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Mamutfenyő csemete ültetés
  

2009.04.18.

  

A Budakeszi Önkormányzat és a Nemzetközi Dendrológiai Alapítvány 2009. 04. 18-án egy
mamutfenyőcsemete ültetésével megkezdte azon környezeti fejlesztési terveinek elindítását,
melynek hosszú távon a mamutfenyőktől az arborétumig elterülő parkerdő és Budakeszi
központtal Natúrpark létrehozása a célja. A létrehozandó Parkerdő része lesz az a mamutfenyő
liget, melynek a meglévő két, több, mint 100 éves fenyő mellett az első csemetéjét ültették el.
Az esemény vendége volt dr. Vermes László egyetemi tanár, a Natúrpark projekt megálmodója
és dr. Debreczy Zsolt a Nemzetközi Dendrológiai Alapítvány kutatásvezetője. Az Önkormányzat
részéről Dr. Csutoráné dr Győri Ottilia alpolgármester és Ohr Alajos, a Városüzemeltetési és
Beruházási Bizottság Elnöke vett részt a szervezésben. A mamutcsemete ültetés vendége volt
Gulyás Dénes, körzetünk parlamenti képviselője is. A facsemete gondozását a Budakeszi Fűzfa
Egyesület vállalta. Képek az eseményről   

Vajon lehet-e Budakeszin Óriások Erdeje? Ha jó helyre és jól ültetjük, vajon hány évig élhet
nálunk egy ilyen mamutfenyő(?).  A "Grant Generális" az egyik legszebb hegyi mamutfenyő
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(tudományos nevén Sequoiadendron giganteum). Hatalmas fa, de csak második az óriások
sorában; magassága: 82 m, kerülete talajszinten 33,5 m, és (fa)tömege 1320 m3! A legnagyobb
fa, a "General Sherman" 84,2 m magas 33 m kerületű és 1487 m3! A legmagasabb fa
("Diamond Tree") ugyan 87.2 m de tömege csak 1000 m3... Vessük össze a Budakeszi lejtőin
látható átlagos kocsánytalan tölgy, vagy cser 1.5-2 m3-es fatömegével... egy
mamutfenyő-óriásban akár 1800 itteni tölgyfa is "elférne"! Igaz, törzsük 2 m-nél jóval nagyobbra
is megnőhetne, de mi rendszeresen levágjuk tölgyeseinket?hogy is nőhetnének így a fák
nagyra...?

  

A Sierra Nevada-i óriások 68 erdőségét, illetve csak néhány fából álló "erdőszentélyét" szigorú
törvények védik. Az egyenkénti védelmen kívül az erdők többségét a Sequoia Nemzeti Erdő
(National Forest), a Giant Sequoia Nemzeti Emlék (National Monument),  a King Kanyon
Nemzeti Park (National Park), a Sequoia Nemzeti Park, a Yosemite Nemzeti Park, a (kaliforniai)
Állami Parkok (State Park) és Állami Erdők (State Forest) óvják. 1880-tól 1920-ig hektáronként
alig több, mint egy dollárért adták-vették?és vághatták a csodálatos erdőket. Ma már a
gyönyörű mamutfenyő-erdőket látogató milliók számára ezt még elképzelni is nehéz.

  

A mamutfenyőt 1853-ban hozták Európába, először Skóciába.  Jó helyen, kertekben,
parkokban is hosszú életű lehet?de még nem tudhatjuk, hány évszázadot érhetnek meg... A
hosszú élethez szereti a párát, a köves, hegyi folyó- és patakpartokat, és nem csak tűri, de meg
is kívánja a melegebb félévben a száraz levegőt, télen a hideget. Gyorsan nő; Olaszországban
17 éves fák elérthetik a 22 méteres magasságot! Nálunk, öntözés nélkül lassabban fejlődik, de
így is, a 104 éve ültetett fák mára 28 méteresre nőttek, és kerületük talajszinten már a
fa-óriások egyötödét elérte!

  

Mi, kesziek, mamutfenyő tulajdonosok vagyunk; - tudjunk többet róluk! Tanuljuk meg a 10
legnagyobb fatömegű (1100 m3 feletti!) kaliforniai mamutfenyő-óriás nevét!
1. General Sherman, 2. General Grant, 3. President, 4. Lincoln, 5. Stagg, 6. Boole, 7. Genesis,
8. Franklin, 9. King Arthur 10. Monroe

 2 / 6



Mamutfenyők

  

... vajon a mi Óriásainknak lesz-e neve?

  Vigyázzunk értékeinkre, természeti kincseinkre, így Budakeszi mamutfenyőire is!
  

(Odri Ágnes összefoglalója)

  

A mamutfenyők mérése

  

A Budakörnyéki Natúrpark stábja évenként október végén megméri a két mamutfenyők
körméretét, és 5 évenként magasságukat, íme az adatok:

        Időpont     Nagyobbik       Kisebbik     
      alapi körméret   mellm. körméret   magasság   alapi körméret
 

mellm. körméret

  magasság   
    2009   6,70 m   -   34,59 m
 5,40 m
 -
 30,80 m
 
    2010   -   -   35,10 m
 -
 -
 31,20 m
 
      

A mérés technikája
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  Múlt- és Jelen programok  

A Nemzetközi Dendrológiai Alapítvány elkötelezettként dolgozik azon, hogy az egyediadottságokkal rendelkező Budakeszin megvalósuljon egy olyan Arborétum és Parkerdő, ahol avilág nemzeti parkjait és arborétumait be lehet mutatni. A létesítménnyel a természetismeretiműveltség terjesztése, szakismereti és alkalmazott botanikai - elsősorban a környezetvédelmiés tájesztétikai - műveltség (környezettudatos nevelés) elősegíthető.  Budakeszi és a környező települések lakóinak tájékoztatása és a lehetőségek ismertetéseérdekében több programmal álltunk rendelkezésre:  A Föld Napja alkalmából: 2008. április 18.-án, 9 órától szemétszedési, területtisztítási akció, majd mamutfenyő ültetés  2009. április 22.-én, 10 órától iskolásokkal mamutfenyő ültetés és madáretető készítés, séta azarborétumban  Madarak és Fák napja alkalmából:2009. május 10.-én, 10 órától a Nemzetközi Dendrológiai Alapítvány, valamint a NATÚRPARKtájékozatót tartott a Budakeszin megvalósítandó fejlesztési elképzelésekről  2010. május 30. A gyermeknap keretében a Dendrológiai Alapítvány ismertetője amamutfenyőkről, kerékpártúra a parkerdő tervezett területén, a Dendrológiai Központbannövénybemutató és növénypréselés.  

 4 / 6



Mamutfenyők

 5 / 6



Mamutfenyők

  

  

 6 / 6


