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Külsõ- és Belsõ-Somogy, a Zselicség, a
Mecsek, a Villányi-hegység, a Baranyai-,
Tolnai-dombvidék, valamint a Nyírség
dekoratív, értékes elegyfafaja az ezüst
hárs. A faj késõn, általában július elsõ
dekádjában virágzik. Termése fásodó,
vastag falú, általában gömbölyû, 6-8
mm nagyságú makkocska, amelynek
felületét apró, szürke színû szõrök és
bibircsek borítják. Ezergrammtömege:
80 g. Termése szeptember közepén
érik, és még azon az õszön le is hullik.
Termésterjesztés módja: endozoochor
és anemochor. Magja átfekvõ, általában
csak az érés utáni második tavaszon csí-
rázik. A csíracsemete elsõ lomblevelé-
nek fonáka mindig szürkés, molyhos.

Gyors, erõteljes növekedésû fafaj,
emiatt a vele egy állományban lévõ
bükköt és tölgyet is túlnövi. Magassági
növekedése 4-5 éves korától kezdve
évente 60-100 cm, amelyet 30-40 éves
koráig meg is tart. Vastagsági növeke-
désének kulminációja 15-25 éves kora
közé tehetõ, míg a magasságié 10-15
között van. Ágtisztulása általában na-
gyon jó, zárt állományban egyenes,
hengeres törzset fejleszt. Tuskóról és
gyökérrõl is jól sarjadzik, az idõsebb
példányok tövénél gyakran láthatók tõ-
és gyökérsarjak. A sarj eredetû egyedek
növekedési elõnye 20-25 év körül eltû-
nik (HAJDÚ, 1995). Legidõsebb példá-
nyai hazánkban ritkán érik el a 100
évesnél idõsebb kort. (Romániában az
ezüst hárs vágáskorát – célválasztéktól
függõen – 50-100, illetve 70-100 között
határozták meg, attól függõen, hogy
gazdasági vagy védelmi rendeltetésû-e
az erdõ. Vizsgálataik szerint a biológiai
vágáskor 150-200 év.) A hársak fater-
mésével hazánkban MAGYAR JÁNOS, SOPP

LÁSZLÓ, HAJDÚ GÁBOR foglalkoztak.
Az ezüst hárs fiatalon árnyéktûrõ,

azonban idõs korára fényigényessé vá-
lik. Bõséges lombjával egyrészt termõ-
helyét jól árnyékolja, másrészt talaját ja-
vítja. Társulásképességének, fiatalkori
növekedésének és jó szaporodóképes-
ségének köszönhetõen fiatal korban
versenyképes a bükkel szemben, azon-
ban idõs korára egyedszáma jelentõsen
csökken, állományaiból visszaszorul. A

zselici ezüst hársas-bükkösök erdõne-
velésével TAKÁCS LÁSZLÓ foglalkozott az
1980-90-es években. Megállapításai
szerint a természetes erdõfelújítás során
legalább három bontóvágás szükséges
(„..de, négy biztosabb eredménnyel ke-
csegtet”), s hiba, ha az anyaállományt
70%-os záródásnál jobban megbontják.

Fiatal, elegyes állományaiban az
ezüst hárs veszélyezteti a fõfafaj(ok) lé-
tét, ezzel szemben könnyen felújítható
és nevelhetõ. Határ-termõhelyeken,
ahol a fõfafajok (tölgy, bükk) nehezen
újíthatók és nevelhetõk az ezüst hársat
elõtérbe kell(ene) helyezni. JABLÁNCZY

SÁNDOR az ezüst hársat javasolja a kocsá-
nyos és kocsánytalan tölgy állományok
elegyfafajának meleg, száraz termõhe-
lyeken, valamint azokban az erdei- és fe-
ketefenyvesekben, ahol a lombozat ta-
lajjavító hatása fontos szempont.

Csemetetermesztéshez a magokat ál-
talában fáról gyûjtjük, azonban ha csak
a földrõl gyûjthetõ a mag, akkor a faj-
azonosításra ügyelni kell. A teljesen
érett állapotú mag makacsul átfekvõ,
azért csak egy-két évnyi rétegelés után
kel, mivel ebben az esetben ún. kettõs
nyugalmi állapot alakul ki. A rétegelés
során a maghártya a víz és levegõ
számára átjárhatóvá válik, amelyet még
egy hideghatásnak is követnie kell. Ha
azonban viaszérésben gyûjtjük a mago-
kat, akkor megfelelõ magkezelés után
már a következõ tavasszal csírázik. A
viaszérésben való eredményes gyûjtés
feltétele a magtermõ fák júliustól törté-
nõ rendszeres figyelése, hogy az opti-
mális gyûjtési idõt meg tudjuk határoz-
ni. A mag akkor van a legmegfelelõbb
állapotban, ha ujjainkkal könnyen szét-
nyomható, de a magbél már nem ko-
csonyás, hanem fehér, és a lehámozott
külsõ maghéjtól elválik, két félre csú-
szik szét. A magbél héján az erek bar-
nulni kezdenek. Ha a magbél már telje-
sen barna, akkor a mag túl van a viaszé-
rett állapoton, s az ilyen magvak nagy
része már átfekszik.

A viaszérett állapotban gyûjtött mag
könnyen befülled, ezért hûvös pincé-
ben tároljuk 15-20 cm vastagon szétte-
rítve. Naponta kell öntözni, vagy egy
rész maghoz három rész homokot ke-
verve rétegeljük. (Ebben az esetben is
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gondoskodni kell a mag szellõztetésé-
rõl, amelyet átlapátolással tudunk meg-
oldani.) Vetésre a legalkalmasabb idõ a
fagyok elõtti periódus: október vége,
november eleje. (A tavaszi vetés esetén,
a vetés utáni száraz periódus következ-
tében a mag ismételten átfekszik.) Az
egyéves csemete minimális magassága
15-20 cm, míg a kétéveseké 20-30 cm.
Folyóméterenként egyéves korban 30,
míg kétéves korban 20 csemete nevel-

hetõ. Ha több évig marad a magágyban,
akkor alá kell vágni. Az ezüst hárs cse-
mete a közepes tápanyagigényû cseme-
ték közé tartozik. A csemetetermesztés
során kevés károsítója és kórokozója
van, leggyakrabban a csemetedõlés
(Fusarium sp.) okozhat gondot.

Vegetatív szaporítási lehetõségei a
nyár végi alvószemzés és a hajtásdug-
ványozás. (Az ezüst hárs a hársak közül
a legnehezebben gyökeresedik.)

Az ezüst hárs szabályos alakjával,
dekoratív levelével a fásításokban is
kedvelt fafaj. Mivel késõn virágzik, és a
hársak közül a legnagyobb mézhoza-
mot nyújtja, ezért értékes méhlegelõ-
nek számít. Városaink száraz, poros le-
vegõjét jól bírja, ide inkább a keskeny
koronájú, piramis alakú változatai alkal-
masabbak. 

ROTH GYULA az ezüst hárs erdõgazda-
sági jelentõségét az alföldi homokterü-
letek fásításában, valamint a fafaj dísz-
és sorfaként történõ alkalmazásában
látta.

HARACSI professzor az alábbiakat írta
róla: „most már csak az a kérdés, mi az
erdészek kötelessége e fafajjal szemben…
tekintetbe véve e fafajnak a bükkel
egyenlõ szép növekedését és nagyfokú
használhatóságát… szinte predesztinál-
va van arra, hogy erdeinkben ott, ahol
lehetséges, minél nagyobb mennyiség-
ben kultiváljuk.”

Az ezüst hárs makkocska A termés keresztmetszete

Április 9-én megalakult a Cserháti Erdõ-
kért Egyesület Balassagyarmaton: 11
alapító tag hozta létre. Az egyesület el-
nökhelyettese, Bajnai Csaba, az Ipoly
Erdõ Zrt. kisterenyei erdészetének ve-
zetõje kérdésünkre elmondta, hogy az
új civil szervezet az Országos Erdészeti
Egyesület munkáját segítve, azt kiegé-
szítve és a helyi viszonyokra alkalmaz-
va szeretne ténykedni a jövõben.

– Az erdõbõl és az erdõért élõ embe-
rek hozták létre ezt a civil szervezetet. A

fõ célok között említhetem a cserháti táj-
egység erdõterületeinek megóvását, az
értékek bemutatását, az elõbbiekhez
kapcsolódó véleményformálást, a kör-
nyezettudatos gondolkodásmód ter-
jesztését. A tagság soraiban számítunk
az erdésztársadalomra, a hatósági mun-
kát ellátó szakemberekre, az erdõhöz
kapcsolódó tulajdonosi körre, a termé-
szetszeretõ magánszemélyekre is. Az
érdekvédelem ellátása mellett a szabad-
idõs és a kulturális tevékenység elõ-

mozdítása, az oktatás, a továbbképzés,
az erdei iskolai programok színesítése
is céljaink között szerepel – mondta
Bajnai Csaba.

A Cserháti Erdõkért Egyesület
székhelye Salgótarjánban lesz, elnö-
kévé Gregán Emil nyugdíjas erdészt
választották. A társadalmi támogatott-
ság megszerzése mellett a pályázati
lehetõségekkel is élni szeretnének a
jövõben.

Faragó Z.
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