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Az ezüsthárs (Tilia tomentosa, Tilia ar-
gentea) a mályvafélék (Malvaceae) csa-
ládjába tartozó hársnemzetség egyik,
a Kárpát-medencében is honos faja.

Tudományos nemzetségneve (Tilia)
az ókori latin nyelvben már a fajt is jelöl-
te. Érvényes fajneve Conrad Moench,
kasseli botanikaprofesszortól szárma-
zik, molyhosat jelent és a hajtásrendszer
tulajdonságára utal. 

A magyar hárs nemzetségnév állító-
lag az õsi finnugor nyelvbõl ered, okle-
velekben már a XI. századtól elõfordul
a hás, hásfa megnevezés. 

Nagy termetû, akár 35 m magasságot
is elérõ fafaj, amelynek törzse egyenes,
hengeres, koronában erõs, többnyire
meredeken fölfelé törõ vázágakra bom-
lik. Hajlamos a villásodásra, letermelés
után több törzs képzésére. Azon er-
deinkben, amelyekben fõfafajként for-
dul elõ, átlagosan 22-23 méteres magas-
ságát és 1/3-2/3 törzshányadát írják le,
másodosztályú törzsminõséggel. Kérge
sokáig sima, fiatalon ezüstszürke, ké-
sõbb sötétszürke, hosszant repedezett.

A Zselicség legjellegzetesebb elegy-
fája, majdnem minden állományban
megtalálható, ami legtöbb esetben ked-
vezõ az állományszerkezet kialakítása
szempontjából.

Ha a bükkel társul, a talaj vízgazdál-
kodását javítja, de a minõségi törzsneve-
lés szempontjából is nagy a jelentõsége.
Ezüsthárs-elegyes tölgyesekben javítja a
talajt, fõfafaj törzsének árnyékolásával jó
minõségû törzs kialakítására készteti azt.

Ezüsthárs-elegyes erdei fenyvesek-
ben, lombos fajként csökkenti a káro-
sítók járványszerû elszaporodásának
lehetõségét. Levelének jó humuszjaví-
tó tulajdonsága elõsegíti a fenyõtûbõl
képzõdõ mullhumusz humifikálódá-
sát. 

Bükkösökben és gyertyános-tölgye-
sekben a gyertyánt helyettesíthetjük ve-
le, ami igen kedvezõ gazdasági szem-
pontból, mivel kiváló alaki tulajdonsá-
gokkal rendelkezõ és mûszakilag jól
hasznosítható fája nagyobb értéket
képvisel, mint a gyertyáné.

A hársak a történelem folyamán sok-

szor szerepeltek a közép-európai né-
pek kultúrájában és gazdasági életében.
Jelentõségüket a következõ tulajdonsá-
gok adják meg: avarja közepes sebes-
séggel bomlik, levele sok kalciumot tar-
talmaz, jó humuszképzõ, talaj kémhatá-
sára közepes igényû, közepes tápa-
nyagigényû, nagy gyökérenergiával
rendelkezik, rovarkárosítással szemben
ellenálló, gomba- és vadkárosítással
szemben közepesen ellenálló, erõteljes
növekedésû, nagy vitalitású, erõteljes
terjeszkedõ képességû.

Az ezüst hárs alapvetõen balká-
ni–pontusi elterjedésû, Délkelet-Euró-
pából és Kis-Ázsiából származó meleg-
kedvelõ faj, amely hazánkban a Dél-
Dunántúlon jellemzõ. Elterjedésének
északi határa Magyarországon a Bala-
ton vonalánál húzódik, tengerszint fe-
letti felsõ határa 645 m, de hazánkban
jellemzõen 150-250 m között található
meg. Ezenkívül a Nyírségben és a Deb-
receni Nagyerdõn, valamint Erdély nyu-
gati határhegyein egész Munkácsig ter-
mészetes. 

Legnagyobb elõfordulási foltja a Zselic-
ben, Mecsekben, a Baranya-Somogy-Tol-
nai hegyháton található. Belsõ-Somogy-
ban, a Dráva-síkon és Tengelicen ritkább,
Külsõ-Somogyban, a Villányi-hegység-
ben, valamint a Tolnai- és Baranyai-
dombvidéken gyakoribb (1. táblázat).

Az ezüsthárs társuláskészsége
Rendkívül életképes fafaj, terjeszkedõ
képessége igen erõs. Bõven terem, jól
csírázik, így magról – és sarjról is – kivá-
lóan újul. Növekedése gyors és erõtel-
jes, ezért hajlamos bükk- és tölgyfiata-
losokban az elszaporodásra, ám rövid
életkora miatt a nagy vágásfordulójú er-
dõkben nem képes uralomra jutni. Ha-
zánkban összesen mintegy 36 000 hek-
táron írják le jelentõsebb elterjedését,

melybõl csak mintegy 6600 hektáron
fordul elõ fõfajként, egyébként legin-
kább szórt elegyben található. 

A Mecsek és a Villányi-hegység észa-
ki kitettségû, törmelékes mészkõ lejtõin
kialakult ezüsthársas törmeléklejtõ-erdõ
szubmediterrán és mediterrán fajokban
gazdag társulás. Cserjeszintje igen sûrû,
jól fejlett, állományai több reliktumot is
õriznek.

A Zselicség nyugati felében a kedve-
zõ csapadékviszonyoknak, agyagbe-
mosódásos barna erdõtalajoknak kö-
szönhetõen, a területen a bükk zonális
társulást alkot az ezüsthárssal. Az ezüst-
hársas bükkösök a Zselicség legszebb
állományai. Ezen területeken a talaj-
képzõ kõzet löszös agyag, a genetikai
talajtípus többnyire agyagbemosódásos
barna erdõtalaj.

Fenntartásuk, a bükk megfelelõ
elegyarányának biztosítása erdõtervi és
tájvédelmi feladata az erdõgazdálko-
dásnak. A bükk és ezüsthárs viszonya a
társulásban a kölcsönös segítésen ala-
pul. A bükknek köszönhetõ a kiegyen-
lítettebb mikroklíma, a talaj avar által
való állandó takarása, avar által a talaj-
párolgás-csökkenés, a talajvíz-gazdál-
kodás kiegyensúlyozottsága.

A hárs visszahatása az avarbomlás
elõsegítésén, zárt, sûrû lombkorona fel-
lazításán, a bükk természetes felújulás
elõsegítésén keresztül érvényesül. Tel-
jes záródás esetén hárs alatt jobban újul
a bükk, mivel hárs alatt nincs avarfel-
halmozódás, a lehullott makk közvet-
len talajra jutva csírázhat.

A Dunántúl nyugati és délnyugati te-
rületein elõfordul gesztenyés-gyertyá-
nos tölgyes állományok elegyfajaként,
átmeneti erdõtársulása Zselicségben és
Tolnában az ezüsthársas – cseres - töl-
gyes.

* Nyugat-magyarországi Egyetem, Termõhely-
ismerettani Intézeti Tanszék

Az év fája

Az ezüsthárs (Tilia tomentosa Moench.)
termõhelyi igénye

Zselicség (33. sz.) 19 815,4

Baranya-Somogy-Tolnai hegyhát (29. sz.) 11 138,3

Mecsek (32. sz.) 5581,8

Villányi hegyvonulat (30. sz.) 789,5

Somogyi homokvidék (34. sz.) 412,3  

1. táblázat: Az ezüsthárs leggyakoribb elõfordulási helyei 
erdõgazdasági tájanként (ha)
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Az ezüsthárs klímaigénye
Meleg, kiegyensúlyozott klímaigénnyel
rendelkezik. Szélsõségekkel szemben
kevéssé érzékeny addig, amíg hazánk-
ban õsi elterjedésû termõhelyein van.
Szárazságot, meleget és az árnyékolást
a többi hársnál jobban bírja, a legna-
gyobb hõigénnyel rendelkezik, fagyra
érzéketlen. Tenyészidõszak alatt több
meleget kíván, mint a kis- és nagyleve-
lû hársak. A világosságot kedvelõ és az
árnytûrõ fanemek határán van. Vala-
mennyi hazai klímazónában megél, op-
timuma a gyertyános-tölgyes és a bük-
kös klímában van.

Az ezüsthárs hidrológiai igénye
A többletvíztõl független, üde talajokat
kedveli, elõfordul szivárgó vizes és idõ-
szakos vízhatású hidrológia mellett is.
Elviseli a tartós szárazságot is, de kerüli
a túl nedves termõhelyeket. Páraigénye
közepesnek, illetve nagynak mondható.

Az ezüsthárs talajigénye
Termõhelyi igénye a három hárs közül
a legkisebb. A mély termõrétegû há-
romszintes talajokat kedveli legjobban,
de kétszintes talajokon is egyaránt elõ-
fordul, életkora azonban itt rövidebb. 

Különösen a mélyebb talajú északi,
északnyugati oldalakat szereti és a száraz
szelektõl inkább védett völgyeket foglal-
ja el. A sivár homokot nem kedveli, de
jobb minõségû homokon szépen fejlõdik
(pl. somogyi homok jó minõségû részén,
mely sötétbarna színû, a humuszos réte-
ge vastag, az altalaj sárga az agyagtarta-
lomtól). Leginkább kedveli a hársak kö-
zül a meleg és hevülékeny homokterüle-
tet. Az üde, mély talajokon növekszik a
legjobban, barnaföldön és agyagbemosó-
dásos barna erdõtalajon, ill. agyagbemo-
sódásos rozsdabarna erdõtalajon és Ra-
mann-féle barna erdõtalajon találjuk
legszebb állományait. Emellett jelentõ-
sebb területen található meg a kétszintes
humuszkarbonát és rendzina talajokon
is. Hazánkban elõfordul még lejtõhorda-
lék, karbonát maradványos barna erdõta-
lajokon és földes vázon. 

Többnyire a semleges (pH 6.2-7.2)
ásványi talajokat szereti. Határozottan
kerüli a pszeudoglejes talajokat az át-
meneti levegõtlenség miatt.

Ahol mindhárom hárs elõfordul, a
dombtetõk humuszkarbonát talaján, a
mészkedvelõ tölgyesekben a nagylevelû
hársat, az oldalak sekély barna erdõtala-
ján, a cseres-tölgyesekben az ezüsthár-
sat, a domblábak gyertyános tölgyesei-
ben inkább a kislevelû hársat találjuk. 

Sekély termõrétegû területeken is –
annak ellenére, hogy termõhelyi opti-
muma mély talajokon van – jó növeke-
désû állományokat alkot. 

Termõhely-típus változat szerint te-
hát leggyakoribb a gyertyános-tölgyes
klímában, többletvízhatástól független
hidrológiájú, agyagbemosódásos barna
erdõtalajokon, vályog-agyagos vályog
fizikai féleség és mély, ill. közepes
mélységû termõrétegen.

Fõfafajként vágáskora hazánkban át-
lagosan 88 év, erre a korra mintegy 22-
23 méteres magasságot ér el. Elegyfaj-
ként 50-60 éves korban kitermelve 350-
400 m3/ha élõfakészletet produkál.
Ugyanezeken a termõhelyeken a bükk
és a kocsánytalan tölgy 50-60 éves kor-
ban 250-300 m3-es, véghasználati kor-
ban pedig 350-400m3-es élõfakészletet
ad. Ezeken a termõhelyeken az elõbb
felsorolt adatok alapján mindenképpen
indokolt ezüsthárs célállományok létre-
hozása. 

B 7186,1
GYT 25 529,2 
KTT 5472,1
ESZTY 209,2  

2. táblázat: Az ezüsthárs erdészeti 
klímaosztályonkénti elõfordulása (ha)

A hársról másképp

A hársfa, népies nevén szálfa, szádokfa a nyár kezdetének jelképe, mivel ekkor
terebélyesedik ki gyönyörû lombozata, virágai pedig ontják az édeskés, szinte
bódító mézillatot.

A hársfavirágot akkor szedjük, amikor a virágok többsége éppen hogy kinyílt,
mivel ilyenkor tartalmazza a legtöbb hatóanyagot. A legjobb, ha a virágzatban a
virágocskáknak legalább kétharmada kinyílt, a többi pedig még csak feslõben
van. A virágzó hársról a méhek összegyûjtik a hársméz alapanyagát, amely erõ-
síti az immunrendszert, hat a fertõzések ellen és kiváló nyugtató hatású.

A hársfavirág tartalmaz flavonoidokat (tilirozid, kvercetin, kernapfenrol, gli-
kozidol), illóolajokat (gerániol, linaliol, eugeriol), cseranyagot és nyálkaanya-
got. Termésében mintegy 60 százalék zsíros olaj van, amely különlegességnek
számít.

A hársfavirágból fõzött teát meghûlések esetén izzasztásra, köhögéscsillapí-
tásra, torokfájásra alkalmazzák, ezenkívül enyhíti a hörghurutos panaszokat,
nyákoldó hatású, jó vértisztító, szívmûködést serkentõ. Nyálkaanyagai serkentik
az immunrendszer mûködését. Megfigyelések szerint a szauna izzasztó hatását
fokozza, ha a teából fél órával elõtte két csészényit megiszunk.

Túlzott fogyasztása problémát okozhat, hiszen felboríthatja hõháztartásun-
kat, szívdobogást idézhet elõ, ezért mindenképp más teákkal felváltva ajánlott
fogyasztani.

A hársfavirág-kivonat hasznos hidratáló és gyulladáscsökkentõ bõrápolószer.
Nem csak virágát hasznosítjuk: a hársfa fájának elszenesítésével készül az orvo-
si szén, amely bélfertõzés, hasmenés esetén bevált gyógyszer, illetve külsõleg
gyulladt, ödémás területeket kezelnek vele. Szenet sebgyógyító és bõrbajok el-
len hintõporokhoz, fogporokhoz is adagolják. A hárs az egyik legkönnyebben,
legjobban faragható faanyag, ezért a faszobrászat igen kedveli. Gõzöléssel jól
hajlítható, gyönyörûen csiszolható, rajzeszközök (például ceruza, rajztábla)
gyártására is alkalmas.

Marosi Kinga

A vadlétszámról
„Rendkívüli mértékben elszaporodtak a
nagyvadak Magyarországon az utóbbi
idõben.  Ma ötször annyi szarvas és ti-
zenháromszor annyi vaddisznó él a ha-
zai erdõkben, mezõkön, mint fél évszá-
zaddal ezelõtt.” – olvashatjuk a cikkben.

Az Országos Vadgazdálkodási Adat-
tár adataira hivatkozó írás szerint a vad-
disznóállomány ötven év alatt 8-9 ezres
egyedszámról 93 ezerre, a gímszarvas
állománya 17 ezerrõl 107 ezerre, az
õzállomány 69 ezerrõl 367 ezerre, míg a
dám állománya alig ezer egyedrõl tíze-
zer fölé növekedett.

A cikk ugyanerre az idõszakra vetít-
ve, röviden bemutatja az apróvad-állo-
mány drasztikus csökkenését is.

A változások okaként elsõsorban az
erdõterület jelentõs növekedését, a nagy-
testû ragadozók visszaszorulását és az in-
tenzív szántóföldi gazdálkodást említi.

A szóhasználatában nem kifogástala-
nul szakszerû írás jelentõsége, hogy
szélesebb körû figyelmet irányíthat a té-
makörre, tudatosítva a nagyvad-állo-
mány alakulásának valós folyamatait.
Van mit tennünk.

(HVG, 2010. október 30.)




