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A legidõsebb és legnagyobb (legmaga-
sabb, legnagyobb átmérõjû, legnagyobb
kerületû, legnagyobb térfogatú) fák
(champion trees) európai lelkes hívei-
nek, szenvedélyes „gyûjtõinek-vadászai-
nak” (treehunter) 2011. évi találkozója a
Német Dendrológiai Társaság (Deutsche
Dendrologische Gesellschaft) és a Né-
met Arborétumok Társasága (Gesell-
schaft Deutsches Arboretum) közös
szervezésében Bonnban, az egykori Né-
met Szövetségi Köztársaság volt fõváro-
sában került megtartásra.  

A találkozón 10 ország vett részt. A
találkozó részvevõje voltan én is, mint a
hazai öreg- és nagyfa-adatbázis nyil-
vántartásának képviselõje. Mint fõszer-
vezõ, dr. Gordon Mackenthun, a Né-
met Dendrológiai Társaság természet-
védelmi szakreferense nyitotta meg  a
rendezvényt. Üdvözlõ és a találkozó
programját, ill. céljait ismertetõ szavai
után a résztvevõk közül azok, akik már
a tavalyi találkozón Belgiumban is részt
vettek, az azóta eltelt idõben elért ered-
ményeikrõl számoltak be. Azok a részt-
vevõk pedig, akik a tavalyi találkozón
nem voltak jelen, bemutatkozó prezen-
tációkat tartottak. Utóbbiak közé tartoz-
va tartottam meg én is elõadásomat,
melyben a 1994-ben összeállított és
azóta jelentõsen kibõvült, a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem Növénytani és
Természetvédelmi Intézetének honlap-
ján keresztül elérhetõ öreg- és nagyfa-
regiszter létrejöttének elõzményeirõl,
létrehozásáról és a regiszter tartalmáról
beszéltem.

A képviselt szervezetek projektjei
közül mindenképpen meg kell említe-

nem, s néhány mondatban be kell mu-
tatnom a Nagy-Britanniában mûködõ
„Woodland Trust” „The Ancient Tree
Hunt” projektjét.

Ezt a projektet több, az erdõgazdál-
kodás és a természetvédelem területén
Angliában, Skóciában, Walesben és
Írországban tevékenykedõ állami szer-
vezet és alapítvány közösen indította
2006-ban. A projektnek 10 fõs irányító

testülete van. Az irányító testület tagjai a
projekt fizetett alkalmazottjai. A pro-
jektben aktívan közremûködõ összes
többi személy önkéntes, akik több mint
130-an vannak. Az önkénteseknek
rendszeresen tartanak szemináriumo-
kat a dendrológia és az alkalmazott mé-
rési módszerek szakterületén is. Webol-
dalukon máig 100 000 „champion tree”
adatait rögzítették, s a rögzített adatok
75%-a ellenõrzött, hitelesített. Az ön-
kénteseknek, akik a legmagasabb szín-
vonalon végzik tevékenységüket, éven-
te elismerõ oklevelet, kitüntetõ címet
adományoznak.

A szervezet honlapja a www.wood-
landtrust.org.uk internetcímen, míg az
öreg és nagyfák regisztrálásával foglal-
kozó projektjük honlapja a www.An-
cientTreeHunt.org.uk címen található.

A mozgalom hazai részvevõinek
eredményei nemzetközi összehasonlí-
tásban is számottevõek és az eredmé-
nyeket bemutató honlapok is színvona-
lasak. A mozgalom élvonalához tartozó
országokban, s elsõsorban Nagy-Britan-
niában folyó tevékenység szervezettsé-
ge, állami és magánszervezetek, ma-
gánszemélyek általi pénzügyi és ön-
kéntes munkaórákban megvalósuló tá-
mogatottsága azonban sokkal jelentõ-
sebb, mint a hazai mozgalomé. 

Kovács Miklós

Bajnok fák vadászai

Workshop csoport munkában

Egy átfogó genetikai elemzés szerint az
emberiség mintegy 70 ezer évvel eze-
lõtt a kipusztulás szélére sodródott: a
népesség néhány kisebb, egymástól el-
szigetelt csoportra redukálódott.

Az American Journal of Human Ge-
netics-ben megjelent tanulmány a Stan-
ford Egyetem kutatóinak egy ettõl füg-
getlen vizsgálatát is idézi, amely szerint
az emberiség létszáma ekkor mind-
össze 2000 körülire csökkent.

A kizárólag anyai ágon örökített mi-
tokondriális DNS összehasonlító vizs-
gálatával már korábban kimutatták,
hogy léteznie kellett egy „mitokond-
riális õsanyának”, akinek mitokond-
riális génjeire visszavezethetõek az
összes ma élõ ember mitokondriális
génjei. A „mitokondriális Éva”, aki
Afrikában élt mintegy 200 ezer éve, a
legrégebben élt nõ, aki kizárólag nõi
leszármazási vonalak mentén (esetleg
kisebb, elszigetelt népcsoportoktól el-
tekintve) a ma élõ több mint 6,5 milli-
árd ember õse.

A Homo sapiens elõdeinek kirajzása
Afrikából, majd széles körû elterjedésük
a világban mintegy 60 ezer éve kezdõ-
dött. Keveset tudunk azonban az embe-
riségnek e két idõpont közötti sorsáról.

A mostani vizsgálatsorozatban ameri-
kai és izraeli kutatók két dél-afrikai nép-
csoport tagjainak mitokondriális DNS-ét
vizsgálták, akik úgy tûnik, valamikor a
150-90 ezer évvel ezelõtti idõszakban
váltak le a fõágról. Ez azokat a kutatókat
támasztja alá, akik úgy vélik, hogy az
Évától származtatható népességgel egy
idõben élhettek más, akkor esetleg na-
gyobb emberi népességek is, csakhogy
azok vagy kihaltak, vagy csak elszigetelt
helyeken, szórványosan maradtak fent.

Éva valószínûleg Kelet-Afrikában élt,
ahol a modern ember õseitõl fennmaradt
legrégebbi csontvázakat is felfedezték. Ég-
hajlatkutatásokból tudjuk, hogy ezt a vidé-
ket a 135-90 ezer évvel ezelõtti idõszakban
komoly aszályok sújtották: ezek sodorhat-
ták ezt a népességet a kihalás szélére.
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Majdnem kipusztultunk?




