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Az Országos Erdészeti Egyesület Zalaegerszegi Helyi Cso-
portja nagyszámú hallgatóság elõtt 2015. november 25-én
tartotta évzáró rendezvényét a Göcseji Falumúzeum elõ-
adótermében. 

Vissi Géza titkár köszöntõ szavai után prof. dr. Bartha Dénes
intézetigazgató egyetemi tanár a 2015-ös év fafajáról, a kocsá-
nyos tölgyrõl tartott elõadást a rá jellemzõ magas színvonalon.
Bevezetõjében ismertette Az év fája mozgalom eredetét, indu-
lását. Az Országos Erdészeti Egyesületnél elõször 1995-ben dr.
Bartha Dénes javasolta, hogy – német minta alapján, ahol már
1989-tõl létezik – Magyarországon is el kell indítani ezt a moz-
galmat. A következõ évtõl, 1996-tól minden évben megválaszt-
ják az év fáját. Az utóbbi három évben online szavazáson de-
rül ki melyik faj a nyertes, elõtte a professzor javaslatai alapján
Az év fája mozgalom szakmai kuratóriuma döntötte el. 

Elsõsorban az olyan õshonos fajokat helyezik elõtérbe,
amelyeknek erdészeti jelentõsége is van, és az utóbbi idõ-
szakban kevés figyelmet kaptak. Ma már 20 fafaj szerepel a
listán, zömének részletes leírása nyomtatásban is megjelent.

Van remény arra, hogy az összes fajról önálló kötet is napvi-
lágot lát a jövõben, az OEE kiadásában.

Az év fájáról tudományos közlemények, ismeretterjesztõ,
népszerûsítõ cikkek jelennek meg, melyek a szakközönség
mellett a természetkedvelõknek is szólnak. A diákok a Kaán
Károly Országos Természetismereti Verseny keretében fel-
használhatják a felkészüléskor, az elõadásokon. Így közelebb
kerülhetnek az erdõhöz, az adott fafajhoz az erdészek és az
erdõlátogató gyermekek, családok. 

A professzor ezen kívül elmondta, hogy hasonló jelleggel
választják meg az év faegyedét, melyet az Ökotárs Alapít-
vány jegyez, de annak keretében egy-egy ismert példányt je-
lölnek ki. Ezen kívül egyre bõvül a mozgalom, megválaszt-
ják az év madarát, gombáját, halát, emlõsét, denevérét, két-
éltûjét, gyógyfüvét. 

Következõben dr. Bartha Dénes rátért a kocsányos tölgy
ismertetésére. Hivatkozott Vancsura Rudolf tölgy kutatásai-
ra, kiemelve a Sipov erdõt. Az elõadását és a tölgyrõl szóló ta-
nulmányait az intézet korábbi oktatójának ajánlotta emlékül.
A kocsányos tölgy nevezéktana, alaktana, elterjedése, elõfor-
dulása, változatossága, felhasználhatósága fejezetekbõl álló
elõadásából a legfontosabbakat emeljük ki.  

5000 évvel ezelõtt a kocsányos tölgy csak az Appennini-,
Ibériai-, és a Balkán-félszigeteken fordult elõ s innét kezdett
észak felé terjeszkedni, feltehetõleg az ember, szajkó, mókus
és a pelék közvetítésével.

Jelenlegi elterjedését térképen mutatta be, melyen látni,
hogy Írország, a Brit-szigetek és Skandinávia déli része az
északi határa, Keleten az Ural, és Dél-Európa legdélibb részé-
rõl és a magas hegységekbõl hiányzik. Új elmélet szerint a
honfoglalás útvonala nem a sztyepp zónában, hanem az er-
dõssztyepp vidékén húzódott, mely egybeesett a kocsányos
tölgy által elfoglalt területtel. A Kárpát-medencében megfele-
lõ legelõket és faanyagot is találták. Magyar õseink sûrû er-
dõs vidékre, nyugatabbra és a hegyvidékre nem mentek.  

Sokan felteszik azt a kérdést, hogy a kocsányos tölgy mi-
ért nem terem rendszeresen. Bartha Dénes jelezte, hogy 100-
120 évig a koronájával és a törzsével foglalkozik, s ezután
kezd összpontosítani a termésre, akár 1000 évig is. A legidõ-
sebb kocsányos tölgy-matuzsálem 1500 éves, Dániában talál-
ható, de 1000 évesbõl több is van. 

A professzor a kocsányos tölgyet az egyik legnagyobb vál-
tozatosságú fafajnak említette. Elõször a korán fakadó és a
késõn fakadó tölgyet ismertette, hangsúlyozva, hogy a klíma-
változás hatására a kocsányos tölgy két változatának területe
összemosódik.

Igen érdekes volt a szlavón tölgy bemutatása. Elmondta,
hogy az 1800-as évek végén, a határõrvidéken még hétszáze-
zer hektár szlavón tölgyesünk volt, amibõl harminc év múlva
csak hétezer hektár maradt. Az volt a baj, hogy a fák kivágása
után nem újították fel az erdõterületet. Ezt a borzalmas mérté-
kû pusztítást nézhetjük régi festményeken, rajzokon, fényké-
peken és olvashatjuk az Erdészeti Lapok hasábjain. Sok híres,
nevezetes épületben láthatunk – többek közt a parlamentben
is – szlavón tölgybõl készült bútorokat, berendezéseket. 

A professzor ismertetette a szürke tölgyet is (Quercus pe-
dunculiflora), mely jobban viseli  a szárazságot, kevesebb víz-
zel is megelégszik, ezért fel kell karolni. Eltöprenghetünk azon,
hogy ez lesz-e a kocsányos tölgyet leváltó fafaj, ha tovább rom-
lik klíma. Erdélyben ismerik és alkalmazzák is. Felvetette, hogy
van-e a magyarságnak fája. Nincs, de már 34 országnak van.
(Az akác hungarikum, nem tekinthetõ annak). Javasolta, hogy
a kocsányos tölgy legyen a magyarság, a nemzet fája. 

Az elõadás után Vissi Géza titkár elmondta, hogy Zala me-
gye legértékesebb fája a kocsányos tölgy, 27 százalékot fog-
lal el és 8000 hektár a 100 évnél idõsebb állomány.  

A rendezvény keretében Povics Noémi, a Zalaerdõ Zrt. „Nyit-
nikék” Obornak Erdei Iskola vezetõje ismertette a kocsányos
tölgyhöz kapcsolódó Kódgyûjtõ Kalandjátékot, melynek Dózsa
László fahasználati elõadó az egyik ötletgazdája. A játékban
résztvevõknek tíz kódot kellett összegyûjteni, a Zalaerdõ Zrt.
területén található tíz kocsányos tölgy famatuzsálem töve mel-
letti táblákról, s azokat beküldeni. A sikeres kalandjáték ta-
vasszal kezdõdött, és hozzájárult az év fája megismeréséhez. 

Szélessy György és Gyõrvári László hozzászólása után Vis-
si Géza titkár ismertette a 150 éves OEE jubileumi emlék-
évének várható eseményeit és a helyi csoport tervezett prog-
ramját. Meg kell említenünk, hogy az OEE Nagykanizsai He-
lyi Csoport több tagja is jelen volt.

A jó hangulatú, sikeres összejövetelt talán az év fája ren-
dezvénysorozat záró programjának tekinthetjük. 
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