
17

ORSZÁGFÁSÍTÁS

Az OEE közleménye szerint tavaly is élénk érdek-
lődés mellett három héten keresztül zajlott az 

on-line szavazás, amelyen összesen 5014 érvényes 
szavazatot adtak le a résztvevők. A szavazatok ér-
tékelése után 2131 szavazattal nyert a tatár juhar 
(Acer tataricum), így ez lett a 2020-as év fafaja.

A tatár juhar Nyugat-Ázsia, valamint Délkelet-Eu-
rópa erdeiben, így hazánkban is gyakori lombhulla-
tó fa vagy többtörzsű cserje. Már honfoglaló eleink 
útvonalán is elterjedt, általuk is jól ismert fafaj volt. 
Mára alföldi területeinken erőteljesen visszaszo-
rult. Hegy- és dombvidékeinken kevésbé becsülik 
alacsony termete, csekély gazdasági értéke miatt. 
Ökológiai szerepe viszont jelentős.

A tatár juhar 6-8 méter magasra nő, koronája 
kerekded. Lombozatát tojásdad alakú, fiatalon 
karéjos, kifejlődve viszont fűrészes szélű levelek 
alkotják. Zöldesfehér színű bugavirágai májusban 
nyílnak. Őszre fejlődnek ki ikerlependék termései, 
amelyek vöröses árnyalatúra színeződnek, nagyon 
tetszetősek. Őszi lombszíne jellemzően sárga vagy 
vörös, ami szinten mutatós.

A tatár juhar a kertben napos és félárnyékos 
helyen is jól érzi magát, őszi lombszíne viszont csak 
napos fekvésben lesz igazán intenzív. A jó vízáte-
resztő, kissé nyirkos talajokat kedveli, de jól alkal-
mazkodik az ettől eltérő körülményekhez is. Száraz-
ságtűrése, alacsony termete, színes termése és őszi 
lombszíne miatt a tatár juhar kiváló parkfa. Magról 
könnyen szaporítható, kedvező körülmények között 
éves növekménye elérheti az 50 cm-t. A gombás be-
tegségek közül időnként a verticilliumos hervadás 
és a levélfoltosodás támadhatja meg.

Kertészeti változata a Hot Wings, aminek díszítő 
értékét vörös színű repítőszárnyas ikerlependék ter-
mései adják. A szárazságot és a légszennyezést is jól 
viseli, így városi utcai sorfának is alkamas.

Az Év fája 2020 szavazáson a második helyen, 
1472 szavazattal, a kecskefűz (Salix caprea), míg a 
harmadik helyen, 1411 szavazattal, a rezgő nyár 
(Populus tremula) végzett. 2019-ben a pécsi Havi-
hegyi mandulafa volt az Év fája az OEE versenyében. 
A korábbi nyertesekről és a szavazásról a www.azev-
faja.hu oldalon tájékozódhat.

P. E.

A tatár juhar az Év fája 2020-ban!
AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET IDÉN IMMÁR HETEDIK ALKALOMMAL TETTE 
LEHETŐVÉ, HOGY AZ ÉV FÁJA TEMATIKUS WEBLAPON KERESZTÜL ONLINE MÓ-
DON SZAVAZZANAK A RÉSZTVEVŐK – AZ EGYESÜLET TAGJAI, A KÁRPÁT-MEDENCEI 
ERDÉSZ SZAKEMBEREK, A SZAKMÁN KÍVÜLI TERMÉSZETSZERETŐ ÉRDEKLŐDŐK 
– AZ ÉV FÁJÁRA, AMELLYEL A 2020-AS ESZTENDŐ FAFAJÁT VÁLASZTHATTÁK MEG .

A tatár juhar vöröses árnyalatú ikerlependék termései 

Acer tataricum Hot Wings 


