Hamarosan megválasztják az év
fáját. A hatvan nevezett közül
tizenötöt választott az Ökotárs
szakmai zsűrije az idei döntőbe,
köztük két Győr-Moson-Sopron
megyeit: a győri vadgesztenyefát és a hédervári Árpád-tölgyet. Szintén döntős Komárom-Esztergom megyében az
ácsi Mesefa. Magyarország legidősebb fája, a hédervári tölgy
(képünkön) gyenge "lábakon"
áll, de épen maradt ága évről
évre rügyezik, rendszeres a makktermése. 5. »

Szilágyi Annamária erdőmérnök az odvas részektől megtisztított Árpád-tölgy belsejében.
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Idén az év fája lehet.
a hé.dervári matuzsálem
zönségkapcsolatokért

HÉDE
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.

Magyarország legidősebb fájáról, a hédervári Árpád-tölgyről már többször írtunk lapunkban. Pár ével ezelőtt kritikus volt a famatuzsálem állapota.
- 2007 áprilisában egy hirtelen jött vihar csaknem a
vesztét okozta a betegeskedő
Árpád-fának, két ágát is letörte. Szakemberek tizenhárom
méter magas tartógúlába helyezték az egyetlen épen maradt ágat. Ez a megoldás szépen védi a kocsányos tölgyet
az újabb károsodásoktól: az
elmúlt nyolc évben minden
tavasszal rügyezett az Árpádfa - mondta el a Kisalföldnek Szilágyi Annamária, a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. kö-

erdőmérnöke.

felelős

pontja. A közelmúltban dr. KoPéter erdésztechnikus
azért gyűjtötte be a makkjait és
nevelte fel kiskertjében az Árpád-tölgy utódait, hogy a
későbbi generációknak megmaradjon valami a 700-800
éves fából. A honfoglaló vezérekről elnevezett hét nagyméretű csemetét ünnepélyes keretek között ültették el félkörívben az Árpád-tölgy mellett tavaly augusztusban - tette hozvács

Az Árpád-tölgy megmentői
nem feledkeztek meg az odvas
részekről sem: kitisztították,
szinte teljesen kibelezték a tölgyet, többmázsányi korhadékot szedtek ki.
- Bár a fa jelenleg egészséges - erről tanúskodik az épen
maradt ág dús, üde lombja és
rendszeres makktermése -,
sajnos, nehezen áll meg a „lá· ll.l;i;iioa.J!Qá;úa.. - - . - _ bán", a ~abi.li,t;~--W!'~~-~-~IM.;í~i.,,
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A hédervári Árpád-tölgy legendája szerint a fa törzsén található nyomokat Árpád fejedelem lovának kantára hagyta 907-ben, amikor seregével
megpihent itt a pozsonyi csatára készülve. Bár a kutatók a legendánál
fiatalabbra, 700-800 évesre becsülik az öreg tölgyet, két tényt nem
lehet elvitatni. Egyrészt hét-nyolc évszázaddal a háta mögött biztosan
az Árpád-kor végéig nyúlik vissza a múltja, másrészt így is büszkén viseli a Magyarország legidősebb fája kitüntető címet.
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