
BESZÉLŐ KÉPEK

PÁFRÁNYOK ERDEJE

Különleges erdőben járunk. Egyenes, vékony, magas, furcsa mintázatú törzsek között. Ágaik nincsenek, 
viszont hatalmas, több méter hosszú páfránylevelek bokrétájában végződnek. A földből méretes, 
csigás végű pásztorbotra emlékeztető, gyakran szőrösnek tűnő, vörös színű képződmények nőnek. 
A páfrányok erdejében vagyunk. Mintha a földtörténeti karbon időszakban járnánk 300 millió évvel 

ezelőtt. E nálunk szokatlan látvánnyal a trópusokon többfelé találkozhatunk.
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Madeirán vagy a Kanári-szigeteken 
találkozhatunk őshonos állományai-
val. Igaz, az ottani képviselőjük nem 
fatermetű, hatalmas leveleivel viszont 

igen mutatós. Hazánkban legföljebb 
a nagyobb kertészetekben tanulmá-
nyozhatjuk egyedeiket, ahol bizo-
nyos mértékben fagytűrő fajaikat kí-
nálják megvételre. 

Széleskörű elterjedésük, gyakorisá-
guk, látványos megjelenésük, ökoló-
giai szerepük, sőt esetenként gyógy-
hatásuk ellenére nagyon keveset tu-
dunk róluk. Még a fajok száma sem 
ismert. A rendszertani problémák 
mellett számos képviselőjük vélhető-
en kipusztult, miután évtizedek, sőt 
akár egy évszázad óta nem kerültek 
elő, ugyanakkor napjainkban is sorra 
írják le új fajaikat. A páfrányfákhoz 
jelen tudásunk szerint úgy 700–1000 
faj tartozhat. Életkorukat sem is-
merjük. A nagyobb példányokat 
több száz, akár ötszáz évesre becsü-
lik. Létüket leginkább az erdőírtások 
veszélyeztetik. Még azelőtt eltűn-
nek, hogy megismerhetnénk őket…

Riezing noRbeRt erdőmérnök

A páfrányfák – vagy más néven 
harasztfák, illetve pálmapáf-
rányok – a valódi páfrányok 

egyik népes csoportját (Cyatheales rend) 
alkotják. Igen változatos megjelenésű-
ek, így nem nő mindegyik képviselő-
jük fatermetűvé, viszont a genetikai 
vizsgálatok alapján egyetlen közös ős-
től származnak. Faformájúvá ugyan-
akkor más páfrányok is válhatnak, 
igaz, ezek törzse rendszerint nem ma-
gasabb 1 méternél. Ilyen lehet például a 
nálunk igen ritka, csak Barcs közelé-
ben élő királyharaszt (Osmunda regalis) 
vagy a Nyugat-Dunántúlon előfordu-
ló erdei bordapáfrány (Blechnum 
spicant) néhány trópusi rokona. 

A (valódi) páfrányfák sokszor 10–15 
méter magasra is megnőnek, de 
akadnak 20 méteres képviselőik is. 
Legnagyobbnak egy Új-Kaledóniá-
ban élő fajt tekintenek, mely akár 
28 méter magas is lehet. A legszebb 
állományokat többnyire a trópusi 
hegyvidéki erdők hűvösebb, párá-
sabb patakvölgyeiben találjuk. Bizo-
nyos fajaik azonban a szárazabb klí-
mához, sőt az időszakos tüzekhez is 
alkalmazkodtak. A trópusokon vi-
lágszerte elterjedtek, de a mérsékelt 
égövben, így például Új-Zélandon is 
élnek. Hozzánk legközelebb az Ibéri-
ai-félszigeten, illetve kicsit távolabb, 

� Törzsük valójában a levelek alapjának a 
maradványaiból képződik. Keresztmetszetben 
ezért nem évgyűrűk, hanem nagy, kifelé 
görbülő lemezes nyalábok láthatók, melyeket 
szilárdítókötegek erősítenek.

A fiatal hajtások csigás végű pásztorbotra 
emlékeztetnek. Fejlődésük során a levélgerinc 
és a levélszárnyak fokozatosan kitekerednek 

és kiterülnek. Kifejlődve akár 3–4 méter hosz-
szúak is lehetnek. Megjelenésükben rendkívül 

változatosak.

A törzs megjelenése, mintázata igen sokféle lehet. Sok esetben jól lehet látni az egykori, 
lehullott levelekben folytatódó edénynyalábok mintázatát. (A SZERZŐ FELVÉTELEI)

Leveleik fokozatosan fejlődnek, illetve elhal-
nak. A törzs lényegében nem vastagodik, 

de egyre magasabb lesz. A különböző fajok 
növekedési üteme nagyon eltérő, álta-

lánosságban elmondhatjuk, hogy a magas 
páfrányfák idősebbek. 

A páfrányfák gyakran tömegesen 
jelennek meg az erdei nyiladékokban, 

lékekben, erdőszéleken �


