2016/29

Bélyegtájékoztató
AZ ÉV FÁJA 2016: MEZEI SZIL

A Magyar Posta alkalmi bélyegen örökíti meg az egyik
legsokoldalúbban felhasználható fafajunk, a hajdanán szent faként is
tisztelt mezei szilt (Ulmus minor), mely az Országos Erdészeti Egyesület
szavazásán a 2016-os év fafaja lett. Az újdonságot Elekes Attila
grafikusművész tervei alapján 350.000 példányban a Pénzjegynyomda
gyártotta. Szeptember 8-tól kapható az elsőnapi postákon és a
Filapostán, de megrendelhető a Magyar Posta internetes áruházából is.

MEZEISZIL:

Az Év Fája kezdeményezés célja a figyelemfelkeltés és a megóvás, olyan
fafajok előtérbe helyezése, melyeknek komoly erdészeti jelentőségük van,
ám a figyelem mégis elterelődött róluk. Az Országos Erdészeti Egyesület 20
évvel ezelőtt – német mintára – indította a mozgalmat.
A mezei szil Európa nagy részén őshonos fafaj, magas hőigénye miatt
elsősorban a sík- és dombvidékeket kedveli, emiatt középhegységekben
csak az alacsonyabb régiókban található meg. Jellemző élőhelye a
keményfás ligeterdő. Magassága akár a 30 métert is elérheti. Rendkívül
kemény, rugalmas, nehezen hasadó és szívós fa, mely tulajdonságai miatt
hajóácsolásra, víz alatti építkezésre és – a tölgyfával vetekedve –
épületfának is kiváló. Kocsigyártók, asztalosok, tímárok és csőkészítők is
szívesen dolgoztak vele, s belőle, de népi gyógyászatra is alkalmazták.
Lombja kérődző állatoknak szolgált takarmányul. A mezei szil a
csonkolásokat könnyen regenerálja, jól sarjad tuskóról és gyökérről is.
Forrás: azevfaja.hu
Az Országos Erdészeti Egyesület 1866. december 9-én alakult meg Pesten,
az 1851-ben alapított Ungarischer Fortsverein jogutódjaként. Az Egyesület
szerepvállalása meghatározó volt a magyar nyelvű erdészeti szaknyelv és
szakirodalom kialakulása, valamint a szaktudományok fejlesztése területén
is. Az Egyesület kiemelkedő személyisége alapításkori titkára, majd első
alelnöke Kálnoki Bedő Albert (1839-1918), akit az alapítás 50. évfordulóján,
1916-ban tiszteletbeli elnökké választottak. Emlékezetére, 1957-ben „Bedő
Albert emlékérem” címmel, évenként kiosztásra kerülő kitüntetést alapítottak.

Névérték:
115 Ft (Belföldi nem elsőbbségi
szabvány levél)

Megrendelési kód:
2016250010011 (bélyeg)
2016250060012 (FDC)
Megjelenés:
2016. szeptember 8.

Nyomdai eljárás: ofszet
Példányszám: 350.000 db
(ívenként 5 db vonalkód és 50
db bélyeg fordított állásban
elhelyezve)
Perforálási méret:
30 x 40 mm
Papírfajta:
enyvezett bélyegpapír
Gyártó:
Pénzjegynyomda Zrt.
Tervezőművész:
Elekes Attila
Forrás: Országos Erdészeti
Egyesület
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