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A fûz nemzetség mintegy 350-400 fajt
tartalmaz, melyek nagy része az északi
féltekén (Európa, Kanada, Japán, Ame-
rikai Egyesült Államok) található.

A törékeny fûz euroszibériai faj,
mely hazánkban mind a sík, mind pe-
dig a dombvidékek és középhegysége-
ink égerligeteinek, puhafás ligeterdei-
nek és bokorfüzeseinek fontos elegyfa-
faja. Hasonló termõhelyi viszonyok kö-
zött alacsonyobb magasságot (15-20 m)
ér el, mint a fehér fûz; sokszor csak
cserje. Koronája gömb alakú, az ágak
derékszögben állnak, törzse már ala-
csonyan elágazó.

Lombfakadással egy idõben, általá-
ban március elején virágzik, két héttel
késõbb, mint a fehér fûz. A virágzás
sokszor akár augusztus közepéig is el-
tart. A beporzás rovarok útján törté-
nik, de a szélbeporzás is megfigyelt a
fehér fûzzel és a törékeny fûzzel kap-

csolatos nemzetközi vizsgálatokban.
Kétlaki, bár a hermafrodita jelenség is
elõfordul a nemzetségben. A törékeny
fûz hímbarkája dús virágú, míg nõi fû-
zérei általában gyérebb virágúak. Ter-
mészetes populációkban a hím- és a
nõivarú egyedek aránya 4:1. Jelenleg
nem áll rendelkezésre olyan bioké-

miai teszt vagy molekuláris genetikai
analízis, mellyel a még nem virágzó
példányoknál a hím- és a nõvirágú
egyedeket meg lehetne különbözetni
egymástól. Kromoszómaszáma 2n=76;
a külföldön eddig elvégzett molekulá-
ris genetikai (izoenzim, RAPD, RFLP,
AFLP) és többváltozós morfológiai
vizsgálatokkal (fõkomponens analí-
zis) sem sikerült egyértelmûen elkülö-
níteni a Magyarországon feltehetõen
leggyakrabban elõforduló három fûz-
fajunkat (törékeny fûz, fehér fûz, ber-
ki fûz).

Termésfüzére (3)5-8(10) cm hosszú,
terméséréskor az egyes virágok murva-
pikkelyei már nem találhatók meg a fü-
zéreken. A toktermésben lévõ apró
magvak 4-6 hét alatt érnek be; a mag-
vak általában a szél útján terjedek (ane-
mochor), azonban sok esetben a víz is
jelentõsen hozzájárul a magvak terjesz-
téséhez (hidrochor). Természetes kö-
rülmények között a maghullás május
végén, június elején következik be. (A
mag kis mérete és súlya következtében
hulláskor átlagosan 7 m-t tesz meg má-
sodpercenként.) Ezermagtömege: 90-
100 mg. Az állományban lévõ fák mag-
termõ kora 8-15 év, míg szabadállásban
általában 5-8 év. (A sarjak már jóval
elõbb, akár 2-3 éves korban is hoznak
virágokat.)

Gyors növekedésû, pionír jellegû
faj, mely az elsõ években 70-80 cm-t is
nõ. Megfelelõ talajnedvességi viszo-
nyok között ásványi talajfelszínen
magról nagyon jól újul; a földre hul-
lott, érett magvak 12-24 óra alatt kicsí-
ráznak. Fénytõl mentes viszonyok kö-
zött is képes a csírázásra, azonban a
kicsírázott magvak aránya jelentõsen
alacsonyabb. Az ISTA (International
Seed Testing Association) elõírásai
szerint a csírázóképességi vizsgálat
során, mely nem igényel elõkezelést,
a magvakat papíron kell csíráztatni 14
napon keresztül 20-30 °C-os hõmér-
sékleten. A csíraszámolásokat a 7. és a
14. napon kell elvégezni.

Csírázásmódja epigei, azaz a szik
alatti szár csírázáskor megnyúlik, és a
sziklevelek a talajfelszín fölé emelked-
nek. A füzek esetében a hipokotilon
lévõ szõrök (szõrgyûrû) hozzákapcso-

lódnak a talajhoz, majd a mag, illetve
a csíracsemete felemelkedik a talajfel-
színrõl.

Magassági növekedése nem olyan
tartós, mint a fehér fûzé, amelyet még
az erõs ágasodásra való hajlama is je-
lentõsen hátráltat. A füzek magja alig
tartalmaz endospermiumot, így a tarta-
léktápanyagok nagy része a szikleve-
lekben találhatók.

Tõrõl, gyökérrõl igen jól sarjad,
visszaszerzõ-képessége is igen jó, me-
lyet a botolásoknál elõszeretettel ki-
használtak.

A füzérek gyûjtésekor fontos a meg-
felelõ érettségi állapot, ezt a zöld színû
füzérek sárgásbarnává változása jelzi.
A legjobb azonban, ha megvárjuk, míg
a tokok elkezdenek megrepedni, de
még nem nyíltak teljesen fel. A károsí-
tott, kórokozót tartalmazó tokocskák
zöldek maradnak vagy nem nyílnak
fel. Száraz, meleg, szeles idõben a to-
kok felnyílása néhány nap alatt bekö-
vetkezik, ezzel szemben nedves, hideg
idõjárási viszonyok között a felnyílás
eltarthat több hétig is. A füzérek lesze-
dése után ezeket papírzacskókban kell
tárolni, és óvni kell a közvetlen napsü-
téstõl. Ezután a füzéreket meleg (20-
24°C) és 25-35% páratartalmú olyan
helyen kell tárolni, ahol a levegõ rend-
szeres mozgatásáról gondoskodni tu-
dunk. Ilyen körülmények között a to-
kok 2-3 nap alatt felnyílnak. Majd szi-
tán történõ rostálás után a már szõr-
csomós repítõkészüléktõl megszabadí-
tott magvakat lehet tárolni legfeljebb 6
hónapig 1-5 °C hõmérsékleten. Své-
dországi, illetve egyesült államokbeli
kísérletek alapján a leghosszabb idejû
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tárolással sikerült elérni a 3-4 éves idõ-
tartamot. (Németországi tapasztalatok
szerint viszont -4 – -10 °C között, lég-
mentes tárolás esetén a fûzmagvak
még tovább tárolhatók.)

Magról történõ vetés esetén a mag-
vakat érdemes óvatosan a talajfelszínbe
nyomni, majd 2-4 mm-es takarófölddel
takarni. A magágynak mindig nedves-
nek kell lennie, különben jelentõsen
csökken a csírázóképesség. Bár a füzek
fényigényes fafajok, a csírázáskor érde-
mes a magágyat árnyalni, de csak né-
hány napig.

A törékeny fûz szaporítása leggya-
krabban fás dugvánnyal történik. Az
anyatelepekrõl a vesszõk levágását té-
len, fagymentes idõben kell elvégezni.
(Fagyos idõben csupasz kézzel érintett
vesszõkön fagyfoltok jelentkeznek,
melyeken a késõbbiekben gombaká-

rosítók jelennek meg.) Egy-egy tõkérõl
a harmadik év után 4-5, a késõbbiek-
ben akár 8-10 vesszõt is le lehet ter-
melni. A termelt vesszõket 50-100-as
kötegekben a feldolgozás helyére
visszük, vagy álló helyzetben nedves
homokban vermeljük. Dugvány készí-
tésére a vesszõk 7-20 mm átmérõjû ré-
sze a legmegfelelõbb. Általában 20-25
cm hosszú simadugány termelése a le-
gelterjedtebb. Daraboláskor a sérült,
beteg részeket mindig ki kell hagyni. A
felsõ rügy felett érdemes 5-8 mm-es
csonkot hagyni, ami beszúráskor védi
a rügyet. A dugványok tárolása során
legfontosabb a dugvány víztartalmá-
nak megõrzése: a kritikus víztartalom
fûzfajonként és fajtánkét is változik, ál-
talában 40% körüli érték a megfelelõ.
Kísérletek alapján megállapították,
hogy a 20-25 cm-es dugványhossz

mellett a törékeny fûz esetében 8 mm-
es felsõ átmérõ a legideálisabb.

Európa számos országában elterjedt
a törékeny fûz vegetatív szaporításánál
a karódugvány használata. Ez 2-3 m
hosszúságú két- vagy többéves hajtást
jelent, maximum 4 cm-es csúcsátmérõ-
vel.

A dugványozásra legalkalmasabb
idõszak az õsz, de ha ez nem lehetsé-
ges, akkor legkésõbb március végére a
dugványnak a földben kell lennie, mi-
vel késõi dugványozás jelentõsen csök-
kenti a megmaradás esélyét. Szintén kí-
sérletek eredménye alapján megállapít-
ható, hogy a dugványtárolás ideális hõ-
mérséklete a 0 és -2°C közötti hõmér-
séklet. Megfigyelések szerint a füzek az
iskolázást megsínylik, ezért a hálózatot
azonnal a nevelési célkitûzéseknek meg-
felelõen kell megválasztani. Az egyik
leggyakrabban alkalmazott a 2/2-es fûz
szaporítóanyag.

Telepítési hálózat 70-80 cm-es sor-
köz és a kortól függõen 15-80 cm-es tõ-
távolság a leggyakoribb. Egyéves 
korig 15-30, kétévesig 30-60, suhángok
nevelésekor pedig 60-80 cm-es tõtávol-
ság a megfelelõ.

Míg számos országban (Ausztrália,
Tasmania), mint özönfaj, a megállítha-
tatlan gyors terjedése miatt gondot
okoz a törékeny fûz (Salix fragilis
var. fragilis) és a berki fûz (Salix x ru-
bens), addig nálunk szinte már fele-
désbe került.

A törékeny fûzet nemcsak erdõsíté-
sekben lehet jól alkalmazni, hanem ki-
váló alkalmazkodó és túlélõ képessé-
ge következtében, mint pionír, fényi-
gényes fafaj jelentõs szerepe van (le-
het) az élõhely-rekonstrukcióknál, táj-
rendezéseknél is. Jelenleg egyre több
európai országban foglalkoznak töré-
keny fûzre alapozott biomassza-ter-
meléssel is.

Az apró mag a röpítôkészülékkelA bolyhos füzéres termés

Az ideális élôhely


