
ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET

Erdőn sétálni mindig jó kikapcsolódást nyújt, bármely évszakban rengeteg szépséget rejt magában. Ma-
gyarország területének mintegy ötödét borítja erdő, ennek nagyobb része (1 155 100 ha) állami tulajdon-
ban van. Jelentős területet foglal el az akác, a tölgyek, a bükk, a gyertyán, a hazai nyarak, a nemes nyarak 
és füzek, illetve az erdei fenyő.

A magyar erdők védelmében és a magyar erdészeti kultúra fenntartása és gyarapítása érdekében hozták 
létre 1866. december 9-én az Országos Erdészeti Egyesületet (OEE) Pesten. A szervezet többek között 
országos szintű szakmai kérdések előkészítésében vesz részt, de az oktatás és a kutatás területén is ki-
emelkedő munkát végez. Fontos szerepük volt abban, hogy 1883-ban Ásotthalmán megnyitotta kapuit 
az első állami alsófokú erdész szakiskola. 1873-tól az OEE adja ki az Erdészeti Lapok című szakfolyóira-
tot, mely havonta mintegy 4000 példányban jelenik meg.

Az egyesület nevéhez fűződik az év fájának választása. 1996-tól kezdve minden évben 
megválasztják az év fafaját, ami 2020-ban a tatár juhar lett. A másnéven feketegyűrű 
juhar őshonos nálunk. Hazánkban egyébként az őshonos fafajok területe 2019-ben az 
összes erdőterület 58%-át tette ki. Korábbi években többek között a kocsányos tölgy, a 
mezei szil, a vadalma, a viragos kőris és a sajmeggy is elnyerte az év faja címet.

Az egyesület 3500 fős tagsággal büszkélkedhet és számos tagozata működik, a Vadgaz-
dálkodási Szakosztálytól kezdve az Erdei Sportok Szakosztályán át az Örökerdő Szak-
osztályig. A szervezet nyitott az új tagok felvételére a különböző kapcsolódó tudomány-
területekről. Az OEE jelentős szerepet vállalt fel a szakmai rendezvények szervezésével 
is, ilyen például az 1997 óta minden ősszel megrendezésre kerülő Erdők Hete.

Sokan tudják, de nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy az erdők, a fák 
milyen fontos szerepet töltenek be a világon. Mindenképpen említést 
érdemel az oxigéntermelés nyilvánvaló jelentősége, vagy például az is, 
hogy az állatok számára búvóhelyet és táplálékot is nyújtanak.

Forrás:
https://www.oee.hu 
http://www.nfk.gov.hu/Magyarorszag_erdeivel_kapcsolatos_ada-
tok_news_513
http://www.azevfaja.hu
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