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Az ezüst hárs (Tilia tomentosa) zömé-
ben balkáni és kisázsiai elterjedésû fa-
faj. Elterjedésének északi határa ha-
zánkban a Dél-Dunántúlon húzódik.
Melegkedvelõ fafaj, de széles ökológiai
tûrõképesség jellemzi, betegségekkel,
károsítókkal szemben ellenálló. Erdé-
szeti jelentõsége mellett utcai sorfának,
parkfának is közkedvelten ültetik, mi-
vel a városok száraz, poros levegõjét jól
bírja, és kórokozója, károsítója alig van.

Az ezüst hárs leveleinek fonákját, fiatal
hajtásait sûrû csillagszõr borítja. Ez a mor-
fológiai sajátosság lehet a magyarázata an-
nak, hogy a levél- és hajtáskórokozók
nem, vagy csak kis mértékben fertõzik. A
kislevelû hárson tavasszal gyakori Apio-
gnomonia errabunda gyakorlatilag nem
támadja. A kis- és nagylevelû hársak leve-
lein õsszel tömegesen jelentkezõ Astero-
ma tiliae tüneteit sem látjuk e fafajon. A
Cercospora microsora okozta levélfolto-
sodás és korai lombsárgulás tünetei is
csak ritkán, és kismértékben jelennek
meg az ezüst hárson (1. ábra), szemben a
kislevelû hárssal, amelyen e betegség gyak-
ran járványszerûen lép fel. Az ezüst hárs
leveleirõl leírt Erysiphe tiliae (=Microspha-
era tiliae) által okozott lisztharmatbeteg-
ség elõfordulása hazánkban ismeretlen.

Õshonos hársainkon, aszályos perió-
dusok hatására, illetve idõs korban, a
koronában csúcsszáradás, vékonyabb-
vastagabb ágak elhalása gyakran tûnik
szembe. Az ezüst hárs leveleinek sûrû
szõrözöttsége a párologtatást csökken-
ti, így e fafaj a légszárazságot jobban
bírja, a hosszabb száraz idõszakokat jól
elviseli. Mindazonáltal száradó ágak az
ezüst hárs koronájában is elõfordulnak
(2. ábra). A pusztuló, illetve elhalt ágak
kérgében számos gyengültségi kóroko-

zó tömlõsgomba jelenik meg: Amphi-
porthe hranicensis (konídiumos alak:
Amphicytostroma tiliae), Hercospora ti-
liae (konídiumos alak Rabenhorstia ti-
liae), Nectria cinnabarina stb. A fenti
tömlõsgombákon kívül bazídiumos
gombák is elõfordulnak gyengültségi
kórokozóként a pusztuló ágakon, tör-
zseken, pl. a hasadtlemezû gomba
(Schizophyllum commune), a borostás
réteggomba (Stereum hirsutum), a lilás
réteggomba (Chondrostereum purpure-
um). Hozzájárulnak az egyéb okok
miatt legyengült, pusztuló ágak, fák el-
halásához, korhadásához.

Sebzéseken, ágcsonkokon keresztül
az ezüst hársat különbözõ törzskor-
hasztó gombák támadhatják meg. A
hársaknak sajátos törzskorhasztójuk
nincs, így a lombfákon általános törzs-
korhasztók általi fertõzésre számítha-
tunk: bükktapló (Fomes fomentarius),
kései laskagomba (Pleurotus ostreatus),
pisztricgomba (Polyporus squamosus)
stb. A tõ- és gyökérkorhasztó tapló-
gombák közül hársakon hazánkban a
vastagkérgû taplót (Ganoderma ad-
spersum) és az egyszínû egyrétûtaplót
(Cerrena unicolor) figyelték meg. A
hársak tövét, vastagabb gyökereit kor-
haszthatja továbbá a sokgazdás gyûrûs
tuskógomba (Armillaria mellea s. l.),
valamint a különbözõ lombos fákon
elõforduló, tõkorhasztó Kretzschmaria
deusta tömlõsgomba is. A tõkorhadt fák
erõsebb szelek hatására könnyen kibo-
rulnak.

Az ezüst hárs elhalt faanyagán, tuskó-
in, különösen az elegyes erdõállomá-

nyokban, a szaprotróf taplófajok sokasá-
gát lehet megtalálni. Gyakoriak a szenes
likacsosgomba (Bjerkandera adusta),
egyszínû egyrétûtapló (Cerrena unico-
lor), rózsaszínes egyrétûtapló (Daedale-
opsis confragosa), lila egyrétûtapló
(Hirschioporus pargamenus), hasadtle-
mezû gomba (Schizophyllum commu-
ne), borostás réteggomba (Stereum hir-
sutum), õztapló (Trametes cervina), pú-
pos egyrétûtapló (Trametes gibbosa),
lepketapló (Trametes versicolor), júdás-
füle gomba (Auricularia auricula-ju-
dae) stb. Hatásukra az elhalt fa elõbb-
utóbb lebomlik, és anyagai visszakerül-
nek a természetes körforgásba.

A hársak törzsén, elsõsorban faso-
rokban, parkokban, elõfordulhatnak
különbözõ egyéb elváltozások is. Ilye-
nek pl. a törzseken képzõdõ dudorok,
golyvák (3. ábra), amelyek az alvórü-
gyek burjánzása révén keletkeznek. Ki-
alakulásukban szerepe lehet az Agro-
bacterium tumefaciens (szin: Rhizobi-
um radiobacter) baktérium sebeken
keresztül történõ fertõzésének is. A
fagyléc megjelenése sem ritka a törzse-
ken, különösen az erõsebb téli fagyok-
nak kitett helyeken (4. ábra).
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Az év fája

Az ezüst hárs kórokozói

1. ábra: Cercospora microsora okozta foltok
ezüst hárs levélen

2. ábra: Száraz ágak ezüst hárs koronájában

3. ábra: Golyvák ezüst hárs törzsén

4. ábra: Fagyléc ezüst hárs törzsén




