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Az észak-afrikai Marokkó és Algéria területén 
az Atlasz láncain (Magas-, Középső- és a Szaha-
rai-Atlasz) és a Rif-hegységben (1000–2000 m) 
honos, híres termőhelyei a Blidah, a Babor és a Ta-
babor hegyek. Részben numídiai jegenyefenyővel 
(xxx), borókával, tölggyel egykor kiterjedt erdősé-
geket alkotott, néhány szép állománya máig meg-
maradt. Hosszú életű, 1000 évet is megél. Nagy fa 
(25–40 m x <2 m), kérge sokáig sima, világosszür-
ke, majd kis, hosszúkás pikkelyekre darabolódik. 
Koronája vízszintes síkokba hajló ágaktól, vagy a 
fordított „V” alakot formálva ereszkedő, ritkásan 
elágazó alsóbbrendű oldalágaktól és a törpehaj-
tások tengelyközelben maradó, tömött pamacs-
soraitól rajzolatos. Szórt tűállású vezérhajtásai 
tövében a törpehajtások hamar megjelennek. Tűi 
(1–2,5 cm) viszonylag rövidek, a száraz vidékeken 
vaskosak, ezüstösen hamvasak. Tobozai (5–7 cm) 

Párszáz hektáros állományai a ciprusi Troodos-hegy-
ségben (csúcsa: Olympos-hegy, 1951 m), a Kykko és 
Stavros tes Psochas convent közötti gerincen, 1300 
m-es magasságban vannak. Ez az elszigetelt (marad-
vány) termőhely is a cédrusok egykori, a mainál jóval 
nagyobb elterjedéséről tanúskodik. Az idős fák be-
tömörödött ágrendszerűek, rövid tűs, sűrűn álló tör-
pehajtásaik asztallaphoz hasonlóan sima felületeket 
alkotnak, összhatásban szárazságtól gyötört, rövid tűs 
libanoni cédrusra (xxx, xxx) emlékeztetnek. A fiatal 
fák viszont, főleg csapadékos éghajlaton, termesztés-
ben visszahajló, csüngő csúcsú ágaikkal inkább törpe 
himalájai cédrust (xxx) idéznek. Keménylevelű és 
lombhullató fákkal elegyes állományaihoz a himalá-
jai rokonságú égerlevelű tölgy1 társul. Közepes ter-
metű fa (15–20(–30) m x <1,2 m); tűi (0,4–1,2 cm) 
rövidek, zöldes- vagy ezüstszürkék (művelésben túl-
nyomóan fényeszöldek), tobozai (7–12 cm) tojásdad 
alakúak vagy lapos csúcsúak.
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szürkésbarnák, a 2–3. évben érnek. A fiatal fák – ha 
zöldek is – hamar a szürke vagy az ezüst árnyala-
taira váltanak.  

A Himalája nyugati és középső vonulatain K-Afga-
nisztántól az indiai Garhwal megyéig (Delhi vonala) 
honos (1200–3500 m). Az alsóbb, dús növényzetű 
szubtrópusi övben himalájai jegenyefenyővel (Abi-
es pindrow), feljebb babérrózsás (rododendronos) 
örökzöld-lombhullató erdőkben himalájai selyem-
fenyővel (xxx) alkot állományokat. Fiatal korban 
festői, csüngő ágvégű, széles, kúpos, idősebb korá-
ban ernyősödő koronájú, a libanoni cédrusra (xxx) 
emlékeztető fa (<50 m x <3,4 m). Törzse szürke, 
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sima, vagy már fiatalon sűrűn, durván pikkelyes, sö-
tétszürke, érett hajtásai világosak, szőrösek. Tűi (3–5 
cm) az összes cédrusfaj között a leghosszabbak, a 
hosszúhajtásokon szórt állásúak, a törpehajtásokon 
örvszerű csomókban állnak, egyedenként különbö-
ző mértékben hamvasak. Tobozai a legnagyobbak 
(7–11 x 5–7 cm) a nemzetségben, megnyúlt tojás-
dad alakúak, csúcsuk felé keskenyedők, lekerekedők 
(nem besüllyedt csúcsúak, mint gyakran a libanoni 
cédrusnál). 

Növénybarátok, kertészeti, 
erdészeti vállalkozások figyelmébe!

A 2000-ben megjelent nagysikerű könyv címét hagyo-
mányőrzőn megtartottuk – de a tartalom jelentősen kibő-
vült: inkább az angolul megjelent 2 kötetes Conifers Around 
the World teljességére törekszik.

Debreczy Zsolt – Rácz István

Fenyők a Föld körül – új kiadás –
A világ mérsékelt övi fenyői

Kérjük, támogassa a Nemzetközi Dendrológiai Alapítvány gondozásában 
2017. márciusában megjelenő új kiadást!

A könyv támogatásáért köszönetünket fejezzük ki és
 hirdetési felületet kínálunk az alábbiak szerint:

MECÉNÁS – 1.000.000 Ft

A könyv előoldalain, kiemelt helyen elhelyezzük a támogató 
cég vezetőjének fényképes könyvajánlóját, valamint támoga-
tói köszönetnyilvánító oldalon elhelyezzük a vállalat logóját 
és átadunk 20 dedikált kötetet. 
Amennyiben a Mecénás kertészeti/erdészeti cég, akkor egész 
oldalas hirdetési lehetőséget kínálunk.

KIEMELT TÁMOGATÓ – 500.000 Ft

A könyv előoldalain, kiemelt helyen mondunk köszönetet, 
továbbá átadunk 10 dedikált kötetet. Amennyiben a kiemelt 
támogató kertészeti/erdészeti cég, akkor egész oldalas hirde-
tési lehetőséget kínálunk.

FŐ TÁMOGATÓ – 200.000 Ft

Köszönetnyilvánítás a könyv bevezető oldalain, valamint áta-
dunk 2 dedikált kötetet. 
Amennyiben a fő támogató kertészeti/erdészeti cég, akkor 
féloldalas hirdetési lehetőséget kínálunk.

TÁMOGATÓ – 100.000 Ft

Köszönetnyilvánítás a könyv bevezető oldalain, valamint áta-
dunk egy dedikált kötetet.
Amennyiben a támogató kertészeti/erdészeti cég, akkor ne-
gyedoldalas hirdetési lehetőséget kínálunk.
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