
Az elmúlt másfél évszázadban sokan
emeltek már szót az öreg fák védelme
érdekében, s a jó néhány cikk mellett
voltak, akik összeírásukkal is próbálkoz-
tak. Ezek a listák azonban vagy elvesz-
tek, vagy aktualitásukat vesztették, ezért
az 1990-es évek elején egy új, folyamato-
san aktualizálható lista összeállítását vet-
tük tervbe. Ebben a munkában az erdô-
mérnök-hallgatókon túl nagyon sok er-
dész kollégától is kaptunk segítséget,
amiért ezúton is köszönetet mondunk.
Ennek az elsô felbuzdulásnak terméke,
mintegy 2000 faegyed fontosabb adatai-
nak közreadása 1994-ben az Erdészet-
történeti Közlemények – azóta sajnos
már kifogyott – XV. kötetében valósult
meg. Az adatok azóta is folyamatosan
gyûlnek, s a regiszterünk már 4000-nél is
több egyed jellemzôit tartalmazza. A szá-
mítógépes nyilvántartás és az internetes
csatlakozás lehetôvé teszi, hogy elektro-
nikus formában is közkinccsé tegyük
adatainkat, amire az elmúlt idôszakban
sor is került. A Nyugat-magyarországi
Egyetem honlapján keresztül a Növény-
tani Tanszék bemutatásánál az érdeklô-
dôk megtalálják ezt az adatbázist. De
közvetlen formában is elérhetô a
http//:oregfak.emk.nyme.hu útvonalon.

Nem lehet elhallgatnunk azt sem,
hogy sok helyen mutatkozik érdeklôdés
e különleges természeti értékek iránt.
Örömmel nyugtázhatjuk például, hogy
Békés megye Szelekovszky László össze-
állításában, színes fotókkal illusztrált
önálló kötetben adta közre az ott élô
famatuzsálemeket. De nem olyan régen
jelent meg a Vas megyei részletes katasz-
ter is a Kanitzia c. szakfolyóiratban Tóth
József, Somkuthy Ferenc és Czimber Bé-
la tollából, ahol a részletes leírások mel-
lett ugyancsak találunk számos fénykép-
felvételt is. Örömmel veszem kézbe min-
dig a SEFAG Híradó újabb és újabb szá-
mát, mert a címlap jobb felsô sarkában
„Az idôk nagy tanúi” címmel állandó ro-
vatuk van, ahol egy-egy kiemelkedô fa-
egyed fotóját és részletekig történô be-
mutatását lehet tanulmányozni. E soro-
zat keretében eddig több, mint 20 fa ke-
rült be a népszerû újságba. Jólesô érzés-
sel lehetett nyugtázni tavaly az „Alföldi
Erdôkért Egyesület” fotópályázatának ki-
írását „Az Alföld nevezetes fái” témakör-
ben, s büszkék lehetünk a „Hajagi
barkócafa” védetté nyilvánítására is,

amely megfelelô publicitást kapott az Er-
dészeti Lapokban és a németországi
Corminaria szaklapban egyaránt. De na-
pilapok, helyi kiadványok is rendszere-
sen foglalkoznak ezekkel a mindenki
szívéhez közel álló természeti emlékek-
kel. A hosszú sorból itt csak a Kapocsy
György könyvét, a „Magyarság neveze-
tes fái”-t emeljük ki, mely a nemzettudat-
nak is egy csöppnyi darabja egyben.

Faóriásaink és famatuzsálemeink a
külföld érdeklôdését is felkeltették,
több európai és világregiszterbe beke-
rültek a legjeink, s jó néhány rajongó
zarándokolt el a pannon tájakra, hogy
láthassák személyesen is ôket.

Mivel a fent említett adatbázist nem
érezzük teljesnek, s a folyamatos aktua-
lizálás is késést szenvedhet, ezért arra
kérünk tisztelettel minden természetet
féltô és óvó kollégát, hogy új adatait,
észrevételeit ossza meg velünk, s juttas-
sa el ezeket a Növénytani Tanszékre. A
segítséget – amely sokak részérôl eddig
is példás együttmûködésben testesült
meg – ezúton is nagyon köszönjük.

E sorok írója kötelességének érzi
azonban, hogy aggodalmát a szakkö-
zönséggel megossza. Sajnos nagyon jól
kirajzolódik az a tendencia, hogy az
utóbbi évtizedben felgyorsult a
famatuzsálemek és faóriások pusztulá-
sa, vagy éppen az engedéllyel vagy en-
gedély nélkül történô kivágása. Ez rész-
ben a(z elônytelenül) megváltozott tu-
lajdonviszonyoknak is betudható, de a
sokak részérôl tapasztalható nemtörô-
dömség, hanyagság is ott lapul több
esetben. Az erdészek sokat te-
het(né)nek a környezetükben lévô fa-
egyedek megóvása terén, amire méltán
lehet(né)nek büszkék. Erre számos jó
példa van, de ez az ügy a helyi kezde-
ményezések mellett országos szintû
odafigyelést is megérdemel. S ha berreg
a motorfûrész, csattog a fejsze, gondol-
junk mindig arra, hogy nincs olyan er-
dôrészlet, amelynek valamelyik sarká-
ban ne férne el néhány faegyed vagy fa-
csoport, amelyekbôl a jövô faóriásai és
famatuzsálemei lehetnek!

Dr. Bartha Dénes

A famatuzsálemek és faóriások
számbavételérôl

A Vetyeháti fehér nyár Csongrád me-
gye legidôsebb és legnagyobb méretû
fája volt. 250–300 éves becsült kora a
puhafák között kiemelkedô. Ám külön
figyelmet azért érdemel, mert Bartha
Dénes: Magyarország faóriásai és
famatuzsálemei címû kötete alapján
1053 cm-es kerületével és 42 m-es
magasságával valószínûleg az or-
szág legnagyobb méretû faegyede
lehetett.

Ez a faóriás Szeged-Tápén, a Ma-
ros árterületén nôtt. A törzs 2,5 m
magasan több ágra oszlott. Méreteire
jellemzô volt, hogy egy-egy ágának
átmérôje még 8–10 m magasságban
is meghaladta az 1 métert. A védett fa
a Horthy-korszakban mozgalmi ta-
lálkozóhely volt, ennek emlékét a fa
alatt emléktábla ôrzi. Az elmúlt évek-
ben egyre rosszabb egészségi álla-
potú fa pusztulásáról a Délmagyar-
ország május 11-i számában számolt
be. A néhány hete tomboló viharnak
a faóriás már nem tudott ellenállni,
gyökerei kettépattantak a rájuk ne-
hezedô erôk hatására és kidôlt.

Nem tudom, mi lesz a kidôlt fa to-
vábbi sorsa. Megfontolandónak tar-
tom, hogy legalább egy korongját ôriz-
zük meg az utókornak. Erre legjobb
hely az Ópusztaszeri Nemzeti Emlék-
park lehetne.

Andrési Pál

Egy famatuzsálem emlékére
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