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1989 óta Németországban minden évben
megválasztják az év fáját (Baum des Jah-
res). Ez jó alkalom arra, hogy abban az
évben az illetõ fafajról ismeretterjesztõ és
tudományos cikkek, népszerûsítõ kiad-
ványok jelenhessenek meg, s kicsit köze-
lebb hozzák a szakemberekhez és a lai-
kusokhoz a kevésbé ismert fafajokat.
(Megjegyzendõ, hogy Németországban
nemcsak az év fáját, az év madarát vá-
lasztják meg, hanem újabban az év gom-
bája, az év hala, az év kétéltûje és hüllõje,
az év élõhelytípusa is kijelölésre kerül.) A
magyarországi év madara és a német év
fája mozgalom mintájára 1995-ben a
Földmûvelésügyi Minisztériumnál és az
Országos Erdészeti Egyesületnél e sorok
írója kezdeményezte, hogy hazánkban is
honosítsuk meg az év fája mozgalmat. Az
utóbbi szervezet fõtitkárának biztatására
(„ha csinálod, akkor csináljad”) 1996-tól
Magyarországon is minden évben meg-
választjuk az év fáját. Elsõsorban azokat a
fajokat helyezzük elõtérbe, amelyeknek
erdészeti jelentõsége is van, de az utóbbi
idõszakban a figyelem elterelõdött róluk.
Fõként tanulmányok megjelentetésével
népszerûsítjük az év fáját, az elmúlt 15 év
fafajairól eddig 183 cikk jelent meg, ebbõl
125 az Erdészeti Lapokban Pápai Gábor
fõszerkesztõ hathatós támogatásával. E
cikksorozatokat egybeszerkesztve, illusz-
trációkkal ellátva kismonográfiaként is
közreadjuk. A 8 oldalas kismonográfia ki-
adása az Országos Erdészeti Egyesület Er-
dõmûvelési Szakosztálya segítségével je-
lenik meg, szerkesztésében és kiadásá-
ban a szakosztály korábbi elnöke, Bús
Mária vállal aktív szerepet. Azért, hogy
széles körben is megismertessük a fajt, a
TV-ben, rádióban, ismeretterjesztõ folyói-
ratokban szintén népszerûsítjük az év fá-
ját, s rajta keresztül a magyar erdészeket.
A TermészetBÚVÁR folyóiratban Garancsy
Mihály, az Élet és Tudomány folyóiratnál
Albert Valéria segítségét élvezzük. Külön
érdekesség, hogy minden évben a berlini
magyar nagykövetség elõtt elültetésre is
kerül az év fája egy-egy példánya. Ebben
Roland Migende, az Országos Erdészeti
Egyesület tiszteletbeli tagja segédkezik.

Az év fája mozgalom szervezésére, bo-
nyolítására kuratórium jött létre, amely az
adott év fájának fajára minden elõzõ év
októberében tesz javaslatot, s tagjai a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem Erdõmérnöki
Karának és Faipari Mérnöki Karának okta-
tói, illetve az Erdészeti Lapok fõszerkesz-
tõje. A kuratórium jelenlegi összetétele a
következõ: dr. Bartha Dénes egyetemi ta-

nár (botanika); dr. Frank Norbert egyete-
mi docens (erdõmûvelési vonatkozások);
dr. Konkoly-Gyuró Éva egyetemi tanár
(kertészeti vonatkozások); dr. Kovács Gá-
bor egyetemi docens (termõhelyi vonat-
kozások); dr. Lakatos Ferenc egyetemi ta-
nár (rovarok); dr. Molnár Sándor egyete-
mi tanár (faanyagtudomány); dr. Szabó
Ilona egyetemi tanár (kórokozók); Pápai
Gábor fõszerkesztõ (publikálás, reklám).
A kuratórium munkájában korábban a kö-
vetkezõ személyek is részt vettek: dr. Bar-
na Tamás egyetemi adjunktus (mag- és
csemetetermesztés); dr. Csóka György tu-
dományos fõmunkatárs (rovarok); dr. Ko-
loszár József egyetemi tanár (erdõmûve-
lés); Szmorad Ferenc tanszéki munkatárs
(népszerûsítés); dr. Szodfridt István egye-
temi tanár (termõhelyi vonatkozások); dr.
Varga Ferenc egyetemi tanár (erdõvéde-
lem).

A magyarországi év fája mozgalom
szakmai körökben lassan került a figye-
lem középpontjába, a szakmán kívüli
szervezetek viszont kezdettõl fogva nagy
érdeklõdést tanúsítanak iránta. Így pél-
dául az általános és középiskolai tanul-
mányi versenyeken (Kaán Károly-ver-
seny, Kitaibel Pál-verseny, Sajó Károly-
verseny, Hermann Ottó-verseny), az er-
dei iskolák oktatásában, természetvédel-
mi témájú rendezvényeken, vetélkedõ-
kön – az év madarához hasonlóan – az
év fája is állandó elem lett. Célunk, hogy
szakmai körökben és azon kívül is minél
szélesebb alapokra helyezzük az év fája
mozgalmat, ezzel is segítve dendrofló-
ránk ritkább tagjainak a megõrzését.

Másfél évtized után leszûrhetjük azt a
tapasztalatot, hogy a ritkább, de erdésze-

ti szempontból azért nem elhanyagolha-
tó fafajokról még most is keveset tudunk.
Ez következik a szakmánk általánosító
hozzáállásából is, egyszerûen csak hársak-
ról, szilekrõl, kõrisekrõl, juharokról, vad-
gyümölcsökrõl stb. beszélünk, s faji szin-
ten nem vagy alig gyûjtünk információ-
kat, tapasztalatokat. Pedig egy-egy nem-
zetségen belül eltérnek a fajok botanikai
jellemzõi, termõhelyi igényei, rovarvilá-
guk, kórokozóik, erdõmûvelési tulajdon-
ságaik, kertészeti vonatkozásaik. Az év
fája mozgalom magukat a tanulmányok
szerzõit is rendre rádöbbenti hiányos is-
mereteikre, így egy-egy tanulmány
összeállítása során a szerzõ és az olvasók
egyaránt tanulnak. 

A népszerûsítés területén is van még
tennivalónk, Németországban például
szakkönyvek, naptárak, leporellók, bé-
lyegek, borítékcímkék, jelvények, kitû-
zõk, különféle szóróanyagok jelennek
meg nagy számban, ezenkívül rendsze-
resen megjelenik az év fája a különféle
médiákban, honlapokon, s évente tu-
dományos tanácskozást is szerveznek a
számos ismeretterjesztõ elõadás mel-
lett. Ezen a téren úttörõ próbálkozás
már hazánkban is van, így megemlíten-
dõ az ezüst hársról tavaly rendezett
konferencia a Mecseki Erdészeti Zrt.
szervezésében, ahol már kitûzõ készíté-
sére is volt példa.

Terveink között szerepel, hogy ta-
nulmányainkkal továbbra is rendszere-
sen megjelenünk az Erdészeti Lapok-
ban, TermészetBÚVÁRban, Élet és Tudo-
mányban, esetenként más folyóiratok-
ban is, ami ugyan egyre több nehézség-
be ütközik, mert szerzõink egyéb más
elfoglaltsága miatt sokszor késve, ese-
tenként nem is készülnek el a kézira-
tok. Nem szeretnénk lemondani a 8 ol-
dalas önálló kiadványról sem, ami az
Erdészeti Lapok rendszeres melléklete,
s melyet szakmánkon kívül is nagyon
sokan keresnek és használnak. A nép-
szerûsítés terén pedig terepi erdészkol-
légáinkra, az erdei iskolák oktatóira tá-
maszkodnánk nagyobb mértékben!

Az év fája mozgalom rövid történe-
tét, az eddig megjelent tanulmányok bi-
bliográfiai adatait, a megválasztott és a
jelölhetõ fafajok listáját, továbbá a meg-
jelent önálló kiadványokat teljes terje-
delemben a Növénytani és Természet-
védelmi Intézet honlapján (is) el lehet
érni: http://www.emk.nyme.hu/in-
dex.php?id=6317#c14001

Dr. Bartha Dénes

Az „Év fája” mozgalom 15 éve




