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AZ ÉV FÁJA 2015.

A kocsányos tölgy az

Év Fája 2015-ben!
Az Országos Erdészeti Egyesület és az Év Fája
Kuratórium 2013 után idén ismét lehetõvé tette,
hogy az egyesület ágazati hírportálján és az Év
Fája tematikus weblapon keresztül szavazzanak
erdész tagtársaink, erdész kollégáink és
a szakmán kívüli érdeklõdõk a jövõ évi
„Év Fájára”, mellyel a 2015. esztendõ fafa-
ját választották meg a szavazásban részt-
vevõk.
Idén is nagy volt az érdeklõdés, folyama-
tosan zajlott az elmúlt három hétben a
szavazás, melyen összesen 3108 szavaza-
tot adtak le a résztvevõk a megadott határ-
idõig. Köszönjük a korrekt részvételt és a
voksokat! Alábbiakban adjuk közre a hivata-
los végeredményt.

OEE, Év Fája Kuratórium

1. Kocsányos tölgy  (Quercus robur)

Az Alföld meghatározó fafajának idõs egyedei látványo-
san fogynak, természetszerû állományai átalakulnak, er-
dészeti szempontból viszont fontos, s kultúrtörténeti vo-
natkozásai is jelentõsek.

3. Virágos kõris  (Fraxinus ornus)

Ökológiai szempontból egyre nagyobb figyelmet kap
(például a feketefenyõ pusztulása miatt), de sajnálato-
san  a gyomfa-szemléletünk továbbra is megmaradt,
kertészeti jelentõsége is nagy.

Fotó: Korda MártonFotó: Korda Márton

2. Jegenyenyár (Populus nigra cv. Italica)

Keskeny, oszlopos koronája miatt régóta alkalmazott
fajta, amelyet elsõsorban utak fásítására, határvonalak
kijelölésére használtak, a leggyakoribb sorfánk volt. Az
utóbbi negyed évszázadban alig ültetik.

Fotó: Korda Márton
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Az ‘Arends’ 10-15 m magas, szabályo-
san növekedõ fajta, amelyet nagyobb
utcák fásítására szelektáltak. A levele
apró, az õszi lombja vörös. 

A ‘Carnival’ fajta igen mutatós, fõleg
a levelei feltûnõek, amelyek tavasszal
rózsaszínûek, késõbb fehérek, zöld fol-
tokkal a közepükön. Lassan növekedõ
fajta. Felnõtt korában 3 m magas és kb.
ugyanolyan széles. Árnyékolt helyre
kell ültetni.

A ‘Commodore’ fajta halványsárga le-
vélzetû, amely õsszel vörössé válik.

Az ‘Elsrijk’ fajtát Ohióban 1953-ban
szelektálták utcafásításra. Tömött és to-
jásdad koronájú. Sûrû ágazattal rendel-
kezik. Csak 12 m magasra nõ. A levele
az alapfajéhoz hasonló.

Az ‘Eastleigh Weeping’ csüngõ fajta,
amelyet a Hillier & Sons faiskolában
szelektáltak 1980-ban, Angliában. Saj-
nos a fajta kihalt, de kettõ hasonlóan
kevésbé csüngõ koronaalakú fajta a
‘Pendulum’ és ‘Green Weeping’ meg-
maradt és kapható a nagyobb faisko-
lákban.

Az ‘Elegant’ (syn. ‘Huibers´s Ele-
gant’) fajtát a Gelderse faiskolában
szelektálták az 1990-es években a hol-
landiai Opheusdenben. A fa magas
(<15 m), a koronája kompakt, tojás
alakú. A levelek mélyebben tagoltak,
a juhar lisztharmattal szemben ellenál-
ló fajta. 

A’Green Column’ közepes növésû,
fiatalon oszlopos koronájú fajta, a fel-
nõtt példány tojás alakú. A koronája
igen sûrû. Felnõtt példány elérheti a 8-
12 m magasságot és 5 m széles koronát
növeszt.

A ‘Nanum’ (syn. ‘Compactum’, ‘Com-
pactum nanum’) Angliában szelektált

fajta (1839). Sûrû koronájú, bokorméretû
(2-2,5 m magas és 2,5-3 m széles) fajta,
levelei kicsik, fakadáskor pirosak. A fia-
tal ágak igen törékenyek. 

A ‘Postelense’ német szelekcióból
származó alacsony növésû fajta (3 m ma-
gas), inkább bokor jellegû. A levelek ki-
hajtáskor élénksárgák, késõbb zöldül-
nek. A levélnyelek és a rügyek pirosak.
A termés kopasz. 

A ‘Pulverulentum’ kisebb fajta lapí-
tott gömb koronával. A levelek fehér
pettyesek, az alapfajéval azonos mére-
tûek. Alkalmanként a levél fele zöld. 

A ‘Puncticulatum’ ugyancsak csün-
gõ fajta, amelyet 1893-ban írtak le elõ-
ször Schwerinben. Ez a fajta sajnos ki-
halt.

A ‘Queen Elizabeth’ – ‘Evelyn’ – ‘Zen-
tai’ fajták mind oszlopos koronájúak.
Nagyobb levéllel rendelkeznek, mint az
alap faj. 

A ‘Red Noses’ spanyol fajta, feltûnõ
piros termésszárnyakkal. 6 méteresre
nõ.  

A ‘Red Shine’ fajtát Van den Oever
1980-ben Hollandiában szelektálta. 4 m
magas, bokor termetû, az ágak paraléce-
sek, a levelek fakadáskor bordóak ké-
sõbb piros-zöldek. Ez a juhar lisztharmat-
tal szemben ellenállóbb, mint a ´Schwe-
rinii´ fajta. 

A ‘Royal Ruby’ fajta bordó levélével
és piros magszárnyával igen mutatós.

A ‘Marjolein’ Roelofsen fajta a van
Voorst faiskolából származik a hollan-
diai Opheusdenbõl, 1990-ben jelent
meg a piacon; a koronája keskeny. A
juhar lisztharmattal szemben ellenál-
lóbb fajta.

A ‘Senator’ ismét egy holland fajta a
De Bonte faiskolából.  1985-ben szelek-
tálták; a koronája kúp alakú, apró leve-
lû, juhar lisztharmattal szemben ellenál-
lóbb fajta.

A ‘Schwerinii’ fajtát 1897-ben szelek-
tálták Németországban. Kisseb méretû,
ellipszoid alakú koronával rendelkezõ
fajta, maximum 6 m magas. A levele fa-
kadáskor bordó, késõbb sötétzöld. Ju-
har lisztharmatra elég érzékeny.

A ‘Streetwise’ közepes méretû fajta,
ellipszoid alakú koronája van, õsszel
szép sárgára színesedik. Utcafásításra
szelektált fajta. 

A ‘Silver Celebration’ fajta sárga, il-
letve fehértarka levelû, apró méretû fa
(3 m magas), amelyet Spanyolország-
ban szelektáltak

A’William Caldwell’, fajtát Donovan
Caldwell Leaman 1976-ban fedezte fel
Knutsfordban, Angliában. Oszlopos ko-
ronája és az õszi narancssárga lombszí-
ne miatt szaporították és 1980-tól kap-
ható a faiskolákban. Savas talajokon
õsszel piros lombszíne van, mint az
alapfajnak ilyen talajokon.

Az ‘Evenly Red’ fajtát Tim Whiteley
találta Angliában egy mezei juharból ül-
tetett sövényben. Az õszi vörös lomb-
színe gyõzte meg arról, hogy ez a fajta
nagyobb elterjedést érdemel. Kisebb
növésû, gömb alakú koronája van.

A ‘Leprechaun’ fajta felnõtt példánya
10 m magas és 8 m széles, a koronája
sûrû, tojás vagy gömb alakú. E fajtát a
Scanlon faiskolában (USA) 1976-ban
szelektálták. 

A ‘Lienco’ fajtát H. Hendriksen fais-
kolájában, 1994-ban a hollandiai Op-
heusdenben szelektálták; széles oszlo-
pos koronája van; a juhar lisztharmattal
szemben ellenálló.

A ‘Zorgvlied’ oszlopos koronaalakú,
közepes termetû (8 m magas) fajta,
ezért is alkalmazható kisebb kertben. A
levele sötétzöld és sárgára vált õsszel.

Bakay László, Kollár Ján 
Szlovák Mezõgazdasági Egyetem, Nyitra

Pástor Michal
Technikai Egyetem, Zólyom
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A mezei juhar díszfajtái

www.azevfaja.hu

A mezei juhar városi körülmények kö-

zött is igen kedvelt díszfa. Mivel a

szárazságot és a szennyezett levegõt

jól tûri, némi szikesedést is elvisel, így

fõleg utcafásításra használják, ahol

kevesebb növõtér áll a fák rendelke-

zésére. Éppen ezért számtalan mezei

juhar díszfajtát szelektáltak és ültet-

tek a múltban. A következõ fontosabb

díszfajtákat lehet megemlíteni:   


