A fekete fenyő (Pinus nigra) nemzetségének többi tagjához hasonlóan az északi
flórabirodalomban honos. A mediterrán és kontinentális éghajlatú hegyvidékekre jellemző.
Őshazája Kis-Ázsia és Délkelet-Európa, de mára a közép- és dél-európai mészkőhegységek száraz
lejtőinek fontos erdőalkotó fájává vált. Elterjedési területe több kisebb-nagyobb, szigetszerű foltból
áll, mérsékelt övi lomberdős tájakon főleg a kiemelkedő szirteken, meredek lejtőkön, kopárokon
jelenik meg.
Szabálytalan, robusztus termetű fenyő – mintegy 30 m magasra nőhet meg. Koronája fiatalon
kúpos, később ernyőszerűen kiszélesedik. Egyenes, hengeres törzse már alacsonyan elágazik. Kérge
sötét szürkésbarna, mélyen repedezett, lemezesen pikkelyes. Új hajtásai sárgásan pikkelyesek, de
már a fiatal ágak is feketésbarnák, durván pikkelyesek.
Merev, kemény, sötétzöld (csaknem fekete), 10–15 cm hosszú tűi párosával állnak a
törpehajtásokon. Az igen erőteljes, merev levelek csúcsa hegyes, a szélük fogas. A friss hajtásokon
egyenesek, később meggörbülnek. Keresztmetszetük lapos, félkör alakú. A két levél tövét közös
hártyás burok öleli. Tobozának felülete fényes, 5-8 centiméter
A hazai erdőterületek mintegy 4%-át foglalja el. Kevésbé fényigényes, és jóval több szárazságot
képes elviselni, mint a külalakban hozzá hasonló erdei fenyő. Magas talajvízszintű területeken nem
marad meg. Alacsony tápanyagtartalmú talajokon is szépen növekszik. Erős gyökerükkel megkötik
a talajt és megakadályozzák az eróziót. Rovarkárosítója kevés (forrás Wikipédia).
A Máriapócson élő fa története a Vékey családhoz kapcsolódik.
Igen régi család melyre vonatkozólag a leleszi hiteles helyi levéltárban a XIV. század második
feléig (az első 1370-ből) vannak okmányok. A XV. századból körülbelül 18 a nevezett országos
levéltárban őrzött iratoknak a száma. Az 1754 - 55. évi országos nemesi összeíráskor a család egyes
tagjai Szabolcs-, Ung-, és Zemplén megyében éltek s vétettek fel az igazolt nemesek közé.

Az élő nemzedék leszármazását a XII. század első felében élt egy tagjáig vezeti vissza, de a család
leszármazása hitelesen csak addig a Jánosig vezethető fel, aki a XVI. században Zemplén megye
szolgabírája volt.
1817-ben már Máriapócson született a Vékey család egyik tagja. Fia volt Ferenc, ezé János,
fia László (1640.), fia Ferenc, fia László (1750.), akinek fia György. Ettől a Györgytől sarjadozott le

a család, melynek egyik tagja ültette a fát, mely feltehetően 110 vagy annál több éves, már az I.
világháborút is átvészelte. A második világháború után 1952-ben az első óvodai csoportot az
impozáns Vékey kastélyban indították be. Az épületben először rendőrség működött, majd raktárnak
használták.

Az elmúlt évtizedek alatt a környezete jelentősen átalakult. Ma egy családi ház hátsó
udvarában található. 2014-ben Máriapócs város önkormányzata védetté nyilvánította.

A fáról készült kutatási eredmények:





Elhelyezkedése: 4326 Máriapócs, Ófehértói u. 7
Magassága: kb. 15 m
Életkora: kb. 110 év
Törzskerülete: 190 cm
Pályamunkánk témájául azért választottuk, mert szorosan kötődik Máriapócs történetéhez;
összeköti a múltat és a jelent. Érdekes volt megtapasztalni mennyit változott épített
környezetünk az elmúlt évszázad alatt.

