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Az Ootsipalu-völgy óriásai
Magyar utazó számára már a völgy elnevezés is furcsán hangzik,
mert az ország nagy része lapos, legmagasabb „hegye”, a Suur
Munamägi is csak 318 méter „magas”… De sok minden, így a
hegy és a völgy fogalma is relatív. 

2015-ben mérték meg az erdészek a Järvselja térségében
növő, feltűnően magas fenyők méretét. Ekkor derült
ki, hogy az egyik erdeifenyő (Pinus sylvestris L.) a maga
46,6 méteres magasságával nemcsak helyi és országos rekorder,
hanem világbajnok is! Pár méterre áll tőle az a lucfenyő
(Picea abies (L.) Karst.), amely „csak” 48,6 méter magas,
így „csupán” az észt bajnok megtisztelő címre tarthat
igényt. Mindkét fafaj erdőalkotóként él a területen, és bő-
séggel van életterük, mert Észtország 48-49%-a erdővel
borított, és az itt élő 1,3 millió ember sem jelent nagy
veszélyt rájuk.

A fűz ágain átnézve egy dü-
ledező, szeptemberben már üres
gólyafészekkel ékesített evangé-
likus templomot láthatunk. Bár
Észtország földrészünk egyik
legszekularizáltabb országa, azért

a templom siralmas ál-
lapota meglepő. A ta-
nyaszerű településszer-
kezettel rendelkező or-
szág népesedési folya-
mata, a gyermekes csa-
ládok városokba költö-
zése, és így a vidék el-
néptelenedése is csak

részben adja meg a szomorú
magyarázatot. A fő ok más: a
szovjetkorszak elmúltával már
nem használják a templomot.
Bezzeg korábban! Ez volt a kör-
nyék gabonaszárítója…

Szöveg és fénykép: Grynaeus András

A Rasinai óriás 
A legenda szerint 1879 tava-
szán egy helyi földműves, Ka-
rel Punning leszúrta a földbe
az ostornak használt fűzfa-
pálcáját, és pár nappal később
meglepődve vette észre, hogy
az megeredt... Akár így is tör-
ténhetett: a 120–150 évesre
becsült fa 1972 óta védett, és
2000-ben – megakadályozandó
ágainak letörését – támasztórudakat
kapott. Legnagyobb kerülete
10,92 m, így maga mögé utasította
az addigi rekordert, egy 9,10 m ke-
rületű franciaországi fehér füzet.

A 120–150 évesre becsült fa 
1972 óta védett, és 2000-ben 
– megakadályozandó ágainak 

letörését – támasztórudakat kapott.
Legnagyobb kerülete 10,92 méter.

A Rasinai óriás
Mivel a törzse nem sokkal 
a talaj fölött elágazik, ezért 
a legnagyobb átmérőjét 30 cm
magasságban tudták megmérni

Az észt bajnok 
nyugdíjasok körében
Kortól függetlenül sajátos
élmény egy ilyen óriás
(luc)fenyő tövében állni 
és fényképezkedni...

A világbajnok erdeifenyő
2015 óta tudjuk, hogy ez az erdeifenyő 
a maga 46,6 méteres magasságával nemcsak helyi 
és országos rekorder, hanem világbajnok is

A nevezetes fa szomszédja
A düledező evangélikus templomot 
a szovjetkorszakban még használták...

Rekorder faanyag
Észtországi óriások
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keletkezett, melyben hét felnőtt férfi is elfért! Ezt az
üreget a szovjeturalom ellen harcoló „erdei testvérek”
egyik csoportja az 1970-es években(!) búvóhelynek
használta. Ez kellő motivációt adott a hatóságoknak
az 1939 óta védettnek tekintett fa állapotának „vizs-
gálatára” és – szigorúan a fa jövője érdekében vég-
zett(?!) – beavatkozásra... A kor világszerte alkalmazott
megoldásának megfelelően betonnal töltötték ki az
üreget. A munkához „csupán” 8 tonna nyersanyag
felhasználására volt szükség.

E fa oly közismert, hogy az euró bevezetése (2011)
előtt használt 10 koronás bankjegy hátulját is ez dí-
szítette.

A továbbélő
Ezen a vidéken rejtőzik Észtország legöregebb, fából
készített épülete, a mikitamäe-i kápolna (Mikitamäe
tsässon). Ezt az apró ortodox kápolnát a felhasznált
fák évgyűrűinek tanúsága alapján 1694-ben építették.
Az ezredfordulón az utolsó pillanatban sikerült meg-
menteni az enyészettől. A fenyőszerkezet megmaradása
azért meglepő, mert a térségben lényegében minden
épületet elpusztítottak az északi háború (1700–1721)
során az egymással küzdő svéd és orosz csapatok. Ezt
túlélve „csupán” két világháborút és a kommunizmus
éveit kellett még épségben átvészelnie…

A tölgymatuzsálem
Az urvaste-i Tamme-Lauri az or-
szág legvastagabb és talán legré-
gebbi tölgyfája. Az észt nyelvben
a tamme szó „tölgy” jelentésű, a
Lauri a közeli tanya nevére utal,
amely a Lőrinc név észt változatát
hordozza. A fa 17 m magas, tör-
zsének kerülete 8,31 m – mellma-
gasságban. Mint a legtöbb idős fá-
nak, ennek is van keletkezési
legendája: a fa abból a botból nőtt
ki, amelyet XII. Károly svéd király
(uralkodott: 1697–1718) nyo-
mott a talajba ittjártakor. A hely-
történészek szerint viszont a tölgy
egy ősi pogány áldozati hely ma-
radványa. Az információs tábláján
említett pontos telepítési év
(1343) azonban biztosan teljesen
ötletszerű – bár jól hangzik... 

Az ezredfordulón a sérült ágak
évgyűrűszerkezetét megvizsgálva az
1800-as évek elejéig tudták nyo-
mon követni életét. A korábbi élet-
szakaszára, az átlagos évgyűrűvas-
tagság és a növekedési sajátosságok
figyelembevételével, csak tág becs-
lést lehet adni. Eszerint legkoráb-
ban az 1300-as évek közepén kez-
dett növekedni, és 1540 körül már
biztosan élt. Így a két helyi ma-
gyarázat között lehet a valóság…

Közelről megnézve komoly sé-
rüléseket vehetünk észre a testén.
Ugyanis többször is villámcsapás
érte, ami a kiemelkedő és magá-
nyos helyzete miatt teljesen ért-
hető. Megóvásának érdekében a
20. században villámhárítóval sze-
relték fel. E károsodásoknak is sze-
repe lehetett abban, hogy belsejé-
ben egy olyan hatalmas üreg

Erdei testvérek
A balti országokban a szovjeturalom ellen harcoló partizán-
csoportok összefoglaló neve. A Molotov–Ribbentrop-paktum
(1939. augusztus 23.) alapján 1940-ben a Szovjetunió beke-
belezte e vidékeket (hivatalosan: „... önként kérték felvételüket
a szovjetköztársaságok családjába”), és a világháború után
„elfelejtette” visszaállítani az önállóságukat. Kivételt csak
Finnország képez, ahol nem működött a többi országban al-
kalmazott módszer, így a fegyvereké lett a szó. A téli háború-
ban hősiesen küzdő finnek kikergették az országukból a
sokszoros túlerőben lévő ellenséget. A „második menetben”,
az ún. folytatólagos háború során annyit sikerült elérniük,
hogy „csak” az egyik legtermékenyebb területüket, Karjalát
(Karéliát) veszítették el. 

A balti országok lakói önállóságuk elvesztését érthetően
nem tudták elfogadni, és az első pillanattól kezdve gerillahá-
borút folytattak a megszállók ellen. Bár Sztálin és környezete
maximális brutalitással válaszolt (pl. Észtország lakosságának
kb. negyedét deportálták!), az ellenállás az 1940-es évek végéig
szervezett és központilag irányított volt. Csak 1952-re tudta
elérni a KGB és a Vörös Hadsereg, hogy ez a központi pa-
rancsnokság szétessen, így innentől az egyes csoportok koor-
dinálatlanul és ezért kisebb hatékonysággal harcoltak. (Még
az 1980-as években is, azaz lényegében a terület önállóságának
visszanyeréséig!) Nem volt véletlen, hogy a szovjet időkben
már egy helyi párttitkárnak is fegyveres testőrség járt…

Az Urvaste-i  tölgymatuzsálem
A fa 17 m magas, törzsének
kerülete 8,31 m 
– mellmagasságban

A betonnal kitöltött üreg 
és a villámhárító
Az utóbbi a fát védte, 
az előbbi a szovjethatalmat
az erdei testvérektől

Mikitamäe tsässon
A helyiek, a már szabaddá vált ország
vallásszabadságát kihasználva, egy
kényelmesebb és nagyobb templomot
építettek maguknak a régi mellé

Grynaeus András
a baár-madas református
gimnázium történelem-
tanára, régész, 
dendrokronológus 


