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A Nordmann-fenyõ igazi hazája a Kaukázus vidéke, ponto-
sabban Grúzia (Georgia). Nem véletlen, hogy a karácsonyfa-
termesztõk közül sokan onnan szerzik be a magot közvetle-
nül, vagy pedig közvetett módon. Egy kis kíváncsi erdész
csapat 2016 tavaszán felkerekedett, hogy a helyszínen néz-
ze meg, honnan küldi Jézuska a karácsonyfák magját a gye-
rekek nagy örömére. Rendhagyó és nem csak szakmai be-
számolónkat folytatjuk a következõk oldalakon.



     



   



 
      
     




      
      



       
     

      









    




      

       







       
       
   
     



 
 
 
       




     



      


  







        
     

   
 






       




   



Ahol a karácsonyfák magja terem II.
Barangolás Grúziában
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