emelni, erre nézve csak 
azt kívánom felemlíteni, hogy történelmi tények igazolják, miszerint 
idegen növények meghonosítása, tenyésztése és ápolása képes volt 
egész népek háztartását megváltoztatni; hogy a bevándorolt növények 
által emeltetett a népek jóléte, könnyíttetett megélhetési módja. Miért ne 
volna tehát remélhető, hogy az erdészeti honosítás is ezen tény igazolá
sára fog szolgálni?”203

A kérdéshez hozzászólók, ILLÉS Nándor, HOFFMANN Sándor és 
LUCZENBACHER Pál az idegenhonos fafajokkal való kísérletezést 
ugyan pártolták, de azt nem a szakmai egyesület égisze alatt látták meg
valósíthatónak.204 így a téma tulajdonképpen visszakerült a laikusokhoz, 
esetleg a földművelésügyi irányításhoz. Maga az eszme azonban nem 
halt el.

Bár a témának csak az erdélyi vonatkozásaival tudunk foglalkozni, 
hadd utaljunk MAROSI Ferenc egy, 1889-ben kelt beszámolójára.205 A 
lippai főerdőhivatalban amerikai diót vetettek, amihez a magot szintén 
az általunk most vizsgált területekről, Kisjenőről és Csákról szerezték
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be. Bebizonyosodott, hogy az „áradványos” termőhelyeken ezen fa jól 
tenyészik, de az elegyetlen állományokat kerülni kell. Ugyanekkor, az 
1880-as évek végén az Amerikából származó fenyőket is kezdték ültet
ni, s főleg a duglásszal értek el jó eredményeket.

A Bálincon végzett kísérletek -  miként arról DIVALD Béla 1893-ban 
beszámolt -  szintén az amerikai fekete dió ültethetőségét támasztották 
alá, míg a fehér hikorit (Carya alba NUTT.) nem találta jónak.206 (Pedig 
a fa nemzetségének ültetése előmozdítására Vadászerdőn és Csálán 
még miniszteri rendeletet is adtak ki.) Ugyanilyen tapasztalatokat szer
zett PAUSINGER József Görgényszentimrén.207 A fekete diót Medgyes 
város már olyan tételben ültette, hogy abból eladásra, továbbszaporítás- 
ra is telt.208 S itt visszautalunk arra, hogy ezt a fafajt helybevetéssel igye
keztek megtelepíteni. Tudván, hogy az egerek kevésbé károsítják, s nem 
tudván, hogy az őz szívesen hántja. Ugyancsak nagy reményeket fűztek 
a japán gesztenyéhez (Castanea japonica D.C.),209 amely azonban -  el
lentétben a fekete dióval -  nem terjedt el széles körben.

A honosítások aztán az 1898-ban létrehozott központi kísérleti állo
más fontos feladatát jelentette. Természetesen azzal, hogy a megfigye
lések az állomás külső kísérleti helyein (a négy erdőőri szakiskolában, 
amelyből kettő, a vadászerdei és a görgényszentimrei az általunk 
vizsgált területen működött) kívül is folytak. Ez utóbbiakról talán a 
legjobb összefoglalást PECH Dezső írta, aki erdélyi helyiismerettel is 
rendelkezett.

PÉCH az idegenhonosok megtelepítésének előnyeit a következőkben 
foglalta össze:
1. Általuk növelhetjük az erdők értékét és jövedelmezőségét;
2. A jobb erdők emelik a közjólétet (például az akác átalakította az Al

föld faellátását);
3. A táj esztétikai értéke nő;
4. A mellékhasználat, például a cserzőanyag-termelés lehetőségei nő

nek;
5. „Jobb és változatosabb műfát kaphatunk.” Példának hozta fel a dug- 

lászfenyőt, amely nagyobb fatérfogatot hoz, mint a lucfenyő (bár fá
jának romlékonyságáról akkor még nem tudtak);

6. A honosítások lehetőséget adnak arra, hogy Magyarország minden 
talajának, termőhelyének megtaláljuk a legjobban használható fafa
ját. Ennél fontosabb az ország gazdasága által az erdészektől elvárha
tó érdek pedig nem létezhet.
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Ugyanakkor áttekintette azokat az élő növénygyűjteményeket, ame
lyekben 1902-ben, könyve megírása idejében, egzóták voltak. Számunk
ra mindez azért is érdekes, mert benne láthatjuk Erdély egykori növény- 
gyűjteményeinek, parkjainak egy jelentős részét. Idézzük tehát PÉCH 
felsorolását.210 (A —> előtt szereplő nevek a PÉCH-féle műben alkalma
zott tudományos nevek, míg a —> után szereplő nevek a ma érvényes tu
dományos nevek, amelyeket BARTHA Dénes kollégám írt le. Azokat a 
taxonokat, amelyeket nem sikerült azonosítani, ??? jellel láttuk el.)

Abafája (Maros -  Torda m.)
Huszár Károly báró parkja. A Maros-parton, 370 m tengerszint feletti 
magasságon fekszik. Öntéstalajon lévő gyűjtemény.

Abies balsamea Mill —> Abies balsamea (L.) MILL.
Abies concolor Lindl et Górd —> Abies concolor (GORDON et GLEND.)

LINDL. ex HILDEBR.
Abies nordmanniana Lk. —> Abies nordmanniana (STEV.) SPACH. 
Abies Veitchii Carr. —» Abies veitchii LINDL.
Cupressus lawsoniana Murr. —> Chamaecyparis lawsoniana (A. MUR- 

RAY) PARL.
Gingko biloba L. —> Gingko biloba L.
Juniperus virginiana L. —> Juniperus virginiana L.
Picea alba Lk. —» Picea glauca (MOENCH) VOSS 
Picea excelsea aurea Carr. -> Picea abies (L.) KARST.
Picea pungens Engelm. —> Picea pungens ENGELM.
Picea pungens argentea hort. —> Picea pungens ENGELM. ‘Argentea’ 
Quercus pedunculata concordia hort. —> Quercus robur L. ‘Concordia’ 
Thuja plicata Don v. —> Thuja plicata DONN ex. D. DON 
Thuja occidentalis compacta Knicht. —» Thuja occidentalis L. ‘Compacta’ 
Virgilia lutea Mchx. —> Virgilia lutea Mchx.

Bethlen (Szolnok -  Doboka m.)
Bethlen gróf parkja. Homokkő alapkőzeten, televényes, laza, homokos 
agyag talajjal. A sík park tengerszint feletti magassága 264 m. A mért le
galacsonyabb hőmérséklet: - 27°R (- 34 °C).

Abies balsamea Mill —> Abies balsamea (L.) MILL.
Abies Veitchii Carr. —» Abies veitchii LINDL.
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Biota orientalis Lend —» Platycladus orientalis (L.) FRANCO (syn.: 
Thuja orientalis L.)

Catalpa syringaefolia Sims. —» Catalpa bignonioides WALTER 
Cupressus Lawsoniana Murr. —> Chamaecyparis lawsoniana (A. MUR- 

RAY) PARL.
Gingko biloba L. —» Gingko biloba L.
Juglans nigra L. —> Juglans nigra L.
Picea ajanensis Fischer -> Picea jezoensis (SIEBOLD et ZUCC.) CAR- 

RIÉRE
Picea alba Lk. —> Picea glauca (MOENCH) VOSS 
Picea pungens Engelm. —> Picea pungens ENGELM.

Bonchida (Kolozs m..)
Bánffy György gróf parkja. „Részben sík, részben délre hajló, 10-15° 
lejttel bíró hegyoldalon fekszik.” Talaja kavicsalapon kialakult homokos 
agyag. Tengerszint feletti magassága: 315 m. Az észlelt legnagyobb hi
deg: -27°C.

Abies nordmanniana Lk. —> Abies nordmanniana (STEV.) SPACH. 
Caragana arborescens pendula hort. —» Caragana arborescens LÁM. 

‘Pendula’
Catalpa syringaefolia Sims. —» Catalpa bignonioides WALTER 
Cydonia japonica Pers. —» Chaenomeles japonica (THUNB.) LINDL. 

ex SPACH.
Cupressus Lawsoniana Murr. —> Chamaecyparis lawsoniana (A. MUR- 

RAY) PARL.
Fagus sylvatica atropurpurea hort. —> Fagus sylvatica L. ‘Atropunicea’ 
Gymnocladus canadensis Lám. —> Gymnocladus dioicus (L.) K. KOCH 
Juniperus sabina L. —» Juniperus sabina L.
Juniperus virginiana L. —»Juniperus virginiana L.
Paulownia imperials Sieb et Zucc. —> Paulownia tomentosa (THUNB.) 

STEUD.
Picea alba Lk. —» Picea glauca (MOENCH) VOSS
Picea pungens argentea hort. —» Picea pungens ENGELM. ‘Argentea’
Pinus strobus L. —> Pinus strobus L.
Platanus occidentalis L. —> Platanus occidentalis L.
Pseudotsuga Douglassi Carr. —> Pseudotsuga menziesii (MIRB.) FRANCO 
Quercus macrocarpa Mchx. —> Quercus macrocarpa MCHX.
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Quercus pedunculata foliisargenties hort. —> Quercus robur L. ?? 
Quercus pedunculata piramidalis hort. —» Quercus robur L. ‘Fastigiata’ 
Tilia platiphyllos aurea hort. -» Tilia platyphyllos SCOP. ‘ Aurea’

Gernyeszeg (Maros -  Torda m.)
Gróf Teleki Gézáné parkja. A Maros menti síkon, 150 m-es tengerszint 
feletti magasságon fekszik.

Gingko biloba L. —> Ginkgo biloba L.
Gleditchia triacanthos L. -» Gleditsia triacanthos L.
Juniperus sabina L. —> Juniperus sabina L.
Juniperus virginiana L. —> Juniperus virginiana L.
Ligustrum japanicum Thunb. —> Ligustrum japonicum THUNB. 
Paulownia imperialis Sieb et Zucc. —> Paulownia tomentosa (THUNB.) 

STEUD.
Platanus occidentalis L. —> Platanus occidentalis L.
Quercus palustris Durvi. —> Quercus palustris MÜNCHH.
Quercus pedunculata piramidalis hort. —> Quercus robur L. ‘Concordia’ 
Quercus phellos L. —> Quercus phellos L.
Thuja occidentalis L. —» Thuja occidentalis L.
Ulmus campestris latifolia foliis albo variegatis hort. —> Ulmus minor 

MILL. ’Variegata’

Görgényszentimre (Maros -  Torda m.)
Az erdőőri szakiskola parkja. A helyre 1830-ban és 1880-ban ültettek be 
nagyobb tömegben idegenhonos fákat. A tengerszint feletti magassága: 
416 m. Évi átlaghőmérséklet: 8,7 °C, míg az évi átlagcsapadék: 770 mm 
(ebből a tenyészidőszak alatt 350 mm hullik.). A mért legmagasabb hő
fok: +32,8 °C, a legalacsonyabb: -25,6°C. Az uralkodó szélirány a kele
ti. „A park talaja általában mély homokos agyag; az alsóbb részeken, hol 
koros fák és sűrű aljnövényzet fordul elő sok évi lombhullás folytán vas
tag televény képződött: a felsőbb részeken a talaj nem olyan mély, sőt 
helyenként sekéllyé és kövessé válik.”

Abies balsamea Mill —> Abies balsamea (L.) MILL.
Abies concolor Lindl et Górd -» Abies concolor (GORDON et 

GLEND.) LINDL. ex HILDEBR.
Abies nobilis Lindl. —> Abies procera RENDER
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Abies nordmanniana Lk. —> Abies nordmanniana (STEV.) SPACH. 
Acer dasycarpum Ehrh. —» Acer saccharinum L.
Acer pseudoplatanus albomarmorata hort. —> Acerpseudoplatanus L. ??? 
Acer pensilvanicum L. —> Acer pennsylvanicum L.
Acer spicatum Lám. —> Acer spicatum LÁM.
Aesculus hipocastanum L. —» Aesculus hippocastanum L.
Aesculus flava Ait vagy Aesculus lutea Wangenh v. Pavia flava Mchx.

—> Aesculus flava SOLAND.
Aesculus rubicunda Lődd. —> Aesculus x carnea HAYNE 
Amorpha fragrans hort. —> Amorpha fragrans SWEET.
Amorpha fruticosa L. —> Amorpha fruticosa L.
Buxus sempervirens L. —> Buxus sempervirens L.
Caragana arborescens Lám. —> Caragana arborescens LÁM.
Carya alba Nutt. —» Carya ovata (MILL.) K. KOCH 
Carya olivaeformis Nutt. —> Carya illinoinensis (WANGENH.) K. KOCH. 
Castanea japonica D. C. —> Castanea crenata SIEBOLD. et ZUCC. 
Catalpa speciosa J.A. Ward. —> Catalpa speciosa J.A. WARD.
Celtis australis L. —» Celtis australis L.
Cercis canadensis L. —» Cercis canadensis L.
Corylus columa L. —> Corylus colurna L.
Cydonia japonica Pers. —» Chaenomeles japonica (THUNB.) LINDL. 

ex SPACH.
Elaeagnus angustifolia L. -» Elaeagnus angustifolia L.
Elaeagnus argentea Pursch —> Elaeagnus commutata BERNH. ex RYDB. 
Forsithia suspensa Vahls. —> Forsythia suspensa (THUNB.) VAHL 
Fraxinus excelsior pendula hort. —> Fraxinus excelsior L. ‘Pendula’ 
Fraxinus oregana Nutt. —» Fraxinus latifolia BENTH.
Gingko biloba L. -> Gingko biloba L.
Gleditschia inermis Mill. —> Gleditsia tricanthos L. ‘Inermis’ 
Gleditschia triacanthos L. —> Gleditsia triacanthos L.
Gymnocladus canadensis Lám. —> Gymnocladus dioicus (L.) K. KOCH. 
Juglans cinerea L. —> Juglans cinerea L.
Juglans nigra L. —> Juglans nigra L.
Juniperus virginiana L. —» Juniperus virginiana L.
Koelreuteria paniculata Lascm. —» Koelreuteria paniculata LAXM. 
Kerria japonica D. C. —» Kerria japonica D. C.
Liriodendron tulipifera L. —> Liriodendron tulipifera L.
Magnólia hypoleuca S. et Z. —> Magnólia obovata THUNB.

71



Morus alba L. —> Morus alba L.
Philadelphus coronarius L. —> Philadelphus coronarius L.
Picea omorica P. —> Picea omorika (PANC.) PURK.
Pinus excelsa Wall. —> Pinus wallichiana A. B. JACKS.
Pinus strobus L. —> Pinus strobus L.
Platanus occidentalis L. —> Platanus occidentalis L.
Pseudotsuga Douglasii Carr. —> Pseudotsuga menziesii (MIRB.) FRANCO 
Ptelea trifoliata L. —> Ptelea trifoliata L.
Quercus alba L. —» Quercus alba L.
Quercus macrocarpa Michx. —> Quercus macrocarpa MICHX.
Quercus palustris Durvi. —> Quercus palustris MÜNCHH.
Quercus prinus L. —> Quercus montana WILLD.
Quercus rubra L. —> Quercus rubra L.
Quercus tinctoria Burtr. -> Quercus velutina LÁM.
Robina monophylla Hort. —» Robinia pseudoacacia L. ‘Unifoliola’ 
Sophora japonica L. —> Sophora japonica L.
Thuja occidentalis L. —> Thuja occidentalis L.
Taxus canadensis Wild. —> canadensis MARSHALL 
Ulmus americana L. —» Ulmus americana L.
Vibumum Lentago L. vagy Vibumum pirifolium hort. —> Viburnum 

lentago L.
Weigelia rosea Lindl. —» Weigela florida (BUNGE) A. DC. 

Görgényszentimre (Maros -  Torda m.)
Az erdőőri szakiskola erdeje, a Mocsár-erdő. „A talaj a vízáthatlan pala 
és vályog altalaj miatt -  kivált tartósabb esőzések alkalmával -  rendkí
vül vizenyős.” Ezen sík részen kívül észak felé hajló, 10-15°-os hegyol
dalon is áll az az erdő, amelynek tisztásaira és vágásaira ültették a kö
vetkező idegenhonos fafajokat:

Acer dasycarpum Ehrh. —> Acer pensylvanicum L.
Acer zacharinum Wangenh. —> Acer saccharinum L.
Betula grandis Schrad —> Betula grandis SCHRAD.
Betula Maximovicziana Reg. —> Betula maximowicziana REGEL 
Carya porcina Nutt. —> Carya glabra (MILL.) SWEET 
Carya tomentosa Nutt. —> Carya tomentosa (LÁM ex POIR.) NUTT. 
Catalpa speciosa J.A. Ward. —> Catalpa speciosa J.A. WARD.
Fraxinus oregana Nutt. —> Fraxinus latifolia BENTH.
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Juglans cinerea L. —» Juglans cinerea L.
Juglans nigra L. —> Juglans nigra L.
Liriodendron tulipifera L. —> Liriodendron tulipifera L.
Quercus macrocarpa Michx. —> Quercus macrocarpa MICHX.
Quercus palustris Durvi. —» Quercus palustris MÜNCHH.
Quercus rubra L. —> Quercus rubra L.
Quercus tinctoria Burtr. —» Quercus velutina LÁM.

Herkulesfürdő (Krassó -  Szörény m.)
Fürdői park. Nyugatra hajló hegyoldalon áll, amelynek talaja mészkő 
alapon fejlődött ki. Tengerszint feletti magassága: 160 m. Évi átlaghő
mérséklet: 11,2° C; évi csapadékmennyiség: 1128 mm. Ebből a tenyészi- 
dőszak alatt 631 mm hullik le.

Abies nordmanniana Lk. Abies nordmanniana (STEV.) SPACH. 
Buxus sempervirens angustifolia hort. —> Buxus sempervirens L. ‘An

gustifolia’
Catalpa speciosa J.A. Ward. —> Catalpa speciosa J.A. WARD. 
Cryptomeria japonica Don. —> Cryptomeria japonica DON.
Cydonia japonica Pers. -> Chaenomeles japonica (THUMB) LINDL. ex 

SPACH.
Magnólia grandiflora L. —> Magnólia grandiflora L.
Paulownia imperials Sieb et Zucc. —» Paulownia tomentosa (THUNB.) 

STEUD.
Platanus orientalis L. —> Platanus orientalis L.
Tamarix africana Poir. —> Tamarix africana Poir.
Wellingtonia gigantea Lindl. —> Sequoiadendron giganteum (LINDL.) 

BUCHHOLZ

Kendilóna (Szolnok -  Doboka m.)
Teleki gróf parkja. Részint síkon, részint 5-10°-os lejtőn terül el. Kitett
sége északi. „A talaj eléggé mély televényes, homokos agyag, pala ala
pon.” A mért legnagyobb hideg: -27°C.

Abies balsamea Mill. —> Abies balsamea (L.) MILL.
Abies Pinsapo Boirs. —> Abies pinsapo BOISS.
Catalpa syringaefolia Sims. —> Catalpa bignonioides WALTER 
Coiyllus avellana atropurpurea hort. —» Corylus avellana L. ‘Atropurpurea’
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Cryptomeria japonica Don. —> Cryptomeria japonica DON.
Deutzia crenata Sieb et Zucc. —> Deutzia crenata SIEB. et ZUCC. 
Elaeagnus angustifolia L. —» Elaeagnus angustifolia L.
Gingko biloba L. —> Ginkgo biloba L.
Juglans nigra L. —> Juglans nigra L.
Juniperus sabina L. —» Juniperus sabina L.
Juniperus virginiana L. —» Juniperus virginiana L.
Juniperus virginiana var. glauca Hort. —> Juniperus virginiana L. ‘Glauca’ 
Liriodendron tulipifera L. —> Liriodendron tulipifera L.
Morus alba L. —> Morus alba L.
Philadelphus coronarius L. —> Philadelphus coronarius L.
Picea alba L. —» P/cea glauca (MONCH) VOSS 
Pinus rigida Mill. —> Pinus rigida Mill.
Sophora japonica L. —> Sophora japonica L.
Sophora japonica pendula hort. —> Sophora japonica L. ‘Pendula’ 
Spiraea aquilegifolia Fith. —> Spiraea aquilegifolia FITH.
Tamarix tetrandra Pali. —> Tamarix tetrandra PÁLL.
Thuja occidentalis L. —» Thuja occidentalis L.
Virgilia lutea Michx. —> Virgilia lutea MICHX.
Weigelia amabilis Plausch. —» Weigelia coraeensis THUNB.
Weigelia rosea Lindl. —> Weigelia florea (BUNGE) A. DC.

Keresd (Nagy-Küküllő m.)
Bethlen gróf parkja. 10-15°-os lejtőjű hegyoldalban, ahol a talaj mély, 
„televényes”. A legnagyobb hideg: -27° C.

Abies concolor Lindl et Górd —> Abies concolor (GORDON et 
GLEND.) LINDL. ex HILDEBR.

Abies nobilis Lindl. —> Abies lasiocarpa (HOOK.) NUTT.
Abies nordmanniana Lk. -> Abies nordmanniana (STEV) SPACH. 
Abies Pinsapo Boirs. —> Abies pinsapo BOISS.
Acer italicum —> Acer opalus MILL:
Acer platanoides laciniatum hort. —> Acer platanoides L. ‘Laciniatum’ 
Acer platanoides globosa hort. —> Acer platanoides L. ‘Globosum’ 
Aesculus hipocastanum L. —> Aesculus hippocastanum L.
Aesculus rubicunda Ladd. —» Aesculus x carnea HAYNE 
Aralia japonica hort., vagy Aralia spinosa L. —»Aralia spinosa L. 
Aristolochia Sipho L. Her. —» Aristolochia macrophylla LÁM.
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Berberis aquifolium Pursch. —> Mahonia aquifolium (PURSH) NUTT. 
Betula alba fastigiata hort. —> Betula pendula ROTH ‘Fastigiata’
Biota orientalis aurea hort. —> Platycladus orientalis (L.) FRANCO Aurea’ 
Buxus sempervirens angustifolia hort. —> Buxus sempervirens L. ‘An

gustifolia’
Calycanthus floridus L. -> Calycanthus floridus L.
Castanea sativa dissecta hort. —> Castanea sativa MILL. ‘Dissecta’ 
Coryllus avellana aurea hort. —> Corylus avellana L. ‘Aurea’
Coryllus avellana atropurpurea hort. —» Corylus avellana L. ‘Fuscorubra’ 
Cydonia japonica Pers. —> Chaenomeles japonica (THUMB.) LINDL. 

ex SPACH.
Eleagnus argentea Pursch. —» Elaeagnus commutata BERNH. ex. RYDB. 
Fagus sylvatica asplenifolia hort. —> Fagus sylvatica L. ‘Asplenifolia’ 
Fagus sylvatica atropurpurea hort. —> Fagus sylvatica L. ‘Atropunicea’ 
Gingko biloba L. —> Gingko biloba L.
Gleditschia inermis piramidalis hort. —> Gleditsia triacanthos L. ‘Inermis’ 
Halimodendron argenteum D.C. —» Halimodendron halodendron 

(PÁLL.) VOSS 
Hibiscus syriacus L. —> Hibiscus syriacus L.
Juglans nigra L. —> Juglans nigra L.
Juglans regia foliis argenteo variegatis hort. —> Juglans regia L. ??? 
Juniperus sabina L. —> Juniperus sabina L.
Juniperus virginiana L. —> Juniperus virginiana L.
Koelreuteria paniculata Lascm. —> Koelreuteria paniculata LAXM. 
Liriodendron tulipifera L. —> Liriodendron tulipifera L.
Magnólia acuminata Lám. —» Magnólia acuminata L.
Magnólia hypoleuca S. et Zucc. —> Magnólia obovata THUMB.
Morus alba L. —» Morus alba L.
Paulownia imperials Sieb et Zucc. —> Paulownia tomentosa (THUMB.

ex MURRAY) STEND.
Picea excelsa argentea hort. -> Picea abies (L.) KARST. ‘Argentea’ 
Picea Maximoviczi Rgl. —> Picea maximowiczi REGEL ex MÁST.
Picea orientalis Lk. et Carr. —> Picea orientalis (L.) LINK 
Picea pungens Engelm. —> Picea pungens ENGELM.
Picea pungens argentea hort. —> Picea pungens ENGELM. ‘Argentea’ 
Pinus excelsa Wall. —> Pinus wallichiana A.B. JACKS.
Pinus inops Sol. et Ait. —> Pinus inops LAMBERT 
Planera aquatica Wallt. —> Planera aquatica J.K.GMELIN
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Populus grandidentata Michx. —> Populus grandidentata MICHX. 
Quercus coccinea Wangenh, et. Wild. —» Quercus coccinea MÜNCHH. 
Quercus pedunculata piramidalis hort. —> Quercus robur L. ‘Fastigiata’ 
Quercus nigra L. —> Quercus nigra L.
Rhus glabra L. —> Rhus glabra L.
Sophora japonica pendula hort. —» Sophora japonica L. ‘Pendula’ 
Tamarix gallica L. —> Tamarix gallica L.
Taxodium distichum Rich. —> Taxodium distichum RICH.
Tilia platiphyllos asplenifolia hort. —> Tilia platyphyllos SCOP ‘Laciniata’ 
Ulmus campestris pendula hort. —» Ulmus minor MILL. ‘Pendula’ 
Ulmus csampestris foliis rubris hort. —» Ulmus minor MILL.
Ulmus campestris latifolia foliis albo variegatis hort. —» Ulmus minor 

MILL.
Weigelia van Houttei hort. —> Weigela ‘van Houttei’

Kolozsmonostor (Kolozs m.)
A gazdasági tanintézet parkja. 366 m tengerszint feletti magasságú, 
többnyire sík területen. A talaj: „homokos agyag”. 8,4 °C-os évi átlaghő
mérséklet, 747 mm évi átlagcsapadék.

Abies balsamea Mill. —> Abies balsamea (L.) MILL.
Abies nordmanniana Lk. —> Abies nordmanniana (STEV.) SPACH 
Abies Pinsapo Boirs. —> Abies pinsapo BOISS.
Acer dasycarpum Ehrh. —> Acer saccharinum L.
Ampelopsis quinquefolia Michx. —> Parthenocissus quinqaefolia (L.)

PLANCH. var. quinqaefolia 
Aristolochia Sipho L. Her. —> Aristolochia macrophylla LÁM.
Biota orientalisLend vagy Thuja orientalis L. —> Platycladus orientalis 

(L.) FRANCO
Buxus sempervirens var. arborescens Mill. -> Buxus sempervirens L.

var. arborescens MILL.
Carya alba Nutt. -> Carya ovata (MILL.) K. KOCH 
Catalpa speciosa J. A. Ward. —> Catalpa speciosa J. A. WARD.
Celtis australis L. —» Celtis australis L.
Celtis occidentalis L. > Celtis occidentalis L.
Coryllus columa L. —> Corylus colurna L.
Deutzia crenata flore albe plena hort. —> Deutzia crenata SIEB. et 

ZUCC.
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Deutzia scrabra Thub. —> Deutzia scrabra THUMB.
Eleagnus angustifolia L. -» Eleagnus angustifolia L.
Forsithia suspensa Vahls. —> Forsythia suspensa (THUNB.) VAHL 
Fraxinus americana L. —> Fraxinus americana L.
Gingko biloba L. —> Gingko biloba L.
Gleditschia inermis Mill. —> Gleditsia triacanthos L. ‘Inermis’
Juglans nigra L. —> Juglans nigra L.
Juniperus sabina L. —> Juniperus sabina L.
Juniperus virginiana L. —»Juniperus virginiana L.
Koelreuteria paniculata Lascm. —> Koelreuteria paniculata LAXM. 
Liriodendrón tulipifera L. —» Liriodendron tulipifera L.
Ostrya carpinifolia Scap. —> Ostrya carpinifolia SCOP.
Parthenocissus quinquefolia (L.) PLANCH. —> Parthenocissus quinqae

folia (L.) PLANCH.
Picea alba Lk. —» Picea glauca (MOENCH) VOSS 
Picea omorica P. —> Picea omorika (PANC.) PURK.
Pinus rigida Mill. —> Pinus rigida MILL.
Platanus orientalis L. —> Platanus orientalis L.
Prunus virginiana L. —> Prunus virginiana L.
Pseudotsuga Douglasii var. glauca hort. —» Pseudotsuga menziessi 

(MIRB.) FRANCO var. glauca (BEISSN.) FRANCO 
Robinia monophylla piramidalis hort. —» Robinia pseudoacacia L. ‘Uni- 

foliola’
Robinia pseudoacacia formosa bella rosea hort. —> Robinia pseudoaca

cia L.
Spirea Douglasii Hook. —» Spiraea douglasii HOOK.
Spirea aquilegifolia Pali. —» Spiraea aquilegifolia PÁLL.
Tamarix gallica L. —> Tamarix gallica L.
Tecoma radicans L. —» Campsis radicans (L.) SEEM. ex. BUREAU 
Thuja gigantea Nutt. —> Thuja plicata DONN ex D. DON 
Thuja occidentalis L. —» Thuja occidentalis L.
Thuja occidentalis Warreana hort. —> Thuja occidentalis L. ‘Warre- 

ana’
Weigelia amabilis Plausch. —> Weigela coraeensis THUMB. 

Meggyesfalva (Maros -  Torda m.)
Lázár gróf parkja. Maros menti lapályon, ahol a talaj „televényes, 
homokos agyagáradvány” Tengerszint feletti magassága: 342 m, évi
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átlaghőmérséklet: 9,2°C; átlagos évi csapadékmennyiség: 730 mm. 
(Ez utóbbi adatok marosvásárhelyiek, de velük a park is jól jelle
mezhető.)

Abies balsamea Mill. —> Abies balsamea Mill.
Abies Pinsapo Boirs. —> Abies pinsapo BOISS.
Acer zacharinum Wangenh. —> Acer saccharinum L.
Aralia japonica hort. vagy Aralia spinosa L. —> Aralia spinosa L. 
Catalpa syringaefolia Sims. —> Catalpa bignonioides WALTER 
Comus alba L. —> Cornus alba L.
Eleagnus angustifolia L. —> Elaeagnus angustifolia L.
Gleditschia triacanthos L. —> Gleditsia triacanthos L.
Halimodendron argenteum D.C. -» Halimodendron halodendron 

(PÁLL.) Vass 
Hibiscus syriacus L. —> Hibiscus syriacus L.
Juniperus sabina L. —» Juniperus sabina L.
Juniperus virginiana L. —> Juniperus virginiana L.
Liriodendron tulipifera L. —> Liriodendron tulipifera L.
Paulownia imperials Sieb et Zucc. —> Paulownia tomentosa (THUMB 

ex MURRAY) STEUD.
Picea excelsa pendula Carr. —> Picea abies (L.) KARST. ’Pendula’ 
Pinus excelsa Wall. —» Pinus wallichiana A.B. JACKS.
Pinus ponderosa Dougl. -» Pmws ponderosa DOUGL.
Pinus rigida Mill. —» Pinus rigida MILL.
Platanus occidentalis L. —> Platanus occidentalis L.
Quercus palustris Durvi. —» Quercus palustris MÜNCHH.
Quercus pedunculata piramidalis hort. —> Quercus robur L. ‘Fastigiata’ 
Quercus rubra L. —> Quercus rubra L.
Taxodium distichum Rich. —» Taxodium distichum RICH.
Thuja occidentalis Warreana hort. —> Thuja occidentalis L. ‘Warreana’ 
Thuja plicata Don. —> Thuja plicata DONN ex D. DON 
Thuja occidentalis compacta Knicht. —> Thuja occidentalis L. ‘Compacta’ 
Tsuga canadensis Carr. —» Tsuga canadensis CARR.
Weigelia rosea Lindl. -» Weigela florida (BUNGE) A. DC.

Radnót (Kis -  Küküllő m.)
Római katolikus státus parkja. „A Maros folyó völgyében síkon terül el. 
Talaj homokos agyag-áradvány pala alapon.”
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Aesculus hipocastanum L. —> Aesculus hippocastanum L.
Quercus pedunculata pectinata hort. —> Quercus robur L. ‘Pectinata’ 
Robinia pseudoacacia var. viscosa Vues. —> Robinia viscosa VÉNT. 
Thuja plicata Don. —» Thuja plicata DONN ex D. DON 
Thuja occidentalis compacta Knicht. —> Thuja occidentalis L. ‘Com

pacta’
Tilia tomentosa var. calvescens Schur. —> Tilia tomentosa MÖNCH. var. 

calvescens SCHUR

Sáromberke (Maros -  Torda m.)
Teleki gróf parkja. A Maros mellett, áradványtalajon terül el. Tengerszint 
feletti magassága: 365 m.

Abies balsamea Mill. —> Abies balsamea MILL.
Abies concolor lasiocarpa Engelm et. Sarg. —> Abies concolor (GORDON 

et GLEND.) LINDL. ex. HILDEBR. var. lasiocarpa (HOOK.) BEISSN. 
Abies Pinsapo Boirs. —> Abies pinsapo BOISS.
Acer zacharinum Wangenh. —» Acer saccharinum L.
Catalpa speciosa J.A. Ward. —> Catalpa speciosa J.A. WARD.
Celtis australis L. —» Celtis australis L.
Coryllus columa L. —» Corylus colurna L.
Cydonia japonica Pers. —> Chaenomeles japonica (THUNB) LINDL. ex 

SPACH.
Cupressus Lawsoniana Murr. —> Chamaecyparis lawsoniana (A. MUR- 

RAY) PARL.
Fraxinus excelsior pendula hort. —» Fraxinus excelsior L. ‘Pendula’ 
Juniperus virginiana L. —> Juniperus virginiana L.
Liriodendron tulipifera L. —» Liriodendron tulipifera L.
Philadelphus latifolius Schrd. —> Philadelphus latifolius SCHRAD ex 

DC.
Picea pungens Engelm. —> Picea pungens E n g e l m .
Pinus strobus L. —> Pinus strobus L.
Quercus pedunculata pendula hort. —> Quercus robur L. ‘Pendula’ 
Taxodium distichum Rich. —> Taxodium distichum RICH.
Tilia tomentosa var. calvescens Schur. —» Tilia tomentosa MÖNCH. var.

calvescens SCHUR 
Ulmus campestris pendula hort. —» Ulmus minor MILL. ‘Pendula’ 
Weigelia rosea Lindl. -» Weigela florida (BUNGE) A. DC.
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Szabéd (Maros -  Torda m.)
Erdészeti kísérleti telep. 352 m tengerszint feletti (átlagos) magasság
ban, hegyoldalban, ahol a talaj vastagsága felfelé haladva csökken, egé
szen 20-30 cm-ig. Jellemzően mezőségi állapotok, ahol a telepet vízmo
sások is „keresztül kasul” szabdalják.

Acer dasycarpum Ehrh. v. Acer zacharinum Wangenh. —> Acer saccha- 
rinum L.

Aesculus hipocastanum L. —» Aesculus hippocastanum L.
Amorpha fragrans hort. —> Amorpha fragrans hort.
Broussonetia papirifera Went. -> Betula papyrifera WENT.
Buxus sempervirens angustifolia hort. —> Buxus sempervirens L. A n

gustifolia’
Carya olivaeformis Nutt. —> Carya illionensis (WANGENH.) K. KOCH 
Catalpa speciosa J.A. Ward. —» Catalpa speciosa J.A. WARD.
Celtis australis L. —> Celtis australis L.
Cercis syliquastrum L. —> Cercis siliquastrum L.
Corylus columa L. —> Corylus colurna L.
Cydonia japonica Pers. —> Cydonia japonica PERS.
Eleagnus angustifolia L. —> Elaeagnus angustifolia L.
Eleagnus argentea Pursch. —> Elaeagnus commutata BERNH. ex 

RYDB.
Fraxinus oregana Nutt. -» Fraxinus latifolia BENTH.
Gingko biloba L. —> Ginkgo biloba L.
Gleditschia inermis Mill. —» Gleditsia triacanthos L. ‘Inermis’ 
Gleditschia triacanthos Bujoti hort. —» Gleditsia triacanthos L. ??? 
Juglans cinerea L. —> Juglans cinerea L.
Juglans nigra L. —> Juglans nigra L.
Juniperus virginiana L. —> Juniperus virginiana L.
Koelreuteria paniculata Lascm. -» Koelreuteria paniculata LAXM. 
Liriodendron tulipifera L. —> Liriodendron tulipifera L.
Liquidambar styraciflua L. —> Liquidambar styraciflua L.
Maclura aurantiaca Nutt. —> Maclura pomifera (RAF.) C. K.
Mespilus germanica L. —» Mespilus germanica L.
Paulownia imperials Sieb et Zucc. —> Paulownia tomentosa (THUMB.

ex MURRAY) STEUD.
Platanus occidentalis L. —> Platanus occidentalis L.
Quercus rubra L. —> Quercus rubra L.
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Robinia monophylla piramidalis hort. —> Robinia pseudoacacia L. ‘Uni- 
foliola’

Sophora japonica L. —» Sophora japonica L.
Weigelia rosea Lindl. —> Weigela florida (BUNGE) A. DC.

Szászrégen (Maros -  Torda m.)
Városi park. 398 m tengerszint feletti magasságon fekszik, a Maros sík
ján. Áradványtalaj, a legnagyobb hideg: - 25°R (-31 °C).

Abies concolor Lindl et Górd —» Abies concolor (GORDON et 
GLEND.) LINDL. ex. HILDEBR.

Abies concolor lasiocarpa Engelm et Sarg. —> Abies concolor (GORDON 
et GLEND.) LINDL. ex. HILDEBR. var. lasiocarpa (HOOK.) BEISSN. 

Aesculus hipocastanum L. —» Aesculus hipocastanum L.
Betula alba laciniata hort. —> Betula pendula ROTH ’Laciniata’ 
Gleditschia triacanthos L. —» Gleditschia triacanthos L.
Liriodendron tulipifera L. —> Liriodendron tulipifera L.
Picea excelsa pendula Carr. —» Picea abies (L.) KARST. ’Pendula’ 
Pinus strobus L. —> Pinus strobus L.
Platanus occidentalis L. —> Platanus occidentalis L.
Quercus palustris Durvi. —» Quercus palustris MÜNCHH.
Quercus rubra L. —» Quercus rubra L.
Thuja occidentalis L. —» Thuja occidentalis L.
Ulmus campestris pendula hort. —> Ulmus minor MILL. ‘Pendula’

Marosvécs (Maros -  Torda m.)
Kemény báró parkja. Részben fennsíkon, részben keletre hajló, 15-20°- 
os lejtőn terül el. A talaj „televényes”, de köves is (az egykori bástya ma
radványai). A tengerszint feletti magassága: 425 m.

Acer dasycarpum longifolium Spáth. —» Acer saccharinum L.
Deutzia crenata Sieb. et Zucc. —> Deutzia crenata SIEB. et ZUCC. 
Fraxinus excelsior pendula hort. —> Fraxinus excelsior L. ‘Pendula’ 
Gingko biloba L. —> Ginkgo biloba L.
Hibiscus syriacus L. —» Hibiscus syriacus L.
Juniperus sabina tamariscifolia Ait. —» Juniperus sabina L. ‘Tamariscifolia’ 
Paulownia imperials Sieb et Zucc. —> Paulownia tomentosa (THUMB. 

ex MURRAY) STEUD.
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Philadelphus coronarius L. —> Philadelphus coronarius L.
Pinus strobus L. —> Pinus strobus L.
Quercus pedunculata piramidalis hort. —> Quercus robur L. ‘Fastigiata’ 
Ulmus campestris pendula hort. —> Ulmus minor MILL. ‘Pendula’

Vadászerdő (Temes m.)
Erdőőri szakiskola parkja. Tengerszint feletti magassága: 95 m. A talaj 
sík és „alluvium származású, televényes, homokos agyag.” Az évi átlag- 
hőmérséklet: 11,9°C; a legnagyobb meleg: +37°C; a legnagyobb hideg 
(„rendes viszonyok között”): -17°C. Az évi csapadékmennyiség 674,3 
mm, amiből 350,8 mm a tenyészidőszakban hullik le.

Abies balsamea Mill. —> Abies balsamea MILL.
Amorpha fruticosa L. —> Amorpha fruticosa L.
Broussonetia papirifera Went. —» Broussonetia papyrifera WENT. 
Buxus sempervirens L. —> Buxus sempervirens L.
Carya alba Nutt. -» Carya ovata (MILL.) K. KOCH.
Carya olivaeformis Nutt. —> Carya illinoinensis (WANGENH.) K. KOCH 
Carya tomentosa Nutt. —» Carya tomentosa (LÁM ex POIR.) NUTT. 
Castanea japonica D.C. —> Castanea crenata SIEBOLD. et ZUCC. 
Catalpa speciosa J.A. Ward. —> Catalpa speciosa J.A. WARD. 
Chionauthus virginica L. —> Chionanuthus virginicus L.
Corylus avellana atropurpurea hort. —> Corylus avellana ‘Atropurpurea’ 
Corylus columa L. —> Corylus colurna L.
Crataegus coccinea L. —» Crataegus pedicellata SARG.
Cydonia japonica Pers. —> Chaenomeles japonica (THUMB.) LINDL. 

ex SPACH.
Deutzia crenata Sieb. et Zucc. —> Deutzia crenata SIEB. et ZUCC. 
Elaeagnus angustifolia L. —> Elaeagnus angustifolia L.
Gingko biloba L. —> Ginkgo biloba L.
Gymnocladus canadensis Lám. —> Gymnocladus dioicus (L.) K. KOCH 
Hibiscus syriacus L. —> Hibiscus syriacus L.
Juglans nigra L. —> Juglans nigra L.
Juniperus virginiana L. —> Juniperus virginiana L.
Larix leptolepis Murr. —> Larix kaempferi (LAMB.) CARRIERE 
Liriodendron tulipifera L. —> Liriodendron tulipifera L.
Maclura aurantiaca Nutt. —> Maclura pomifera (RAF.) C.K. SCHNEID. 
Philadelphus coronarius L. —> Philadelphus coronarius L.
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Picea alba Lk. —> Picea glauca (MOENCH) VOSS 
Pinus rigida Mill. —> Pinus rigida MILL.
Pinus strobus L. —> Pinus strobus L.
Platanus occidentalis L. —> Platanus occidentalis L.
Platanus orientalis L. —> Platanus orientalis L.
Pseudotsuga Douglasii Carr. —> Pseudotsuga menziesii (MIRB.) FRANCO 
Quercus coccinea Wangenh. et Wild. —> Quercus coccinea MÜNCHH. 
Quercus palustris Durvi. —> Quercus palustris MÜNCHH.
Quercus rubra L. —> Quercus rubra L.
Quercus tinctoria Burtr. —> Quercus velutina LÁM.
Sophora japonica L. —> Sophora japonica L.
Tamarix gallica L. —> Tamarix gallica L.
Thuja occidentalis L. —> Thuja occidentalis L.
Thuja plicata Don. —> Thuja plicata DONN ex D. DON
Thuja occidentalis compacta Knicht. —> Thuja occidentalis L. ‘Compacta’

Válaszút (Kolozs m.)
Bánffy báró parkja. A Szamos síkján terül el, így talaja „eléggé mély és 
televényes, homokos agyagaradvány, pala alapon.” A legnagyobb mért 
hideg: -27°C.

Abies balsamea Mill. —> Abies balsamea M il l .
Abies concolor lasiocarpa Engelm. et Sarg. —> Abies concolor (GORDON 

et GLEND.) LINDL. ex HILDEBR. var. lasiocarpa (HOOK.) BEISSN. 
Abies Regineae Amáliáé Hildr. —> ???
Acer zacharinum Wangenh. —> Acer saccharinum L.
Berberis aquifolium Pursch. —> Mahonia aquifolium (PURSH) NUTT. 
Caragana arborescens Lám. —> Caragana arborescens Lám.
Castanea japonica D.C. —> Castanea crenata SIEBOLD et ZUCC. 
Eleagnus angustifolia L. —» Elaeagnus angustifolia L.
Fagus sylvatica atropurpurea hort. —> Fagus sylvatica L. ‘Atropunicea’ 
Gingko biloba L. —> Ginkgo biloba L.
Gleditschia triacanthos Bujoti hort. —» Gleditsia triacanthos L.
Juniperus sabina tamariscifolia Ait. Juniperus sabina L. ‘Tamariscifolia’ 
Pinus strobus L. —» strobus L.
Quercus pedunculata piramidalis hort. —> Quercus robur L. ‘Fastigiata’ 
Sophora japonica L. —> Sophora japonica L.
Thuja occidentalis L. —» Thuja occidentalis L.
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Tilia platiphyllos piramidalis hort. —> Hlia platyphyllos SCOP. ’Pyramidalis’ 
Tsuga canadensis Carr. —» Tsuga canadensis Carr.
Ulmus campestris pendula hort. —» Ulmus minor MILL. ‘Pendula’ 
Ulmus campestris piramidalis hort. —> Ulmus minor MILL. ‘Pyramidalis’

Zsombolya (Torontál m.)
Csekonics gróf parkja. Talaja „mély, televényes, meglehetősen kötött 
agyag”-gal. Tengerszint feletti magassága: 82 m. Átlagos csapadék- 
mennyiség 815 mm/év. A leghidegebb napok átlagban -16,8°C-osak.

Abies balsamea Mill. -» Abies balsamea MILL.
Catalpa syringaefolia Sims. —> Catalpa bignonioides WALTER 
Celtis occidentalis L. —» Celtis occidentalis L.
Gingko biloba L. —» Ginkgo biloba L.
Gymnocladus canadensis Lám. —> Gymnocladus dioicus (L.) K. KOCH 
Juglans nigra L. —> Juglans nigra L.
Juniperus virginiana L. —> Juniperus virginiana L.
Liriodendron tulipifera L. —» Liriodendron tulipifera L.
Tsuga canadensis Carr. —> Tsuga canadensis CARR.

Végül hadd utaljunk arra, hogy PÉCH felsorolása Erdélyt illetően 
sem lehetett teljes. Továbbá az ő felmérését követően is történtek újabb 
park- és kertlétesítések. Közülük megemlíthetjük például dr. Csíky Dé- 
nest, aki Gyergyószentmiklóson saját kertjében ültetett idegenhonos fa
fajokat.211
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