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FLÓRA ÉS FAUNA

Z ÓRIÁSFÁK – HATALMAS TERMETÜK ÉS
matuzsálemi koruk okán – rendkívüli
népszerűségnek örvendenek. Mind közül
legismertebb a hegyi mamutfenyő 

(Sequoiadendron giganteum), amely kiterjedt lige-
teket alkot Sierra Nevada (Kalifornia, USA) nyu-
gati lejtőin. 

Az első mamutfenyőligeteket 1852-ben fedez-
ték fel, majd néhány éven belül Európában is meg-
jelentek az első tövek: kontinensünk parkjaiba
1870 körül kezdték telepíteni. Ekkoriban a fák ül-
tetésének idejét nem volt szokás feljegyezni, kivé-
tel ez alól a Szarvasi Arborétumban (Pepi-kert) élő
mamutfenyő. Pontosan 140 éve, 1873-ban ültet-
ték, tehát az első európai példányok közé tartozik!
Magassága eléri a 30 métert, a törzs átmérője pe-
dig 176 cm. 140 évével azonban valójában még
csecsemőnek számít a Sequoia Nemzeti Park 3000
éves példányaihoz képest.

A családi legenda szerint a példányt Bolza Pál
gróf eredetileg a közeli Anna-ligetbe ültette, és csak
később került – más fákkal együtt – a mai helyére.
Ennek némileg ellentmond, hogy a hegyi mamut-
fenyő roppant nehezen tűri az átültetést. Az arbo-
rétum kedvező klímája ellenére is nagyon távol áll
a mamutfenyő termőhelyi igényétől. Eredeti élő-
helyén a csapadék éves mennyisége a 3500 mm-t is
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A 140 ÉVES CSECSEMŐ

meghaladja, míg Szarvason gyakran az 500 mm-t
sem éri el. Az aszály mellett a tavaszi belvizek és a
heves viharok is kárt tesznek benne. Csodával ha-
táros módon azonban még sohasem csapott bele
villám. Nem úgy, mint a szomszédos példányba,
amely végül 2010-ben el is pusztult. A törzsét
rendszeresen alpinista faápolók gondozzák, 2006-
ban pedig egy „életerő-fokozó” készítménnyel ke-
zelték a környező talaj öntözése során. A szarvasi
mamutfenyő 140 éves „születésnapján” jó egészségi
állapotnak örvend.

Meglepő módon hazánk egyik legidősebb ma-
mutfenyőjéről eddig alig készült elfogadható fény-
képfelvétel. A kertben más fenyők veszik körül, így
távolabbról nézve takarásban van, közelről pedig a
fa méretei jelentenek problémát. A kívánt fény-
képfelvételt végül 2013. január 28-án, egy szép, ha-
vas reggelen készítettük el. A perspektivikus tor-
zulás elkerülése érdekében egy teherautó platójára
álltunk fel az állvánnyal, és egy 12 felvételből álló
sorozatot készítettünk. Ezeket ezután számítógép-
pel panorámaképpé fűztük össze, majd a torzulást
is korrigáltuk. Az elkészült fénykép fontos doku-
mentuma lett az arborétum kezelőjének.
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A SZARVASI MAMUTFENYÔ KÉRGÉT 
borostyán és neonzöld színû algák növik be

A FA ALATT A TALAJT 
vékony, leveles ágak és tobozok borítják




