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Kedvelt ünnepi motívum és védett növényfaj: a magyal
A sokak által kerti cserjeként, sövénynövényként vagy dekoratív karácsonyi díszként ismert
közönséges magyalt (Ilex aquifolium), az Európában őshonos fát választották Németországban
2021 Év fájának.
Silvius Wodarz Alapítvány azt is bejelentette, hogy 2021-ben a növény népszerűsítését, az első ízben
megválasztott "Fák királya" fogja végezni. A megtisztelő posztot egy tájépítésznek tanuló diák,
Nikolaus Fröhlich fogja betölteni, aki utazó nagykövetként viszi hírét a védett fafaj különleges
értékeinek.
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A magyal általában cserjeként ismert a legtöbb országban, kevesen tudják hogy akár hat-nyolc
méter magasra is képes megnőni, igaz növekedése kifejezetten lassú. Németország legnagyobb
példánya az alsó-rajnai Emmerichben található. A fa matuzsálem életkorát 260 évre becsülik,
törzsének kerülete két méter, magassága tizenkét méter.
A közönséges magyal (Ilex aquifolium) otthon érzi magát Nyugat-Európa nedves atlanti régióijában
is, kedveli az enyhe telet és a viszonylag bőséges nyári csapadékot.
Stefan Meiet, az alapítvány elnöke szerint a magyal az élő fajok védelmének kiváló példája. A
védelemnek köszönhetően Németországban jelentősen javult a magyal populáció helyzete az elmúlt
száz évben. Bajorországban a magyal szerepel a veszélyeztetett növényfajok vörös listáján.
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Természetesen előforduló populációi csak egy keskeny sávban találhatók az Alpok északi szélén, de
az egyre enyhébb telek miatt várható a terjeszkedése.
Mivel a természetvédelmi törvény értelmében különösen védett fajnak számít az erdészeti munkák
során kímélik az állományokat és kifejezetten próbálják a természetes megújulást elősegíteni.
Ilex népszerűsége dísznövényként az utóbbi években folyamatosan nőtt, egyre inkább a
puszpáng alternatívájaként kezelik, mivel a növény nem érzékeny a puszpángmolyra.
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A növény német elnevezése (Stechpalme) tövisszerüen szúrós leveleire utal, a névben szereplő
pálma szó feltehetően keresztény hagyományokra vezethető vissza. Jézus Jeruzsálembe való
bevonulásának emlékére az örökzöld növényeket Virágvasárnapon "pálmaként” szentelik. A
keresztény világ nagy részén fűzfa, puszpáng és magyalágakat használtak erre, valódi pálmafák
hiányában. Örökzöld növényként a magyal az örök élet megtestesítője.
Különleges jelentéssel bírt már az ókorban is, az ókori rómaiak szerint az erdő istenének,
Silvanusnak volt a szent fája, a walesiek számára pedig a gonosz lelkektől való védelmező erőt
jelképezi.
Az angol nyelvterületeken Krisztus töviskoszorújának jelképe a magyal. A szúrós levelei a töviseket,
mérgező piros bogyói pedig Krisztus lehulló vércseppjeit szimbolizálják. Először az angolszász
országokban kezdték a karácsony jelképeként mára az egész világon szívesen használják az ünnepi
dekorációkhoz.
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