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A hegyi juhar hazánk erdôterületének
csak mintegy 0,02 %-át adja (Gencsi –
Vancsura 1997), de jelentôsége ennél
sokkal nagyobb, mivel – fôleg hegyvi-
déki, bükkös – erdeink igen fontos elegy-
fafaja. Fiatalkori gyors növekedése, a
fôfafaj törzsének árnyalása és értékes
faanyaga miatt, elegyítése – a számára
megfelelô termôhelyeken – kívánatos.
A következôkben szeretnénk röviden
áttekinteni, melyek azok a termôhe-
lyek, ahol a hegyi juhar elegyítése szó-
ba jöhet, illetve, ahol megtalálja a szá-
mára szükséges ökológiai feltétételeket.

Klímaigénye
A hegyi juhar klímaigénye a bükkéhez
hasonlítható, bár annál magasabb fekvés-
ben találja meg optimumát. Az Alpokban
és a Kárpátokban, akár 1600 m tenger-
szint feletti magasságig is felhatol, a ma-
dárberkenye mellett az egyik legmaga-
sabbra hatoló lombos fafaj. Ezeken a te-
rületeken, a bükkösök mellett, a montán
lucosok és jegenyefenyves-lucosok, illet-
ve a szubalpin lucosok fontos elegyfafaja.
Kedveli a magas relatív páratartalmú, hû-
vös, montán klímát. Hazánkban ilyen klí-
májú területeket a hegyvidékek maga-
sabb fekvésû részein, északi, illetve
északnyugati oldalakon és szûk völgyek-
ben talál. A mélyebb és melegebb fekvé-
sû hegyvidéki részeken, természetes mó-
don, már nem jelenik meg, bár a Visegrá-
di-hegységben északnyugati kitettségben
165 m-es tengerszint feletti magasságban
is megjelenik (Gencsi – Vancsura, 1997)

– számunkra kérdéses, hogy ez az állo-
mány nem telepítés eredménye-e. Német-
országban megemlítik (Mayer, 1977),
mint a kocsánytalan tölgyesek elegyfafa-
ját, és az ország északi részén megjelenik
az alföldi területeken is.

Közepes hôigényû, az éghajlati szél-
sôségeket kerüli. A hideg teleket jól tû-
ri, de a korai fagyok károsíthatják. Eu-
rópa északi területein, a fagyérzékeny-
sége miatt, nem fordul elô (Rubner,
1953), ugyanakkor az Alpokban nem
érzékeny a kései fagyokra. A mélyebb
fekvésbôl eredô hegyi juhar származá-
sok két héttel korábban hajtanak ki és
két-három héttel késôbb hullajtják el le-
veleiket, mint a magasabb fekvésbôl
eredô egyedek. Vékony kérge miatt ké-
regaszás is elôfordul.

Nagy, intenzíven párologtató levelei
miatt fontos, hogy mindig elegendô víz
álljon a rendelkezésére és magas le-
gyen a levegô páratartalma, mivel
transzspirációját szárazabb idôszakok-
ban sem tudja jelentôs mértékben csök-
kenteni. A hegyi juhar levelére jellem-
zô, hogy a száraz idôszakban, a
sztómák (gázcsere-nyílások) bezáródá-
sa után, viszonylag kis vízvesztés ese-
tén is már fellépnek az elsô aszálykárok
(Lyr et al., 1992). A szárazságot és a
nyári aszályt nehezen viseli el.

Hidrológiai igénye
Mint hegy- és dombvidéki fafajt, a hegyi
juhart leggyakrabban a többletvízhatástól
független termôhelyeken találjuk meg. Ha
megfelelô mennyiségû és eloszlású a csa-

padék, és a talaj jó víztároló képességgel
rendelkezik, nincs szüksége talajvízbôl
származó többletvízre. Ugyanakkor a leg-
több fafajhoz hasonlóan, meghálálja a
szivárgó vízbôl származó többletvizet, mi-
vel a talaj víztartalmával szemben igényes.

A hegyi juhart a múlt században je-
lentôs területekre ültették, így ma már
hazánkban – a Nagyalföld egyes részei-
nek kivételével – mindenütt elôfordul
(Bartha, 2003). A szárazabb, domb- és
sík vidéki területekre ültetett hegyi juhar
állományok a talajból származó többlet-
víz hiányában nem megfelelô növeke-
désûek. Azokon a területeken, ahol a ta-
lajból víztöbblethez juthatnak, és nincs
pangó víz, jól fejlôdô állományokat talál-
hatunk. Itt a fafaj vízigénye kielégül és a
levegô nedvességtartalma is magasabb.
A tartós, többhetes elárasztást, már nem
viseli el, így ártereken elsôsorban a vala-
mikori tölgy-kôris-szil ligeterdôk helyén,
azaz magasabb fekvésben találhatunk
szép állományokat.

Talajigénye
A hegyi juhar igényes a talajokkal szem-
ben. Az ásványi és humuszkolloidok-
ban, azaz agyagásványokban és szerves
anyagban gazdag talajokat kedveli, mi-
vel ezek képesek csak a növekedésé-
hez szükséges nagy víz- és tápanyag-
mennyiséget szolgáltatni. Homokterü-
leteken nem növekszik megfelelôn, de
kedveli a jól szellôzött talajokat. A bázi-
sokban gazdag, mésztartalmú alapkô-
zetbôl képzôdött talajokon gyakrabban
fordul elô, mint a savanyú kémhatású,
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szilikátokban gazdagabb kôzetekbôl
képzôdött talajokon. Mészkô, andezit,
bazalt, diabáz, gabbró, gránit, márga,
lösz alapkôzeten, ha az azt borító vá-
lyogos szint elég vastag, igen jól fejlô-
dik (Otto, 1996). A talaj kémhatásával
szemben nem támaszt nagy igényeket,
így mind a gyengén savanyú, mind a
semleges és a gyengén lúgos kémhatá-
sú talajokon megtaláljuk.

A fentiek alapján elsôsorban a hegy-
vidékekre jellemzô barna erdôtalajokon
(barnaföld, agyagbemosódásos, podzo-
los, pszeudoglejes és savanyú nem pod-
zolos barna erdôtalaj) növekszik megfe-
lelôen, de megtaláljuk a lejtôhordalék-
talajokon, a kôzethatású talajokon
(rankerek, rendzinák, humuszkarbonát
talajok) és a köves-sziklás váztalajokon
is. Utóbbiakon elsôsorban szurdoker-
dôkben fordul elô, ahol névadó és állo-
mányképzô, bükköseink egyik legérté-
kesebb elegyfafaja (Csapody et al.,
1966). Ha klímaigénye kielégül – gyako-
ri a gyengén erodált, mélyen felaprózó-
dott, humuszban gazdag, meszes alap-
kôzetû oldalakon. Ezeken a helyeken
különösen fontos, hogy megfelelô
mennyiségû nedvesség álljon egész ve-
getációs idôszakban a rendelkezésére.
Síkságokon igen szépen fejlôdik a mo-
csári és ártéri erdôtalajokon (Koloszár,
1987). Idôszakos vízhatású humuszos
öntéstalajokon gyakran ültették nemes
nyárak alá második szintnek.

Gyökérzete – hasonlóan a bükkéhez
– szabálytalan, erôsen elágazó, viszony-
lag sekély (100 – 150 cm), szívalakú
gyökérzet, amelynek mindegyik részén
találhatók vízszintes és függôleges gyö-
kerek. Viszonylag kis távolságon belül
találhatók eltérô számú hajszálgyökér-
zetet tartalmazó részek. A tömött, illetve
nagy váztartalmú talajokba viszonylag
nehezen hatol be a gyökérzete, a
pszeudoglejes talajoknál csak a felszínt
hálózza át, igaz rendkívül intenzíven. A
hegyi juhar a nem túl tömött, jól szellô-
zött talajokat kedveli, ahol a gyökérzete
is jól tud fejlôdni.

Tápanyagigénye
Az erdôállományok jó növekedésének
és megfelelô egészségi állapotának
egyik igen fontos feltétele a kedvezô
tápanyag-ellátottság. Ugyanakkor a nö-
vények jó tápelem-ellátottsága utal arra,
hogy az állomány számára kedvezô kö-
rülmények között fejlôdik. A hegyi ju-
har nagy tápanyagigényû (Koloszár,
1987), igényes a talaj tápanyagtartalmá-
val szemben (Otto, 1996). Nagy, nitro-
génben és kalciumban gazdag lombtö-

mege van, ami könnyen bomlik, így
kedvezôen befolyásolja az erdôtalaj
mikrobiológiai tevékenységét és az er-
dô tápanyagforgalmát (Gencsi – Van-
csura, 1997).

A Soproni-hegyvidéken az Országos
Tudományos Kutatási Alap (OTKA T –
025525 és T – 035051 számú kutatás) tá-
mogatásával vizsgáljuk néhány erdôál-
lomány tápelem-körforgalmát. A vizs-
gálatba bevont néhány hegyijuhar-
egyed levelének tápelemtartalma (l.
táblázat) lényegesen jobb ellátottsági
szintet mutat, mint azt a külföldi irodal-
mi adatok alapján elvártuk volna. Érde-
mes lenne megvizsgálni, hogy ez Ma-
gyarország többi hegyijuhar állományá-
ra is igaz, vagy csak egyedi jelenséggel
van dolgunk.

A vegetációs idôszak alatt a levelek
tápelem-tartalma jelentôsen változik. (A
levelek tápelem-tartalmát, ezért lombos
fák esetén, lombszínezôdés elôtt három
héttel mérik.) Az egyes tápelemek kon-
centrációja a vegetációs idôszak alatt

fokozatosan növekedett (pl. kalcium,
bór, vas, mangán), másoké csökkent
(pl. nitrogén, réz, magnézium, foszfor,
kén), míg a tápelemek legnagyobb ré-
szénél nem következett be változás (l.
ábra). Ez megfelel az irodalmi és a
bükknél mért adatoknak, és jól mutatja,
hogy a növény, miként próbál meg
„gazdálkodni” a tápelemekkel. A fontos
tápanyagok koncentrációját a levelek-
ben, lehetôség szerint, csökkenteni
igyekszik a lombhullás elôtt.

Az egyes fafajok tápanyagfelvétele
között, még azonos körülmények kö-
zött is, jelentôs különbség lehet. Göt-
tingában, egy erdôállományt vizsgálva
megállapították (Lyr et al. 1992), hogy a
hegyi juhar korai szövetnedvjében lé-
nyegesen kisebb koncentrációban tar-
talmazott kalciumot, mangánt, rezet és
kadmiumot, mint a bükk. Ugyanakkor a
hegyi juharban több magnéziumot és
ólmot találtak, és cink esetén nem volt
jelentôs különbség. A Soproni-hegyvi-
déken, egy állományban vizsgált négy
fafaj (HJ, B, KTT, CSNYE) közül a hegyi
juhar levelében volt átlagosan a legtöbb
nitrogén, vas, mangán és kén. A hegyi-
juhar-levelek réztartalma volt, a vizsgált
fafajok közül a legkisebb.

Érdekes németországi megfigyelés
(Otto, 1996), hogy a hegyi juhar számá-
ra kedvezôek azok a termôhelyek, ahol
nagymértékû a légköri szennyezôdés-
bôl származó nitrogénülepedés. Ez a
nitrogéntöbblet jobb növekedést ered-
ményez, emiatt a hegyi juhar olyan ter-
môhelyeken is elôfordul, ahol koráb-
ban nem jelent meg. A változó környe-
zeti feltételek miatt számolnunk kell az-
zal is, hogy az egyes fafajok visszaszo-
rulnak, míg mások, amelyek a környe-
zeti feltételekhez, változásához jobban
alkalmazkodnak, elôtérbe kerülhetnek.

A hegyi juhar és a bükk levelek tápelem-tartalma a vegetációs idôszak közepén 

Tápelem A Soproni-hegyvidéken Irodalmi 
hegyi juharban bükkben adatok* juharban

Nitrogén (%) 2,1 – 3,0 1,03 – 2,63 1,70 – 2,20
Foszfor (%) 0,33 – 1,00 0,49 – 1,43 0,15 – 0,25
Kálium (%) 0,65 – 1,11 0,25 – 1,55 1,00 – 1,50
Kalcium (%) 0,85 – 2,0 0,67 – 1,79 0,30 – 1,50
Magnézium (%) 0,19 – 0,31 0,17 – 0,41 0,15 – 0,30
Kén (%) 0,13 – 0,23 0,09 – 0,24
Alumínium (ppm) 42 – 86 22 – 334
Vas (ppm) 43 – 140 32 – 227
Bór (ppm) 43 – 99 17 – 85 15 – 40
Réz (ppm) 1,7 – 12,8 1,1 – 18 6 – 12
Mangán (ppm) 981 – 3070 316 – 2861 30 – 150
Cink (ppm) 181 – 279 160 – 381 15 – 50

(Megjegyzés: * – Ulrich 1990/91 nyomán, a levelek kielégítô tápelem-ellátottsági szintje.)


