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Arborele Anului în România

László Potozky
director - Fundaţia pentru Parteneriat

Arborii sunt frumoşi şi folositori şi au reprezentat simbolul vieţii încă din cele mai vechi timpuri. Arborii au asigurat
oamenilor de-a lungul timpurilor hrană, protecţie, şi chiar imortalitate. Multe naţiuni cred că sufletele ce ne-au
părăsit, se ridică către ceruri prin crengile arborilor înalţi. Arborii sunt parte organică a peisajului şi ca atare merită
respectul şi admiraţia noastră. Ei necesită spaţiu şi îngrijire, dar din păcate în timpurile noastre devin din ce în ce
mai mult victime ale activităţilor umane, cu toate că nimic nu e mai dezolant decât un peisaj defrişat.
Copacii reprezintă plămânii planetei şi unul din principalii factori de încetinire a încălzirii globale. Sunt bariere de
sunet, produc oxigen şi sunt consumatori de carbon.
Arborele Anului este o competiţie iniţiată şi implementată de Fundaţia pentru Parteneriat care în anul 2011 a ajuns
la ediţia a II-a. Prin intermediul acestui concurs intenţionăm să atragem atenţia asupra importanţei arborilor în
mod specific şi asupra necesităţii protejării mediului, în mod general. La baza competiţiei stau poveştile unor copaci
importanţi pentru comunitate, ale unor arbori rari sau mistici, cunoscuţi ca simboluri locale.
Un alt aspect important ce merită menţionat este acela că Teiul din Leliceni, câştigătorul primei ediţii a competiţiei
naţionale, a câştigat şi titlul de Arborele Anului în Europa în primăvara acestui an.
La fel ca şi anul trecut înscrierea unui arbore în competiţie s-a putut efectua de către persoane fizice, comunităţi,
ONG-uri, autorităţi, companii, şcoli, etc. Până la expirarea termenului limită din data de 31 iulie, 27 de arbori au fost
înscrişi în competiţie. Cele 27 de aplicaţii au fost trimise din 16 de judeţe şi 26 de localităţi. Cele mai multe aplicaţii
au sosit din judeţele Harghita (5), Cluj (4), Hunedoara (2), Mureş (2) şi Timiş (2). Un juriu naţional format din jurnalişti, activişti de mediu, botanişti sau specialişti silvici au ales, din cei 27 de arbori înscrişi, un număr de 12 finalişti,
care au acces în faza următoare a competiţiei. Finaliştii competiţiei au fost patru stejari, doi tei şi un platan, un ulm,
un fago-molid, un arbore mamut, un castan şi un Liliodendron tulipifera.
Fişierele cu cei 12 finalişti au fost postate, începând cu data de 10 septembrie, pe site-ul www.arboreleanului.ro şi,
timp de 51 de zile, oricine a putut să-şi exprime votul on-line pentru arborele preferat.
Pe 31 octombrie s-a finalizat procesul de votare în cadrul competiţiei Arborele Anului în România.
Competiţia a înregistrat un real succes, fapt dovedit cel mai elocvent prin numărul mare de voturi exprimate pentru
cei 12 arbori finalişti. Cu toate că faţă de anul trecut s-a schimbat sistemul de votare (anul trecut se putea vota zilnic
de pe aceeaşi IP), în 2011 s-a putut vota cu maxim 5 adrese de e-mail de pe aceeaşi IP.
În total s-au înregistrat peste 34.749 de voturi. Pe baza voturilor exprimate s-a stabilit câştigătorul ediţiei 2011 a
competiţiei Arborele Anului în România. Acesta este Ulmul din Căpeni, un arbore de peste 300 de ani. Pe locul al
doilea s-a clasat Stejarul de la Tăietura iar locul trei a fost ocupat de un platan, Copacul din Drum din Timişoara.
Ulmul din Căpeni va fi înscris la concursul internaţional Arborele Anului în Europa.
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Teiul Bisericii
Arborele Anului în
România 2010
Arborele Anului în
Europa 2011
• Locul unde se află
arborele: comuna
Leliceni, la poalele
dealului „Bocskorok
Hegye”, județul
Harghita
• Specia: Tei (Tilia)
• Vârsta: 500 de ani
• Circumferinţa: 3,9 m
• Înălţimea:20 m

Campanii pentru arbori

Campaniile pentru arborii clasaţi
pe primele două locuri

Concursul din 2011 a adus o competiție foarte intensă între Ulmul din Căpeni şi Stejarul din Tăietura. Ca urmare
şi rezultatul final a fost foarte strâns cei doi arbori matusalemici fiind departajaţi doar prin câteva sute de voturi.
Pentru succesul celor doi arbori s-au derulat campanii foarte intense şi extrem de creative. Organizaţiile care au
nominalizat arborii au reuşit să mobilizeze prin intermediul acestor campanii un număr foarte mare de persoane
care au susţinut prin voturile lor copacii preferaţi.
În paginile ce urmează vă prezentăm cele două campanii:

Ulmul din Căpeni

Asociaţia Speo-turistică şi de Protecţia Naturii LUMEA PIERDUTĂ - Demeter Zoltán
Secretarul Asociaţiei Speo- Turistice şi de Protecţia Naturii Lumea Pierdută, Demeter Zoltán s-a gândit deja anul trecut, la publicarea competiţiei „Arborele Anului” să înscrie un copac din bazinul Baraolt, astfel, când în 2011 Fundaţia
Pentru Parteneriat a lansat concursul, imediat a început organizarea. Fiind iniţiatorul şi organizatorul unui eveniment caritativ, Zilele Solidarităţii din Regiunea Baraolt, a ştiut din experienţă, că oamenii se mobilizează în număr
mare pentru susţinerea unui caz numai dacă simt că le aparţine. A avut grijă deci să organizeze în aşa fel, încât
la alegerea arborelui deja să ia parte cât mai multe persoane şi evenimentul să fie mediatizat. A luat legătura cu
fostul preşedinte al Composesoratului din Baraolt, technicianul silvic şi vânător Antal Jenő, care se bucură de mare
respect, precum şi profesorul de biologie Lőrincz Sándor, lider de cercetaşi, ghid de tură, care este foarte popular
în zonă, două persoane care sunt cei mai buni cunoscători ai pădurilor şi peisajului din bazinul Baraolt, după care
a chemat reprezentanţii Asociaţiei Protecţiei Mediului a Tinerilor Verzi din Baraolt (??), şi împreună au ales dintre
şapte copaci în vârstă pe ulmul din Căpeni, care în opinia lui Antal Jenő avea cele mai mari şanse de câştig. În cursul
întâlnirii silvicultorul cu o experienţă de 45 de ani a accentuat de mai multe ori: dacă alegem ulmul din Căpeni, cu
siguranţă vom câştiga! Profeţia lui nenea Jenő s-a adeverit, dar din păcate el n-a mai trăit să vadă. A încetat din viaţă
la 29 septembrie, dar ştim ca fiind îngerul păzitor al ulmului, a îndrumat în continuare soarta acestuia.
După alegerea concurentului s-au făcut fotografii, Antal Jenő şi Demeter Zoltán au întocmit textul care prezintă povestea arborelui, s-a născut traducerea în limba română, şi s-a înscris ulmul în concurs. La vestea că copacul se află
printre cei 12 finalişti, încă dinaintea începerii votului s-a început curăţarea zonei de lângă copac. Cu participarea
composesoratelor din Căpeni şi Baraolt, studenţiilor, a membrilor de asociaţii de tineri (EDISZ, ZIKE) s-a reuşit
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după trei rânduri de curăţat ca zona, care altădată era înconjurat de tufiş dens, să fie curat. Între
timp a început competiţia. Ulmul din Căpeni s-a situat pe primul loc încă de la început, şi a fost
liderul competiţiei până la a 38-a zi. În primele cinci zile a a concurat cu stejarul din Tăietura,
iar începând cu ziua a 6-a, cu platanul din Timişoara, până a 25-a zi, când stejarul din Tăietura a
redobândit locul al doilea, iar în a 38-lea zi, după anularea a sute de voturi nevalide (604 în cazul
stejarului din Tăietura şi 926 pentru ulmul din Căpeni), stejarul din Tăietura a devenit liderul
competiţiei. În ultimele două săptămâni s-a format o competiţie strâmtă. De mai multe ori s-a
reuşit depăşirea stejarului pentru perioade mai scurte de zi, dar au venit nopţile liniştite, şi până
dimineaţa stejarul avea un avans de 100-600 de voturi. Această atmosferă de „Meşterul Manole”
s-a spulberat în ultima zi, când la sfârşitul maratonului de votare de 24 de ore, ulmul din Căpeni
a reluat locul întâi cu 13.096 de voturi, depăşind stejarul din Tăietura, care a primit 12.724, şi
platanul din Timişoara, care a dobândit 2.270 de voturi.
Pe lângă presa scrisă şi electronică din zonă (săptămânalul Erdővidék, ERD TV, erdovidek.ro,
vargyasszoros.org, barot.ro, olasztelek-messzelato.erdely.org şi altele) au cooperat şi cotidiane
judeţene (Székely Hírmondó, Háromszék) şi naţionale, portale de ştiri (szekelyhon.ro, erdély.
ma, transindex) şi site-urile cele mai populare din judeţul Covasna în campania de promovare a
ulmului din Căpeni. Tinerii administratori ai site-ului erdofule.ro au făcut trei spoturi publicitare
(în versiune vicleană, care dă de gândit, şi în versiune şocantă), care au completat campania de
votare care derula pe pagina de facebook a ulmului din Căpeni. Kolumbán Hanna, artista din
Sf. Gheorghe a proiectat afişe, bannere cu ajutorul cărora campania a dobândit o imagine unică.
Încă la începutul competiţiei s-a reuşit formarea unei relaţii de prietenie cu organizatorii campaniei câştigătorului competiţiei de anul trecut, teiul din Leliceni, datorită cărora teiul a adoptat
ulmul din Căpeni ca fratele acestuia, şi ulmul a primit multe sfaturi utile pentru atingerea scopului său (zoldportal.ro). De asemenea au fost de mare ajutor mai mulţi tineri intelectuali care
provin din zonă, şi care au discutat în mai multe grupuri secrete pe facebook pașii strategici, şi au
realizat o popularizare mai largă a ulmului din Căpeni. Datorită specialistului PR Iochom Zsolt,
ulmul din Căpeni are acum şi blog propriu: http://kopeciszil.blogspot.com.
Un val considerabil de susţinători a generat şi conferinţa de presă de nivel judeţean, ţinută cu
ajutorul Consiliului Judeţean Covasna şi în prezenţa preşedintelui consiliului, Tamás Sándor, de
liderul grupului de campanie, lângă ulmul din Căpeni, la 17 octombrie. Preşcolari din Baraolt, tineri, precum şi o familie numeroasă din Căpeni a luat parte în acţiunea de îmbrăţişare a ulmului,
precedentă conferinţei de presă, a căror fotografii mai târziu au strâns alți adepți ulmului, ca şi
primele desene primite în cadrul concursului de desen pentru imortalizarea ulmului. Pe parcurs
s-a reuşit câştigarea susţinerii mai multor persoane publice, de exemplu primarul oraşului Sf.
Gheorghe Antal Árpád şi cântăreaţa Dancs Annamari pe paginile de facebook au popularizat

Secretarul Asociaţiei
Speo- Turistice şi de
Protecţia Naturii
Lumea Pierdută,
Demeter Zoltán s-a
gândit deja anul
trecut, la publicarea
competiţiei „Arborele
Anului” să înscrie un
copac din bazinul Baraolt, astfel, când în
2011 Fundaţia Pentru
Parteneriat a lansat
concursul, imediat a
început organizarea.

ulmul. În ultima săptămână ulmul a fost şi protagonistul Cercului de autoinstruire „Tortoma” (un eveniment săptămânal) din cadrul Muzeului Depresiunii Baraolt. Toate aceste evenimente şi ocazii au fost şi pretexte ca să apară mai
multe ştiri despre ulm în media. Cu ajutorul inspectoratulu judeţean s-a reuşit şi mobilizarea elevilor din şcolile judeţului. În acţiunea finală au avut un mare rol elevii Grupului Şcolar Baróti Szabó Dávid, dar în numeroase localităţi
şi şcoli, care sunt în legătură cu localităţi din zonă şi din regiune s-a desfăşurat campania, datorită primarilor, preoţilor şi pedagogilor entuziaşti şi reprezentanţilor organizaţiilor neguvernamentale. Toată lumea a făcut campanie,
unde a putut şi cum a putut, până când munca perseverentă depusă a dat roade şi s-a născut victoria mult aşteptată
şi prevăzută de nenea Jenő. Mulţumiri pentru asta fiecărui susţinător al ulmului!
Membrii grupului de campanie au decis să dedice victoria în amintirea regretatului technician silvic, Antal Jenő.

Stejarul din Tăietura
Asociaţia Három Hegy - Gál Barna

Cu ocazia înfiinţării organizaţiei noastre ne-a venit ideea de a realiza, din forţe proprii, un parc în jurul stejarilor
noştri, care să includă şi un teren de joacă. Atunci când am auzit de competiţia ”Arborele Anului”, ne-am gândit că
participarea la concurs va fi o ocazie excelentă, care va închega echipa. Rezultatul a fost cel scontat, întrucât astăzi
avem peste 50 de membri activi în organizaţia de tineret a localităţilor Tăietura, Dobeni şi Beta. Rezultatul concursului, faptul că nu am câştigat, ne-a întristat, deoarece aproximativ 50 de tineri au investit foarte multă energie şi
timp în această campanie. Pe ultima sută de metri a concursului am ţinut pumnii strânşi nu atât pentru noi ci, mai
ales, pentru bătrânii din cele trei sate, care au urmărit cu mare entuziasm evenimentele. Stejarii din jurul bisericii
comune ale celor trei sate ne-au amintit că Domnul Dumnezeu are un plan comun pentru comunităţile din Tăietura,
Dobeni şi Beta. Înscrierea la concurs a fost plănuită prin Internet, pentru că membrii organizaţiei noastre se aflau
în diferite colţuri ale continentului, fie ca muncitori, fie ca turişti. Spre toamnă am primit vestea că am fost selectaţi
printre finalişti şi ca atare poate să înceapă procesul de votare. Intenţia noastră a fost ca să câştigăm concursul.
Iată, cum am conceput strategia noastră, cu ajutorul căreia am dorit să câştigăm concursul:
1.
2.

3.

8

pregătirea unor fotografii cu stejarul, de bună calitate
crearea unor conturi pe site-urile de socializare (Facebook, iwiw), dar şi crearea de pagini separa		
te pentru cei din zona Ciucului, Gheorghenilor şi Mureşului, astfel încât să putem să ne strângem 		
cât mai mulţi prieteni
să ne facem cunoscuţi pentru cei din zona Odorhei şi în judeţ şi să căutăm parteneri media, care ne pot ajuta

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

în strângerea de voturi ,
nu vom deranja cu mesaje simple, gen circulară, ci vom organiza programe 			
creative; trebuie să dăm valoare campaniei.
să ne creăm un slogan!
crearea unui video-blog – trebuie să pregătim filme video, ca să ne facem
cunoscuţi,
să avem un video de prezentare,
trebuie să edităm postere şi broşuri şi să le distribuim – atât genul clasic cât şi 		
destinate tinerilor
trebuie să ne facem cunoscuţi şi la Ciuc şi în Gheorgheni – ar putea să fie decisiv 		
pentru rezultat
trebuie să organizăm jocuri - cu premii!! – pentru tineri, pentru că altfel, în 			
afara cunoscuţilor noştri, nimeni altcineva nu ne va promova arborele,
trebuie să vizităm şcolile,
trebuie să ne prezentăm separat pentru cei din Odorhei,
trebuie să contactăm organizaţii care ar putea să ne ajute – (campania noastră 		
s-a sprijinit în mare parte pe această idee, exceptând acţiunile de promovare 		
derulate pe timpul nopţii)

Parteneri media: Udvarhelyi Hírportál, Star Rádió, Digitál 3 Tv, Hargita Népe, Székelyhon,
Udvarhelyi Híradó, Vox Fm, Fun Fm, Retro Radio, Príma Rádió, Más Rádió, Gyergyó Tv, Csíki Tv,
Hargita Magazin, manna.ro
Finanţatori: Brutăria Dobeni, Magazin Merkur, dl. Katona Szabolcs, Asociaţia Tineretului din
Odorheiu Secuiesc, Septimia, Consiliul Judeţean Harghita, Legendarium Secuiesc, Centrul de
Resurse, Tourinfo
Parteneri: Asociaţia AGORA, Asociaţia Geografică Vulticulus, Asociaţia Microregională Szent
László, Forumul Tinerilor din Lupeni, Asociaţia Tinerilor pentru Corund, Máréfalvi Rozetta, BETISZ
(Beta), Szudit (Consiliul Tineretului din Odorheiu Secuiesc), Hadit (Consiliul Tineretului din Judeţul Harghita), Szédit (Consiliul Tinerilolor din Cristur), Asociaţia Microregională Cristur, Asociaţia
Microregională Pogány-Havas, CSTIT, GYTIT, Regiunea Leader Homorod - Rika - Criş, Asociaţia
Microregională Rika, Formaţiunea Tinerilor din Odorhei, Asociaţia Tinerilor din Mugeni, Parohia
Romano-catolică din Tăietura, Asociaţia pentru Beta, Şcoala Generală Mugeni, Şcoala Generală
Ulieşi, Şcoala Generală Dârjiu, Şcoala Generală Fülöp Áron şi Parohia Unitariană Dârjiu.

Cu ocazia înfiinţării
organizaţiei noastre
ne-a venit ideea de
a realiza, din forţe
proprii, un parc în
jurul stejarilor noştri,
care să includă şi un
teren de joacă. Atunci
când am auzit de
competiţia ”Arborele
Anului”, ne-am gândit că participarea la
concurs va fi o ocazie
excelentă, care va
închega echipa.

Calendarul activităţilor:
Luna septembrie
07.09.
10.09.
12.09.
14.09.
16.09.
20.09.
22.09.
28.09.
30.09.

Alege şi tu ca ecuson ”Stejarul din Tăietura”, pe site-urile de socializare! ((metoda picbadge)
- Acţiunea „Să fie Stejarul din zona Odorhei Arborele Anului!” – prezentare locală
Petrecere de deschidere în cinstea Stejarului din Tăietura – Serbarea Recoltei în Dobeni
Prezentarea „Fratelui mai mare” în Odorheiu Secuiesc
Prezentarea sloganului „Fánkkal a Fánkért!” „Cu o gogoaşă (fánk) pentru arborele nostru (fánk)” 1 vot = o
gogoaşă
Primul film video – „Dragoste la umbra arborelui”
400 de ani nu merită un vot – este gata primul poster
Al doilea film video – „Cum şi-a rupt piciorul părintele János”
Prezentarea în judeţ – Arborele care ne leagă – cu ajutorul a 30 de oameni am realizat filmul de prezentare,
care până azi a fost vizionat de 3200 de persoane
Arborele care ne leagă – aşa a fost realizat (album foto)

Octombrie
02.10.
04.10.
05.10.

06.10.
07.10.
08.10.
09.10
11.10.
12.10.
13.10.
14.10.
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Bună! Votează! – flashmob cu ocazia unei întâlniri religioase de la Ivo
Qiumby – joc pentru Stejarul de la Tăietura – joc organizat de Asociaţia Tinerilor de la Odorheiu Secuiesc
Flashmob la Brădeşti – am realizat numele „Stejarul din Tăietura” din oameni care au stat întinşi pe
pământ, iar imaginea a fost filmată din elicopter şi fotografiată dintr-un planor . Drept recompensă s-a
servit pâine cu untură (album foto)
Acţiunea portalului de ştiri Udvarhelyi Hírportál –”Prin vot promovăm Stejarul din Tăietura pe primul loc”!
Am realizat posterul pentru tineri
Balul recoltei – este gata bannerul
Realizarea ştirilor în limbile română, germană şi engleză, pentru sprijinirea Stejarului din Tăietura, precum
şi a unui mini-chestionar cu întrebarea: prin ce metode ai promova stejarul nostru?
Lansarea jocului cu rachete pe Facebook – la un anumit număr de voturi racheta va exploda
Prima rachetă – Cei de Sus ţin cu noi (film video) - şi a doua rachetă – reclamă pentru Stejarul din Tăietura
A treia rachetă – „Arborele care atinge cerul” – concurs de desen pentru şcolarii din zona Odorhei. I-am
rugat şi pe cei din judeţul Mureş să ne voteze
A patra rachetă – cu Harghita pentru arborele din Harghita! – invită-ţi cât mai mulţi prieteni şi vei câştiga o
ladă de bere Harghita precum şi vizite la Şcoala Generală Kányádi şi la Grupul Şcolar Kós Károly

18.10.

Începerea jocului cu premii, adică un joc bowling pentru 12 persoane şi un week-end 		
wellness pentru 2 persoane , la care au participat 160 de persoane; vizită la Şcoala
Generală Fülöp Áron din Feliceni
19.10. Vizită la Şcoala Generală din Corund
20.10. Deplasare de o zi la Odorheiu Secuiesc, Abodi-Nagy Blanka de la X-Factor sprijină
Stejarul din Tăietura şi echipa
21-22.10 Marele Weekend Verde (cu ajutorul Asociaţiei AGORA) – „Stejarul din Tăietura” aduce
pomi fructiferi în şcolile din zona Odorhei şi fiecare clasă din Beta, Dobeni, Tăietura,
Mugeni, Lutiţa, Feliceni, Micloşfalău, Ulieşi, Daia, Petecu, Dârjiu, Mujna, Tibodu şi Dealu
a plantat câte un copac.
23.10. Casa Maghiară din Ottawa, Canada ne acordă tot sprijinul
24.10 Vizită în oraşul Miercurea Ciuc unde am fost primiţi de Organizaţia Tinerilor Maghiari
din Ciuc,
- conferinţă de presă comună cu Consiliul Judeţean,
- după masă, vizită la Gheorgheni unde am fost primiţi de Organizaţia Tinerilor
Maghiari din Gheorgheni şi de Consiliul Elevilor,
- vizită la căminul Liceului Salamon Ernő
- în drum spre casă, vizită la Balul dansului popular a Grupului de Dans Popular Köpice
şi a Formaţiei Virtus din Miercurea Ciuc
25-26.10 „ Campanie de promovare nocturnă” – promovare la balurile bobocilor, baruri,
chefuri – aproape în fiecare noapte; repetiţii pentru „dansul stejarului” pentru flashmob,
aproape în fiecare zi
- cei 300 de elevi ai Gimnaziului Reformat susţin prin vot Stejarul din Tăietura.
27.10 Flashmob la Odorheiu Secuiesc (cu filme video şi fotografii)
29.10. Decernarea de premii pentru concursul „Arborele care atinge cerul”, cu participarea a
peste 90 de oameni; toată lumea a fost invitată la un gulaş şi, mai apoi, la un chef
31.10 Ziua înştiinţărilor în circulară şi a tristeţii.
Au fost efectuate 20 de filme video şi au apărut 64 de ştiri în presă.

Concursul din 2011
a adus o competiție
foarte intensă
între Ulmul din
Căpeni şi Stejarul
din Tăietura. Ca
urmare şi rezultatul
final a fost foarte
strâns cei doi arbori
matusalemici fiind
departajaţi doar prin
câteva sute de voturi.
Pentru succesul
celor doi arbori s-au
derulat campanii
foarte intense şi
extrem de creative.
Organizaţiile care
au nominalizat
arborii au reuşit
să mobilizeze prin
intermediul acestor
campanii un număr
foarte mare de
persoane care au
susţinut prin voturile
lor copacii preferaţi.

Locul 1.

Ulmul din Căpeni

Asociaţia Speo-turistică şi de Protecţia Naturii LUMEA PIERDUTĂ
Baraolt, jud. Covasna

Uriaşul ulm de câmp (Ulmus campestris), în vârstă de 300 de ani, trăieşte lângă podul de pe pârâul Baraolt, la nord
de satul Căpeni, pe un teren pe care exista odinioară o moară de apă. Arborele, cu o mărime impresionantă, are o
înălţime de peste 35 de metri şi o circumferinţă de 7,3 m, aşadar pentru cuprinderea lui ar fi nevoie de cinci adulţi.
“Cu aceste dimensiuni, ulmul din Căpeni este unul dintre cei mai mari arbori din Depresiunea Baraolt, judeţul Covasna.” – aşa este prezentat de câtre Antal Jenő (75 ani), tehnicianul silvic pensionar din Baraolt, specialistul care ne-a
atras atenţia asupra mărimii şi istoriei copacului.
Ulmul face parte din speciile de arbori indigeni în Bazinul Carpatic, îşi are originile în primele decade ale secolului
al XVIII-lea. De-a lungul secolelor, împrejurimile ulmului şi ale morii au fost locul mai multor evenimente celebre.
Există o zicală în limba maghiară „E bai la Căpeni!”, datorită căreia numele satului Căpeni este cunoscut în toată
Depresiunea Carpatică, dar foarte puţini cunosc originea ei.
„În data de 9 decembrie 1848, în timpul revoluţiei, satul a avut soartă grea. Un sătean a tras asupra generalului austriac Heydte, în timp ce acesta trecea cu oastea prin sat. Din răzbunare acesta a ordonat incendierea satului şi uciderea atacatorilor. Au fost incendiate aproape toate clădările satului şi au fost ucişi 51 de săteni, lăsând orfani 106
copii. Probabil atunci s-a născut zicala: „E bai la Căpeni!” – aflăm din prezentarea satului scrisă de protopopul Nagy
Károly din Căpeni. După cum povestesc bătrânii din sat, tot în noaptea aceea a fost incendiată şi moara, care era
situată în apropierea locului de campare a austriecilor. Nu departe de arbore se află mormântul soldaţilor căzuţi în
luptele din 9 decembrie 1848. Locul este marcat cu un stâlp funerar. La câteva sute de metri de locul amintit, în 1973,
în memoria acestor lupte, a mai fost ridicat un monument din granit, având forma unei săbii înfipte în pământ.
Pe lângă bătrânul ulm, de-a lungul secolelor a funcţionat o moară de apă, care a avut un rol vital în viaţa cotidiană
a satului. Nu a fost numai un loc pentru măcinarea cerealelor, ci şi un loc unde sătenii discutau despre problemele
zilnice, atât personale cât şi ale comunităţii. Din moment ce toate discuţiile au fost efectuate în prezenţa şi la umbra
ulmului, copacul uriaş a fost martorul nenumăratelor povestiri vesele şi triste. Semnificaţia locului este indicată şi
de faptul că în timp ce în anumite perioade ale anului distracţia, dansul şi muzica erau interzise de legile bisericeşti,
în moară nu se oprea lucrul nici duminică. Despre circumstanţele construirii morii nu prea avem date şi documente.
Primele informaţii despre moară şi despre morarul Molnár Mihály le putem citi într-un rezumat fiscal din 1750. Mai
târziu, în anul 1799, aflăm dintr-un inventar bisericesc despre „…terenul morii, din care a fost donat proprietarilor
de moară din Căpeni, la nord se învecinează cu şoseaua comunală, iar la sud cu grădina morii ...”.
În 1845 administratorul parohiei reformate din sat, Sebestyén Sámuel scrie într-un document: „... începând din 10
septembrie s-a făcut o toamnă şi o iarnă aşa de secetoase, încât roţile morii s-au oprit şi sărăcia e mare în sat.”.
După ce în anul 1848 moara a fost incendiată, ea a fost reconstruită şi a funcţionat până în prima decadă a secolului
XX. O parte dintre rămăşiţele morii sunt vizibile şi în prezent, la picioarele ulmului.
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1.
Arborele Anului în
România 2011
• Nr. voturi:

13.096

• Locul unde se află
arborele: pe lângă DJ
131 - la nord de satul
Căpeni, jud. Covasna
• Specia: Ulm de
câmp (Ulmus
campestris)
• Vârsta: 300 de ani
• Circumferinţa: 7,3 m
• Înălţimea: 35 m

Locul 2.

Stejarul din Tăietura

Asociaţia Három Hegy
Dobeni, jud. Harghita

Dacă minunaţii stejari multiseculari de pe lângă biserica celor două sate gemene, Tăietura şi Dobeni, ar putea povesti, ne-ar spune, printre altele, că numele satului Tăietura are legătură cu defrişarea pădurilor.
Legenda spune că pe vremuri, pe teritoriile defrişate din pădurea ce acoperea aceste meleaguri, s-au aşezat mai
mulţi călugări, iar aceştia, în onoarea celor 12 apostoli, au sădit cei 12 stejari.
Biserica a fost construită între anii 1843-1851, dar înaintea ei, pe teritoriul actual al bisericii şi al parohiei, funcţiona
un lăcaş al călugărilor de ordin trinitar, care erau călugări salvatori de prizonieri. Acest ordin era cunoscut pentru
faptul că în vremurile invaziilor otomane răscumpărau secuii căzuţi prizonieri sau chiar mergeau în locul lor, în
detenţie. Stejarii uriaşi ce se găsesc lângă actuala biserică sunt martori tăcuţi ai acelor vremuri.
Din spusele localnicilor reiese că stejarii au apărat biserica în timpul războaielor.
Unul dintre ei a căzut prada unui obuz, salvând biserica de această lovitură, iar doi dintre ei au fost tăiaţi in timpul
comunismului, pentru că au fost atinşi de molimă şi au început să putrezească.
Astfel, în zilele noastre, din cei 12 stejari veterani au mai rămas numai nouă arbori falnici care şi în prezent apără
biserica în vremuri furtunoase cu trunchiurile lor impunătoare, stârnind uimirea şi admiraţia tuturor.
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2.

• Nr. voturi:

12.724

• Locul unde se
află arborele:
Str. Principală,
sat Tăietura, jud.
Harghita
• Specia: Stejar
(Quercus robur)
• Vârsta: 400 de ani
• Circumferinţa: 5,1 m
• Înălţimea: 20 m

Locul 3.

Copacul din drum

Asociaţia pentru Calitatea Vieţii
Timişoara, jud. Timiş

În Timişoara, un copac gros cât două butoaie stă postat în mijlocul şoselei pe strada Pomiculturii, încă de pe vremea
când oraşul era paşalâc turcesc. Toată lumea îl ştie ca şi “Copacul din drum”.
Când s-a refăcut drumul, viteza a fost limitată şi au fost instalate semne de drum îngustat.
Şoferii care trec astăzi prin zonă s-au obişnuit cu copacul de pe şosea.
Platanul secular este protejat şi a fost înconjurat de municipalitate cu un gard metalic vopsit în galben, ca măsură
de siguranţă. În trecut era locul unde venea cisterna de unde se distribuia petrol oamenilor, iar lângă el se afla şi o
fântână. Acum e singur, în văzul lumii, se înalţă într-o lume care pare că nu îi mai aparţine.
Lumea l-a părăsit de mult, l-a închis in atmosfera oraşului gri, care a dat uitării natura, l-a exilat departe de ceilalţi
fraţi ai săi, plasându-l într-un loc care cu timpul i-a devenit străin.
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3.

• Nr. voaturi:

2.270

• Descrierea locului
unde se află arborele:
Strada Pomiculturii,
Timişoara, jud. Timiş
• Specia: Platan
• Vârsta: 330 de ani
• Circumferinţa: 4,5 m
• Înălţimea: 21 m

Locul 4.

Fago-molidul care stă în calea asfaltului

Gabriel Păun
Bucureşti

Arborele aflat în munţii Retezat străjuieşte o poiană de pe valea ce porneşte din imediata vecinătate a pasului JiuCerna către Retezatul Mic (Retezatul calcaros). Nu există un traseu turistic marcat aici. Ochii oamenilor nu prea au
văzut aceste locuri, cu excepţia salvamontiştilor, a cercetătorilor, a ciobanilor şi a câtorva turişti amatori de aventură. Arborele îşi are rădăcinile din seminţele căzute de la arborii mai bătrâni de fag şi de molid din pădurea virgină ce
înconjoară poiana. Se ştie că dintotdeauna fagul şi molidul au fost buni ”prieteni”. Ei au crescut bine unul la umbra
celuilalt, însă foarte rar au fost descoperiţi crescând împreună atât de armonios.
Fago-molidul din Retezat reprezintă exemplul perfect de prietenie dintre fag şi molid. Pădurea ce înconjoară arborele face parte din ultimul Peisaj Forestier Intact din zona de climă temperată a Europei, unde sunt adăpostite animale
sălbatice precum ursul, lupul, râsul, jderul de copac, pisica sălbatică, dar şi căpriorul, cerbul şi capra neagră.
Aici, pe mai bine de 100.000 de hectare, nu există urme ale omului. Nu sunt drumuri asfaltate, conducte, aşezări
omeneşti, tăieri rase de pădure sau specii exotice de plante şi de animale.
Totul este natură în stare pură.
Aici este inima vieţii sălbatice din Europa! Tot în împrejurimile arborelui pot fi observate, în diferite momente ale
anului, mii de specii de plante cu flori şi de fluturi viu coloraţi. Fructele de pădure şi ciupercile sunt la ele acasă.
Cântecul păsărilor rare care trăiesc aici sau care vizitează arborele completează această scenă a vieţii.
Fago-molidul este situat în plin habitat al animalelor sălbatice ce nu cunosc omul, dar şi al animalelor care doar
traversează zona. Arborele este situat exact la răscrucea dintre două coridoare de deplasare ale acestor animale
(coridorul ce leagă Retezatul mare de munţii Vâlcan şi coridorul Jiu de Vest – Cerna). De aceea împrejurimile fagomolidului reprezintă locul ideal de pândă şi de atac pentru animale de pradă precum lupul şi râsul, care ştiu că după
o ploaie de vară căprioarele şi cerbii ies în această poiană să se usuce la soare. Liniştea şi armonia ce domnesc în
acest loc rupt de restul lumii au devenit iminent şi brutal ameninţate de defrişare, betonare şi asfaltare.
Pe 6 iulie 2011 s-a dat acordul de mediu pentru construcţia tronsonului 3 al drumului naţional 66A pe culoarul
Cerna – Jiu de Vest. 17 hectare de pădure din apropierea fago-molidului urmează să fie defrişate. Zilele liniştite ale
arborelui sunt numărate. Locul ar urma să devină în scurt timp un banal loc de picnic. Terenurile de lângă drum au
devenit deja subiect de afaceri imobiliare. O dezvoltare haotică asemănătoare cu multe locuri din ţară ar urma să
compromită unicitatea Retezatului, dată de natura în stare pură. Recunoaşterea importanţei fago-molidului, ca emblemă a pădurii ce îl înconjoară, este esenţială pentru protejarea ultimului Peisaj Forestier Intact din zona de climă
temperată a Europei.
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4.
• Nr. voturi:

1.171

• Descrierea locului
unde se află arborele:
Parcul Naaţional
Domogled - Valea
Cernei
Cea mai apropiată
aşezare: Câmpu lui
Neag, jud. Gorj
• Specia: Fagomolid - doi arbori
concrescuţi: un fag
(Fagus sylvatica) şi un
molid (Picea abies)
• Vârsta: 45 de ani
• Circumferinţa: 3 m
• Înălţimea: 16 m

Locul 5.

Bătrânul Carpaţilor

Asociaţia Geopark Perșani / Mihail Iacomir
Racoş, judeţul Braşov

Din Mercheaşa pornim la pas spre “Vulcanul Racoşului”. Mergem spre răsărit, lăsăm în urmă slatina (izvor sărat), ajungem mai sus de sat şi intrăm într-o păşune cu stejari seculari. În 2009, acelaşi drum l-au parcurs şi copiii satului Dana şi
Sebastian Pelei , care au participat la concursul Cel mai bătrân arbore din România al Fundaţiei Mihai Eminescu. Au găsit
un stejar care, măsurat la nivelul pieptului, avea o circumferinţă de 9,3 m.
După lansarea concursului în 2011, ne-am hotărât să înscriem în competiţie “Stejarul din Mercheaşa”. Studiind legătura
vârstei cu circumferinţa unui stejar putem spune că stejarul din Mercheaşa are o vârstă de aproximativ 900 de ani.
Firesc, acum ne întrebăm care sunt amintirile Stejarului? Răspunsurile vin depănate din firul istoriei. Cu siguranţă Stejarul a privit la ridicarea satului Mercheaşa (atestat 1448–Enciclopedia Geografică a României numit Streitfert din Scaunul
Reps (Rupea azi, wikipedia) sau Stristfordia atestat 1400 după Fabini (1998)). Iniţial a fost o bazilică romanică, cu navă
centrală şi cor pătrat, datând din secolul XIII. A urmat Biserica Evanghelică Fortificată, apoi, în jurul ei, s-a ridicat satul.
Ani la rând, Stejarul a privit cum oile, vacile sau driganele satului păşteau păşunea din jurul său. La începutul floralului
sătenii ţineau maialul, când se formau turmele şi cirezile. Vara, când se rupeau norii, ciobanii se adăposteau sub stejar.
Alteori făceau foc să se încălzească şi atunci îl puneau în pericol. Vara trecea repede. Se coceau perele pădureţe din păşune. Se fierbea pălinca. Era semn de toamnă. „Langsam” Mercheaşa intra în iarnă. Stejarul mai scăpase un an de fierul
toporului. Devenea tot mai falnic, mai greu de doborât. Cădeau primii fulgi, ne apropiam de Ignat şi Crăciun. Se pregătea
slănina la slatină, apoi se atârna în Bastionul Slăninei (Fabini, 1998 -în 1800 Turnul de Nord-Vest al fortificaţiei bisericii
devine bastion). Duminica, mai ales toamna şi iarna, la chemarea clopotului (datat 1570, cu text în germană: donaţie a
primarului Mauritius Ludwig din Reps şi lucrat de meşterul Georg Hõrel din Nürnberg, Nussbächer 1979) satul se aduna
la slujbă. De pe deal, Stejarul auzea orga, realizată în 1788 de Johannes Prause şi modernizată de W. Hörbiger. Aceasta ne
mai încântă şi astăzi, dar, la Vulcan. Ioan Pelei, pădurar din Mercheaşa ne-a spus că „la Mercheaşa biserica este închisă iar
în sat a mai rămas un singur sas şi ăla căsătorit cu o româncă”. Iarna şi primăvara devreme, până la Paşti, urmau obiceiurile satului. Stejarul asculta bucuria reunirii comunităţii. Se succedau şezătorile, colindele Crăciunului terminate cu
„bardoaza”, Fosnicul românesc, de “Unire”, Petrecerea populară (după Fosnic când participau şi saşii, ungurii), Întoarcerea
în timp şi balul, Plugarul a doua zi de Paşti. Urma maialul şi un nou an încreţea scoarţa Stejarului. Mai înainte, pe lângă
el, au trecut spre răsărit şi saşii protejaţi de cavalerii teutoni în migraţia lor. Au ridicat aşezări, cetăţi, au întărit fortificaţii
precum: Hoghiz, 15 km sud-vest de Stejar -1186, Şoarş, Felmer & Cobor-1206, Ungra, Micloşoara, Aita Mare & Budila-1211,
Cetatea Brasovia întărită de teutoni între 1212-1218, Cetatea Feldioarei zidită de teutoni înainte de 1225, Drăuşeni peste
deal de Stejar–1224, Viscri–1231, Corona (Braşovul de azi)–1234, Sânpetru, Hărman & Prejmer-1240. În anul 1241 Stejarul
a simţit şi iureşul tătarilor în timpul Marii Invazii pustiitoare. Probabil Stejarul a apărut pe păşune cam prin anul 1100,
odată cu Transilvania (1075, în latina medievală de cancelarie însemnând “teritoriul de dincolo de păduri”). Şi pentru că
arborele trebuia să poarte un nume, i-am spus Bătrânul Carpaţilor sau Stejarul din Mercheaşa.
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5.
• Nr. voturi:

1.025

• Descrierea locului
unde se află arborele:
mai sus de sat, pe
păşunea cu stejari
seculari, la cca. 1,7
km est - nord est de
sat. Coordonate GPS:
25º 21’ 49.191” long E
& 46º 03’ 59.047” lat
N, satul Mercheaşa,
comuna Homorod,
jud. Braşov
• Specia: Quercus
sesilliflora – gorun
(stejar de deal)
• Vârsta: 900 de ani
• Circumferinţa: 9,3 m
• Înălţimea: 21,3 m

Locul 6.

Stejarul lui Rákoczi

Emőke Biró
Sâncrăieni Ciuc, jud. Harghita

Anul trecut, când se derula programul „Arborele anului”, împreună cu familia mea am susţinut şi am votat arborele
din satul nostru vecin, Feliceni. Atunci, tatăl meu mi-a povestit că şi in satul lui natal, Atid, există un arbore, numit
de către localnici „Stejarul lui Rakoczi”, pe care am putea să-l nominalizăm anul viitor.
În această primăvară am fost la Atid, am vizitat şi stejarul şi cât timp m-am aflat în sat am încercat să adun cât mai
multe informaţii despre arbore.
După puţin timp, mama mea mi-a arătat anunţul pentru competiţie, într-un ziar local.
A urmat o nouă excursie la faţa locului, unde am făcut şi poze.
Stejarul, numit de către localnici „Rákóczi Cserefája” (Stejarul lui Rakoczi), se află la o distanţă de 5 km de centrul
satului Atid, între Atid şi Atia, două sate frumoase ca-n poveste, dar care din păcate sunt din ce în ce mai pustii, din
cauza emigrării tinerilor.
Stejarul se află pe vârful unui deal, numit „Csókás”, pe câmp, în drum spre rămăşiţele cetăţii Firtănuş.
Conform tradiţiei, cetatea Firtănuş a fost construită prima dată în secolul al doilea. Potrivit documentelor aflate în
arhivele arhiepiscopului Transilvaniei, Fogarassy Mihály, în secolul al XIII-lea a fost construit un castel, dar în 1701
el a găsit doar ruinele acestuia, construind pe acel loc o mănăstire, servind astfel contrareforma.
Vârsta arborelui nu o cunoaşte nimeni cu exactitate, dar toate sursele susţin faptul că Rákóczi Ferenc al II-lea a
poposit de mai multe ori sub umbra acestuia, legându-şi şi calul de acesta. Aşa şi-a primit şi numele de „Rákóczi
cserefája”.
Locuitorii satului Atid se ocupă cu agricultura şi cum drumul spre păşuni trece chiar pe lângă stejar, poposesc de
multe ori sub umbra sa răcoritoare.
Panorama e minunată: în vale se vede satul Atid, iar spre nord-est se află satul Atia.
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6.

• Nr. voturi:

717

• Descrierea locului
unde se află arborele:
Între satul Atid şi Atia,
comuna Atid, jud.
Harghita
• Specia: Stejar
• Vârsta: 450 de ani
• Circumferinţa: 5,8 m
• Înălţimea: 20 m

Locul 7.

Castanul Unirii

Adina Dancianu
sat Vişan, comuna Bârnova, jud. Iaşi

La umbra acestui mare castan s-a pus la cale Unirea Principatelor Române. Redescoperit în 2004 şi autentificat de
d-nul profesor univ. Mandache Leocov, Castanul Unirii din Vişan, înscris în rândul monumentelor istorice şi naturale
de mare importanţă, poate depune oricând mărturie despre eforturile unioniştilor ieşeni pentru transformarea visului în realitate. Astfel, duminică, 25 mai 1856, la 2 kilometri de Iaşi, între dealurile încărcate cu vii din cătunul Vişan,
în curtea familiei generalului Chersin, comandantul regimentului militar din dealul Copoului, ginerele lui Petre
Mavrogheni, s-au adunat toţi unioniştii ieşeni la sfat de taină, sub coroana impunătoare a castanului în floare, feriţi
astfel de iscoadele stăpânirii.
Erau prezenţi: Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Costachi Negri, Dimitrie Ralet, Constantin Hurmuzachi, Petre
Mavrogheni, părintele arhimandrit Neofit Scriban, Costachi Rolla, Emilian Florescu.
După ce „generăleasa” Elena-Luiza, a făcut oficiile de gazdă, Mihail Kogălniceanu, care a condus această întâlnire, a
propus înfiinţarea „Asociaţiei de luptă pentru Unire”, comitet clandestin care să adune toate forţele necesare pentru
a se face paşii necesari pentru Unirea Principatelor Române.
Entuziasmul a pus stăpânire pe toţi.
Vasile Alecsandri a compus pe loc şi a recitat poezia „Jurământ”, care a devenit jurământul de credinţă al unioniştilor ieşeni:
“Sub acest măreţ castan /Noi jurăm toţi în frăţie / Ca de azi să nu mai fie/ Nici valah, nici moldovean! Să fie numai
români/ Într-un gând, într-o simţire / Şi să ne dăm mâni cu mâni/ Pentru-a ţării fericire!”
Bătrân de vreo două secole, „Castanul Unirii” de la Vişan îşi păstrează încă vigoarea prin seva pământului, devenind
un reper al identităţii culturale locale.
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7.

• Nr. voturi:

638

• Descrierea locului
unde se află arborele:
sat Vişan, comuna
Bârnova, jud. Iaşi
• Specia: Castan
(Aesculus Hippocastanum)
• Vârsta: 200 de ani
• Circumferinţa: 1,5 m
• Înălţimea: 20 m

Locul 8.

Teiul lui Ady

Asociaţia Agroturistică Sâncraiu
Sâncraiu, jud. Cluj

Într-un loc marcat de trecut şi prezent, în centrul satului Sâncraiu, pe malul râului Călata, se înalţă un tei, numit
de localnici teiul lui Ady. Localitate este renumită şi pentru activitatea agroturistică bine dezvoltată. Anual, mii de
turişti vizitează satul, oprindu-se şi sub acest tei, deoarece Monumentul Ady Endre, ridicat în anul 1994, le arată
importanţa locului şi a arborelui.
De acest tei se leagă o poveste devenită legendară în rândul localnicilor. Personajul principal al povestirii este marele poet maghiar, Ady Endre, care, pe linie maternă, a avut rude în Sâncraiu, în familiile Viski şi Kiszely.
Grădina în care se găseşte teiul era proprietatea familiei Kiszely, nobili respectaţi şi de localnici.
A fost plantat la sfârşitul secolului al XIX-lea, când datorită activităţii d-lui Czucza János, directorul şcolii, au fost
plantaţi zeci de copaci în localitate. Într-un proces-verbal al adunării presbiteriale din Biserica Reformată Sâncraiu,
scris în data de 7 aprilie 1896, se aminteşte că directorul a plantat 23 de copaci, în diferite puncte ale satului.
Czucza, fiind bun prieten cu Kiszely Kálmán, putea să planteze şi în grădina lui un tei.
Grădina are o aşezare deosebită, deoarece în apropierea ei curg apele râului Călata, iar priveliştea văzută de aici se
compune din clădirile specifice zonei, înconjurate de coline verzi. Pe unul dintre aceste dâmburi se înalţă vechea
biserică a satului, construită în sec. al XIII-lea. Nu este de mirare că locul a fost preferat şi de Ady.
Venind în vizită la rude, poetul a vizitat satul, pentru prima dată, în 6 iunie 1914 în compania Bertei Boncza, viitoarea
sa soţie din Ciucea. Aşezat sub teiul din curtea familiei Kiszely a fost inspirat de priveliştea descrisă de mai sus şi de
imaginea plină de culoare a sâncrăienilor, care veneau din biserică, îmbrăcaţi în costume populare. Inspirat de acele
momente a scris poezia “Pe malul Călatei”, operă mult recitată de localnici.
În timpul primului război mondial, poetul a vizitat de mai multe ori satul, căutându-şi liniştea. Bătrânii povestesc că
l-au văzut aşezat sub tei.
După război, copacul şi-a luat rămas bun de la proprietari şi a cunoscut declinul nobilimii din Sâncraiu.
Teiul lui Ady a supravieţuit şi în timpul celui De-al Doilea Război Mondial.
În epoca comunistă, statul, devenit noul proprietar al grădinii, a construit în imediata sa vecinătate o clădire folosită
în scopuri comunitare. Amintirea poetului se păstrează şi azi. Principalul moment al evenimentelor culturale din sat
îl reprezintă vizitarea Monumentului Ady, ridicat la umbra teiului.
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8.

• Nr. voturi:

413

• Descrierea locului
unde se află arborele:
sat Sâncraiu, jud. Cluj
• Specia: Tei pucios
(Tilia cordata)
• Vârsta: 115 de ani
• Circumferinţa: 2,85 m
• Înălţimea: 20 m

Locul 9.

Teiul din Bârnova

Ing. Dr. Lupu Ionel, Asociaţia Dendro-Ornamentală „Anastazie Fătu”
Iaşi, jud. Iaşi

Povestea arborelui este deosebit de interesantă, plecând chiar de la formarea fructului (achenei). Cu aproximativ
660 de ani în urmă, probabil în vara anului 1351, pe stigmatul uneia dintre cele aproximativ 600.000 de flori ale unui
tei cu frunza mare (mama), a ajuns, adus de vânt sau de către o albină sălbatică, un grăuncior de polen de la un tei
argintiu (tata), care nu face mai mult de 100.000 de flori/an, dar mai mari.
Şi astfel s-a format o sămânţă „nobilă” şi „norocoasă” pentru că n-a fost mâncată de păsări, şoareci, chiţcani etc.,
ci a dat naştere unei plăntuţe. La rândul ei, plăntuţa a fost din nou norocoasă, pentru că s-a fixat pe sol într-un loc
apărat de tăietorii de copaci, în apropierea unui lăcaş de rugăciune, la numai 10 km distanţă de Iaşi şi tot cu noroc a
ajuns până la 660 de ani. Vârsta actuală de 660 de ani a teiului hibrid natural are la baza calculului „lăţimea medie
a inelului anual de creştere în grosime”, de 1,5 mm/an, lăţime extrasă din 3 lucrări, dintre care una (Tabele dendrometrice, 1320 pagini, 1957) se bazează pe secţionarea şi măsurarea unui număr de 1.650 de tei din România, în anul
1950. La nivel european, 660 de ani nu este o vârstă record, pentru că în pădurile gruzine se întâlnesc tei de 600 de
ani, iar în vestul Europei şi tei de 800-1000 de ani.
Când teiul hibrid avea aproximativ 57 de ani şi cca. 14 cm în diametru, în timpul domnitorului Alexandru cel Bun
(1408), Iaşiul a fost menţionat ca structură urbană, iar în timpul domniei lui Alexandru Lăpuşneanu (1564), oraşul a
devenit capitala Principatului Moldovei şi s-a menţinut astfel până în anul 1859, la unirea Principatelor.
Teiul din Bârnova a fost martor la unele invazii străine: în anul 1513-jaful tătarilor; în 1686 – incursiunea polonezilor etc. În anul 1603, în timpul domnului Ieremia Movilă, aici exista o mănăstire, cu o bisericuţă de lemn. Se pare
că tot aici, în timpul lui Ştefan Tomşa (1611-1615; 1621-1623) a mai existat o biserică de lemn. Între anii 1626-1629,
sub domnia lui Miron Barnovschi Movilă, când teiul hibrid avea cca. 275 de ani şi 82-83 cm în diametru, a fost zidită
biserica mănăstirii. Ceva mai târziu, în perioada 1661-1666, domnul Eustratie Dabija a încheiat edificarea mănăstirii,
unde a şi fost înmormântat, alături de fiica sa.
Când teiul avea cca. 377 de ani şi 113 cm în diametru, adică în timpul domnului Grigore al II-lea Ghica (1728), oraşul
Iaşi a fost afectat grav de o epidemie de friguri. Domnul şi toată curtea lui s-au refugiat pentru o vreme la Mănăstirea Bârnova, prilej cu care au fost refăcute clădirile din incintă şi s-a amenajat zidul împrejmuitor din piatră. Aşadar,
Mănăstirea Bârnova a devenit atunci capitala Moldovei, iar teiul a ajuns să apere de soare domnul şi familia acestuia, sau altfel spus a devenit un „tei domnesc”.
Dar nici acest tei n-a scăpat de suferinţele teilor indigeni. În pădurile din România, după vârsta de 100 de ani, teii se
îmbolnăvesc de putregaiul trunchiului, produs de ciuperca Trematovalsa matruchotti, care i-a provocat o scorbură
şi teiului nostru.
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9.

• Nr. voturi:

298

• Descrierea locului
unde se află arborele:
Comuna Bârnova, la
10 km sud-est de Iaşi,
jud. Iaşi
• Specia: Tei hibrid
natural, Tilia x
haynaldiana Simk.
(T. platyphyllos x T.
tomentosa)
• Vârsta: 660 de ani
• Circumferinţa: 6,22 m
• Înălţimea: 15 m

Locul 10.

Arborele mamut

Asociaţia Echos
Sâncraiu, jud. Cluj

La poalele masivului Vlădeasa, la limita aşezărilor Săcuieu şi Rogojel, cu o vârstă care depăşeşte un veac, se
regăseşte unul dintre cei mai impresionanţi arbori regăsiţi în flora planetei - Sequoiadendron giganteum, celebrul
arbore sequoia. Povestea acestui arbore, care nu se regăseşte în flora spontană a României, este legată de numele
unuia dintre locuitorii Săcuieului, pe numele său Gál János. Acesta a fost agronom de formaţie, destul de bogat, iar
locuitorii zonei l-au reţinut sub numele de contele Gál. El a plantat în zonă foarte mulţi arbori, pentru a reface terenurile degradate dar şi pentru a consolida versanţii golaşi, care străjuiau localitatea.
Printre arborii puşi de Gál se regăsesc şi specii care se regăsesc rar pe teritoriul României- laricele, pinul negru.
De asemenea, printre coniferele pe care le-a plantat aici s-a aflat şi un sequoia, adus din Statele Unite.
Gigantul a găsit a doua casă, aici la poalele Vlădesei, pe dealul cunoscut sub numele de Dealul Domnului.
El a avut parte de aceleaşi veri însorite dar cu ploi abundente şi ierni cu zăpadă, de aceleaşi soluri de munte, dezvoltate pe strat vulcanic şi chiar de aceeaşi altitudine. Astăzi, coroana sa impresionantă se ridică la peste 30 de metri,
iar trunchiurile masive ce se despart imediat deasupra solului au circumferinţe de 4 şi respectiv 3,5 m.
Sequoia sau „Arborele Mamut” este un conifer din familia „Cupressaceae”. Sunt arbori uriaşi care pot atinge vârsta
de 3000 de ani, ce pot avea o înălţime de peste 100 de m, un diametru al trunchiului de 13 m şi o greutate de 2400
tone. În mod natural, aceştia cresc pe continentul american, la liziera pădurilor din munţii Sierra Nevada din SUA.
Înmulţirea acestor arbori este un proces destul de greoi şi reţeta succesului este foarte precisă.
Pentru a răzbi în viaţă, micuţii giganţi au nevoie de o combinaţie de forţe antagonice: foc şi apa. Focul are un rol important în ecologia speciei, incendiile periodice, deşi le afectează, nu omoară exemplarele mature, în schimb curăţă
vegetaţia concurentă şi pregăteşte solul pentru succesul seminţelor. În ţara noastră mai există câţiva arbori sequoia, care se regăsesc la Simeria, Băile Herculane sau Oradea.
Soarta contelui Gál a urmat destinul amar ai multora dintre cei care au devenit ţintele regimului comunist.
Deportat din Săcuieu, acesta a decedat la Turda, la vârsta de 102 ani, luându-şi parcă vivacitatea din modelul dat de
secularul arbore pe care l-a lăsat în localitatea natală. În urma sa, privind spre vârful Vlădesei, rămâne impunătorul arbore, veghind parcă pentru veşnicie curgerea timpului.
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10.

• Nr. voturi:

263

• Descrierea locului
unde se află arborele:
Dealul Domnului, sat
Săcuieu, jud. Cluj
• Specia: Arborele
mamut (Sequoiadendron giganteum)
• Vârsta: 100 de ani
• Circumferinţa: 4 m
• Înălţimea: 30 m

Locul 11.

Stejarul din Posmuș

Daniella Ludvig
Posmuş, jud. Bistriţa-Năsăud

Poveste :
Stejarul din Posmuş ne aminteşte de vremurile când castelul Teleki din localitate era înconjurat de pădure. Familia
contelui Teleki, care a deţinut castelul şi împrejurimile din mijlocul secolului al XVII-lea, a aflat că anul 1406 ar fi
anul în care a fost plantat stejarul, motiv pentru care el a fost înscris pe o tăbliţa aflată pe trunchiul arborelui.
Posmuş a fost dobândit de contele Teleki Mihály, cancelarul Transilvaniei (1634 - 1690), şi a rămas în proprietatea
familiei până în anul 1948, când a fost naţionalizat. În anii 1920 stejarul a fost lovit de fulger de două ori, dar ultimul
proprietar, contele Teleki Ernő, al 10-lea din şirul moşierilor Teleki din localitate, a reuşit să stingă focul şi să salveze stejarul. Conacul Teleki din Posmuş a fost imortalizat de-a lungul anilor de mai mulţi artişti.
Pe pictura tempera datată din sec. XIX stejarul este vizibil destul de bine. Stejarul apare şi în desenele stranii ale lui
Teleki Ernő, desene pe care le-a făcut în anii de deportare la canalul Dunăre - Marea Neagră şi la Măcin, unde a avut
3 ani şi jumătate domiciliu forţat (1952-1955). Astăzi, desenele fac parte din colecţia art brut a Galeriei Naţionale
de Artă din Budapesta. Dacă ar putea vorbi, arborele ne-ar povesti despre istoria furtunoasă a Ardealului, despre
saşi şi români, foşti locuitori al Posmuşului şi despre viaţa unei familii nobile maghiare care, secole de-a rândul, a
avut un rol în făurirea istoriei Ardealului. Viaţa contelui Teleki Ernő a fost prezentată in filmul documentar „Dansul
demonilor”, difuzat de canalul de televiziune „DUNA TELEVÍZIÓ” în aprilie 2011.
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11.

• Nr. voturi:

218

• Descrierea locului
unde se află arborele:
Nr. 173, Posmuş, jud.
Bistriţa-Năsăud
• Specia: Stejar de
baltă (Quercus
palustris)
• Vârsta: 605 de ani
• Circumferinţa: 7 m
• Înălţimea: 25 m

Locul 12.

Tulipanul din Aninoasa

Larisa Bedreag
Chitila, jud. Ilfov

Liliodendron Tulipifera este un arbore ornamental purtător de lalele, originar din America de Nord. Povestea tulipanului din Aninoasa, judeţul Hunedoara, începe în anul 1880, când baronul Maderspach, moştenitor al unor vaste
domenii în Vale, construieşte aici un castel, înconjurat de o gradină deosebită, cu specii variate de plante.
Anne Margarette Maderspach, soţia proprietarului, era cea care se îngrijea de grădină. În scurt timp, a reuşit să
transforme suprafaţa într-un adevărat parc dendrologic, din care astăzi, însă, a rămas doar tulipanul. Sub îndrumarea ei atentă, grădinari aduşi din ţări îndepărtate făceau ca grădina castelului să rivalizeze cu renumite grădini din
occident.
In 1880, Anne Margarette a decis să completeze grădina castelului din Iscroni, cu arborele special cu lalele, adus
tocmai de la Paris.
Tânăra vorbea mai multe limbi şi în acea perioadă coresponda cu amicul său de peste hotare, Jules Verne. Inspirat
de locurile şi peisajele pitoreşti descrise de Anne Margarette în scrisorile sale, Jules Verne a scris în 1892 „Castelul
din Carpaţi” (în franceză, Le Château des Carpathes).
Povestea continuă şi în zilele noastre, copacul se află la marginea drumului naţional 66A, şi poate fi identificat prin
gardul care îl protejează şi panoul informativ. Tulipanul este unul dintre cei mai deosebiţi arbori, in ţara noastră
existând doar câteva exemplare. În acest an, 2011, în luna iunie am avut ocazia să-l văd pentru prima dată înflorit. Se
ştie că aceşti arbori nu înfloresc în primii ani de cultură şi că pot trece până la 15 ani înainte ca primele flori să apară
pe ramuri, dar după aceea vor continua să înflorească în mod constant circa 200 de ani.
Odată cu trecerea timpului, Tulipanul a rămas singur, din falnica grădină de altădată. Iazul a secat, castelul a devenit ruină, plantele au murit... Tulipanul a înfruntat şi atacul omului şi al gândacilor şi al intemperiilor dar şi al ...
unui autoturism intrat în el, acum câţiva ani, gata-gata să-l rupă! Deşi este declarat monument al naturii, Tulipanul
nu este ocrotit la nivel central. Doar Consiliul Local Aninoasa a vindecat rănile copacului, printr-o consolidare şi o
împrejmuire cu gard, alături de care se află o plăcuţă cu explicaţii şi o bancă de lemn, unde serile, câte o pereche îşi
face declaraţii tinereşti, sub coroana secularului copac...
Interesant şi totodată trist este faptul că tulpina „bătrânului” prezintă o zonă putredă care cuprinde cam jumătate
din diametrul bazei şi cu toate acestea el continuă să reziste peste ani şi are puterea de a oferi lumii frumuseţea
florilor galben-verzui, ce-i drept nu în fiecare an, de aceea, atunci când înfloreşte este o adevărată bucurie pentru
localnici. Astăzi, locuitorii din zonă numesc „bătrânul tulipan”,”Copacul lui Jules Verne” şi se mândresc cu el ori de
câte ori au ocazia.
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12.

• Nr. voturi:

152

• Descrierea locului
unde se află arborele:
Aninoasa, jud.
Hunedoara
• Specia:
Liliodendron
Tulipifera
• Vârsta: 131 de ani
• Circumferinţa: • Înălţimea: 30 m

În amintirea Arborelui Minune

„Grimm Pálffy Piroska”
În apropiere de Cheile Turzii

Aceasta este o poveste adevărată.
A fost odată ca niciodată, în urmă cu 40 de ani, în apropiere de Cheile Turzii, în orăşelul din inima Văii Arieşului, în
cartierul Micro 3 al oraşului, într-un apartament micuţ s-a mutat o familie tânără, cu doi copii. Aşa a vrut soarta. Au
adus cu ei, în inima, în sufletul lor, puritatea moştenită de la sat, dragostea pentru natură, pentru mireasma ierbii,
pentru copaci, flori, pentru frumuseţea peisajului neîntinat. Erau vremuri grele, aşa că doreau să-şi înfrumuseţeze
viaţa atât în interior cât şi în exterior. Au plantat copaci, unul exact sub geamul lor. Acel copac care mai târziu avea
să aibă o poveste. Atunci nici nu bănuiau, încă, ce poveste Grimm va scrie soarta pentru ei.
Povestea a început.
Cea care scrie povestea sunt eu, Grimm Pálffy Piroska.
Secvenţele vieţii de poveste se derulau. Copăceii creşteau, ca şi copii şi grijile. Locatarii veneau rând pe rând şi
printre ei şi cel care, mai târziu, va avea rolul personajului malefic, ca şi în poveştile Grimm. Ironia sorţii a fost că
acel personaj s-a mutat tocmai în scara noastră. Am plantat copaci noi, trandafiri, pomi fructiferi, de toate soiurile.
Copacii creşteau sub ferestrele noastre. Sufletul sălăşluieşte în copaci, el ridică crengile, apără cuiburile, aici îşi face
cuibul şi speranţa… Pentru că trebuie să credem, aici, tocmai în oraşul credinţei, că va veni ceva mai frumos şi mai
bun. Verdele era revigorant, trandafirii înmiresmaţi, deja te puteai odihni în umbră, fructele îţi potoleau setea.
La naşterea celui de al patrulea copil m-am îmbolnăvit. Am stat mult în pat, apoi permanent, pentru 25 de ani.
Aveam 4 copii frumoşi, iar soţul a devenit şi tată şi mamă, dar şi îngrijitor. El era Omul de Aur din poveste, el ne
ocrotea, ne alinta. Nu trecea o zi fără să-mi aducă la pat un buchet de flori de câmp, sau ce flori putea găsi pe la
marginea şanţurilor.
….
Arborele meu era acolo. Prin suferinţele mele a căpătat alte valori, altă lumină. Corpul meu era prizonier, dar în
lumina ochilor mei verzi strălucea frumuseţea, Arborele mă ocrotea, plângea şi se bucura împreună cu mine, era
puternic, îmi dădea speranţă, radia, mă mângâia. Nu mai eram singură atunci când copii erau la şcoală iar soţul la
serviciu. Porumbeii mei… cum se iubeau, cum îşi hrăneau puii. Pe Arborele meu. Arborele meu avea viaţă. Avea.
…..
Toporul nemilos a ucis. În fiecare zi pământul devenea mai sărac cu încă o pată de aur. Vecinul hain a observat de
prima dată dragostea şi respectul nostru pentru această pată de verde. Dacă vroia, tăia câte o creangă sau ceva
verde în orice oră a zilei, după pofta lui. Am plâns pentru liliacul înflorit de sub geamul meu. L-a tăiat aşa, înflorit,
ziua-n amiază mare. Am plâns pentru pomii cu roadele lor. I-a tăiat cu crengile pline de fructe. Am plâns pentru
cioate, pentru păsările care îşi căutau cuibul şi nu-l mai găseau. Îl căutau, dar nu-l mai găseau, aşa că au zburat mai
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departe. Eu a trebuit să rămân. Nu ştiam ce mă mai aştepta, nu ştiam că şi boala secolului va
muşca din trupul meu. Cădeau crengile, copacii, a dispărut şi mărul, trandafirii. Al meu Arbore
Minune a fost ciuntit până la etajul întâi. Şi nu o singură dată. Dar ca şi mine şi el se agăţa de
viaţă. Slăbeam. Şapte medici au renunţat la mine. Dar ca şi în poveste, Domnul Dumnezeu mi-a
trimis un medic-minune. Am venit înapoi. Sunt acasă. Ştiu, Arborele meu a plâns pentru mine.
Sunt acasă. Trăiesc. Trăieşte şi Arborele meu.
….
Poveştile mele cusute, poeziile, scrierile mele se adunau. Ca şi în poveste, le-a mers vestea.
Au venit de la televiziuni şi împreună cu mine au filmat şi Arborele Minune. De mai multe ori.
Aici am suferit 25 de ani, a fost Arborele meu, soţul meu l-a plantat. De câte ori m-au ridicat
soţul şi fiul meu în agonia mea să mă uit afară prin geam, să ajung la aerul proaspăt
Crengile-i ajungeau până la geam, îmi mângâiau mâinile, inima, sufletul… era un izvor de viaţă…
Şi atunci, într-o după masă, sâmbătă seara, la ora 6 a început tăierea propriu-zisă. Minunatele
crengi cădeau. Trecătorii s-au înspăimântat. Aşa o masă mare de verde, la început de vară, să
cadă pradă toporului. De ce? Am plâns, atunci, azi şi mereu. Îngrozitor.
Mi-au smuls inima, prezentul, existenţa; viaţa mea era legată de Arbore. Au rămas doar cioturile. 17 cioturi. Din sclipirea picturilor mele a dispărut verdele. Nu am umbră, nu am adăpost.
Poate copiii lui vor citi această poveste, pentru că Arborele este viu chiar şi tăiat, iar povestea
continuă… Am plâns, a plâns soţul şi au plâns şi copiii, iar tăietorii de lemne chefuiau. Vestea
exterminării a ajuns şi la media. Au vorbit despre ea, dar nimeni nu i-a pedepsit pe tăietori.
Nimeni. Doar tăietorul principal era tocmai apărător al ordinii. Doar n-o să se autopedepsească.
Iar tăietorii de lemne petreceau şi petrecerea lor era deranjată doar de plânsul meu. Într-atât,
că după o lună am primit două citaţii pentru „tulburarea liniştii”, una pentru mine şi una pentru soţul meu. Cred că suntem singurii care au primit citaţii pentru că au îndrăznit să plângă
un copac. Am mai primit încă două citaţii, aduse personal. Ne-am întins mâinile goale ca să le
pună cătuşe. Nu au făcut-o, ba din contră, unul dintre ei şi-a cerut scuze. Dar tăietorul de lemne
malefic nu s-a împăcat cu înfrângerea.
….
Bucuria tăierii nu a ţinut mult nici de această dată. Poate remuşcările de conştiinţă? Nu. Altceva.
Ucigătorii de Arbori se tot întorceau la Arborele tăiat. Căutau ceva. Au găsit. Era ţeava de gaze.
Da, acesta era motivul pentru care Arborele trebuia tăiat. Am scris la distribuitorul de gaze.
Domnul director m-a căutat personal. A negat că ar avea ceva în comun cu acesta şi m-a asigurat că pentru Arborele meu ar fi fost dispus chiar să mute ţeava. Credeţi că toporul s-a oprit de
atunci? Nu! Au mai rămas câţiva copaci, coronament, ceva de tăiat. Tăietorii vechi au obosit, dar
sunt alţii în loc.

Arborele meu
trăieşte în inima
mea, în poveştile
mele, în reportajele
TV, fotografii, video,
în amintirile mele. Îmi
este ruşine că nu am
reuşit să-l salvez.
În amintirea
Arborelui am scris
această poveste
adevărată, în care
a învins maleficul.
Deocamdată. Pentru
că ştiu, simt că va
veni, exact ca în
poveste, un Om
blajin Plantator
de Copaci, o Zână
sau un Cavaler, vor
planta copaci, care
vor fi ocrotiţi de ura
tăietorilor de lemne.
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38

Arborele Anului în România
ediţia a II-a, 2011

Nr.

Numele aplicantului

Localitate

Judeţ

specia arborelui

locul unde se află arborele

1

Dr. Fekete Zsolt

Cluj Napoca

Cluj

Stejar (Quercus)

str. Ion Creangă/Haller Károly, jud.
Cluj

2

Dancianu Adina

sat Vişan,
com. Bârnova

Iaşi

Castan (Aesculus Hippocastanum)

str. Castanul Unirii, Vişan, jud. Iaşi

3

Asociaţia Geopark
Perşani

Racoş

Braşov

Gorun (Quercus sesiliflora)
stejar de deal

"sat Mercheaşa, com. Homorod,
mai sus de sat, pe păşunea cu stejari,
jud. Braşov"

4

Clubul Copiilor
Buziaş

Buziaş

Timiş

Platan (Platanus occidentalis)

Parcul Buziaş, jud. Timiş

5

Vasiliu Marius

Baia Mare

Maramureş

Stejar pedunculat (Quercus DJ Remetea - Meziad, Maramureş
robur)

6

Ehrmann Wolfgang

Reşiţa

Caraş Severin

7

Asociaţia Echos

Sâncraiu

Cluj

Arborele Mamut (Sequoiadendron giganteum)

dealul Domnului, sat Săcuieu, jud. Cluj

8

Sandu Ovidiu

Slatina

Olt

necunoscut

Drumul European E574 Piteşti-Slatina,
Olt

9

Ludvig Daniella

Posmuș

Bistrița
Năsăud

Stejar de baltă (Quercus
polustris)

Posmuş, jud. Bistriţa Năsăud

10

Asociaţia
Agroturistică
Sâncraiu

Sâncraiu

Cluj

Tei pucios (Tilia cordata)

sat Sâncraiu, Cluj

11

Pîţu Gheorghe

Cajvana

Suceava

Stejar

Cajvana, str. Principală nr. 1879,
Suceava

12

Dragnea Eugen

Caraorman

Tulcea

Stejar

sat Caraorman, jud. Tulcea

Ilfov

13

Bedreag Larisa

Chitila

14

Bíró Emőke

Sîncrăieni Ciuc Harghita

Caraş Severin

Liliodendron tulipifera

Aninoasa, jud. Hunedoara

Stejar

între satul Atid şi Atia, Harghita

15

Tanase Ion

Rm. Vâlcea

Vâlcea

Stejar

com. Frăceşti, Băbeni, jud. Vâlcea

16

Ugron Ilona

Mihăileni Ciuc

Harghita

Tei (Tilia cordata)

Mihaileni Ciuc nr. 306, jud. Harghita

Nr.

Numele aplicantului

Localitate

Judeţ

specia arborelui

locul unde se află
arborele

17

Păun Gabriel

Bucureşti

București

"Fago-molid - doi arbori
concrescuti
Fagus sylvica şi Picea
abies"

Parcul National
Domogled - Valea
Cernei, jud. Hunedoara

18

Asociaţia Három
Hegy

Dobeni

Harghita

stejar (Quercus Robur)

Tăietura, str.
Principală, jud.
Harghita

19

Mátyás Ernő

Sântana de Mureş
Mureş

Tei

str. Bisericii, Sântana de Mureş

20

Asociaţia pentru
Calitatea Vieţii

Timişoara

Timiş

Platan

str. Pomiculturii,
Timişoara

21

"Cercelaru Margareta/Şcoala nr. 29
N. Romanescu,
Craiova"

Craiova

Dolj

Stejar

str. Unirii, Parcul
Nicolae Romanescu,
Craiova

22

"Asociaţia Speoturistică şi de
Protecţia
Naturii Lumea
Pierdută"

Baraolt

Covasna

Ulm de câmp (Ulmus
campestris)

pe lângă DJ131 la nord de satul
Căpeni, jud. Covasna

23

Focus Eco Center

Tg. Mureş

Mureş

Măr poinic

Adrianu Mare, jud.
Mureş

24

"Asociaţia DendroOrnamentală
""Anastazie Fătu""
Iaşi"

Iaşi

Iaşi

"Tei hibrid natural, Tilia x
haynaldiana
Simk. (T. platyphyllos x T.
tomentosa)"

"Mănăstirea Bârnova, com. Bârnova,
la 10 km sud-est de
Iaşi"

25

Grimm Pálffy Piroska Turda

Cluj

-

Cluj

26

Fogarasi János

Vârsag

Harghita

-

Harghita

27

Bokor Botond

Brădeşti

Harghita

Stejar

sat Săcăreni, jud.
Mureş

Județe:
• Bistrița Năsăud
• Braşov
• București
• Caraş Severin
• Cluj
• Covasna
• Dolj
• Harghita
• Iaşi
• Ilfov
• Maramureş
• Mureş
• Olt
• Suceava
• Timiş
• Tulcea
• Vâlcea

Tree of the year

Second edition
2011

Trees are beautiful and have been a symbol of life since prehistoric times. The trees supplied people with food,
protection and even with immortality. Many nations believe that the souls of their dead rise through the branches of
tall trees on their way to heaven. Trees are organic part of the landscape and therefore they deserve our respect and
admiration. They require tender care to grow. Unfortunatelly they are more and more frequently victims of human
activities, despite the fact that a landscape without trees is really sad.
Organizer: The contest is implemented by the Environmental Partnership Foundation
Promoter: The program is promoted by the Europa FM radio.
Media partner: Think Outside the Box.
The Tree of the Year contest is a part of the international European Tree of the Year project.
This project is realized with the financial support of the Czech State Environmental Fund, the Ministry of Environment of the Czech Republic, the Czech Environmental Partnership Foundation and Apemin Tușnad SA.
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