5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének
leírása

A Kocsányos tölgy a Zárvatermő növények törzsébe, a kétszikűek osztályába és a
bükkfafélék családjába tartozó fás szárú növény. Európa nagy részén elterjedt, a Kárpátmedencében élő hét tölgyfaj egyike.
„A magányos fák koronája magasan boltozatos és széles, félgömb, illetve gömb alakú,
csaknem a törzsig visszazárt, tömött és egyenletesen leveles. Ágrendszere feltörekvő, ágai
messze szétterülnek. Zárt állományban 45 m-t is elérő, egyenes törzsű, keskeny koronájú fa.
Kérge mélyen barázdált, sötét színű. A fiatal fák kérge még sima, később finom barázdák
jelennek meg rajta, és ezek mély repedésekké fejlődnek, miközben színe középszürkéről
sötétszürkére vált.” http://hu.wikipedia.org/wiki/Kocs%C3%A1nyos_t%C3%B6lgy
A mezőberényi vasútállomás tölgyfái egy 1800-as években történő vasútépítés során
felszámolt temető területéhez tartoztak, legalább 200 évesek, Petőfi Sándor is hűsölhetett
alattuk. Említésre méltó, hogy a védetté nyilvánított tölgyfáktól nem messze egy fiatalabb
kocsányos tölgy is található, mely szintén figyelmet érdemel, bár korban még nem számít
matuzsálemnek.

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

Városunk számára fontos, hogy őrizze és védje Mezőberény dendrológiai és esztétikai
értékeit, értékes növényvilágát, ezért Mezőberény Város Képviselő-testülete 2012-ben védetté
nyilvánította a vasútállomás környékén található három kocsányos tölgyet.
A védettségüket az egyik fa tövében felállított felirattal ellátott kopjafa jelzi.
Ugyanebben az évben egy 62.000 EUR-ós támogatás valósult meg a Boldisháti holtágnál,
melynek során jelentős erdőtelepítésre került sor. Az iskolás természetvédő „zöldszíves”
gyerekek segítségével a vasútnál összegyűjtött, védett fákról származó makkokat ültettek el
egy 14,5 hektáros területen.
„A helyi értékek védelme több szempontból is nagyon fontos. Elsők között kell említeni, hogy
az emberek számára ismertebbek, érzelmileg is közel állnak hozzájuk, táj- és településképformálók, sok esetben legenda, emlék fűződik köréjük. Szakmai szempontból indokolt a
védelmük, mert értéket képviselnek, botanikai növénytársulási érdekesség, őshonos vagy
valamilyen élőhely, esetleg génbankok lehetnek. Legtöbbjük a nép nyelvén él, nevet adtak
neki, s él tovább generációról generációra, örökség - méghozzá a legnagyobb ingyen kapott
örökség -, amelyet kötelességünk megőrizni és továbbadni. „
-Szelekovszky László-

A tölgyfák élőhelyén, a vasútállomás környékén jelenleg egy nagyobb átalakítás folyik, az
alagút építésekor két fa ágait jelentősen visszavágták.
Gyorsan változó világunkban is fontos, hogy az ember úgy alakítsa környezetét, hogy közben
vigyázzon a természet kincseire! Matuzsálemi életkoruknak, méretüknek köszönhetően is
odafigyelést, védelmet érdemelnek. Megőrzendő értékeink!

