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Földünk biodiverzitását veszélyeztetõ
tényezõk között az élõhelyek pusztulását
és fragmentációját közvetlenül a nem ho-
nos, inváziós fajok terjedése követi. Az in-
váziós növényfajok, azaz az özönnövé-
nyek között hazánkban és világviszony-
latban is kiemelkedõ a fás szárú fajok
aránya. Általánosan elmondhatjuk,
hogy mind hazai, mind világviszonylat-
ban az adventív fa- és cserjefajok által
leginkább veszélyeztetett élõhelyek az
erdõk, az idegenhonos fafajok területfog-
lalása helyenként meghaladhatja az
õshonos fafajokét. Az inváziós idegen fa-
jok megtelepedése és terjedése olyan glo-
bális probléma, amelynek kezeléséhez
nemzetközi, regionális és lokális szintû,
valamint interdiszciplináris együttmûkö-
dés kialakítására egyaránt szükség van.

„Girbe-gurba mozdulatokkal kinyúj-
tóznak a tûzfalak fölé;
tanyasiak, városiak: hazátlanok,
nemzetköziek, nyomorultak, büdösek.
Fészek-nélküliek, madár nélküliek.
Az elsõ hideg szélre szétszaladnak,
lándzsahegy-levelüket sárba dobják,
összetapossák szekerek, autók.
Beleakadnak a kerítésekbe,
éjjeleken végig nyikorogtatják a kor-
hadt léceket.
Elvágyódnak, és nem mehetnek.
Felágaskodnak a sötétségbe.”

(Tornai József: Ecetfák)

Az „ég fája”
Tornai József verse jól kifejezi a bál-
ványfa (Ailanthus altissima) mai meg-
ítélését, nem kívánatos voltát. A költe-
mény további soraiban ezt olvashatjuk
a fáról: „éhenkórászok, fázósak-
reszketõsek, kiket nem ültetnek, nem
nyesnek, csak kivágnak és félredobnak
az útból. Nem jók a tûzre. Belül üre-
sek.” Nem volt ez azonban mindig így
az idõk folyamán, régen a bálványfa
nagy tiszteletnek örvendett, erre utal tu-
dományos neve is, amely a Fûszer
(Maluku)-szigetekrõl származó „ailan-
to” kifejezésbõl ered: jelentése az „ég
fája”. A mitológia szerint a sárkányok is
gyakran megpihentek a bálványfa
lombjai között. Szintén a fa tiszteletére
utal a német „Götterbaum” és az angol
„Tree of heaven” elnevezés is. A bál-

ványfa megítélése hazánkban is nagy
átalakuláson ment keresztül, a hozzáfû-
zött reményeket a fafaj csak részben
váltotta be, miközben egyik legerõtelje-
sebben terjedõ özönnövényünkké vált.

A kínai eredetû bálványfa Európába,
azon belül is Angliába kínai misszionáriu-
sok közvetítésével került 1751-ben, de
ugyanebben az évszázadban már Ameri-
kában is megjelent. Hazánkba valószínû-
leg az 1820-as években juthatott be. Ma-
gas termete, tetszetõs külseje, hatalmas
bugákban megjelenõ termései miatt sok-
helyütt ültették botanikuskertekbe és par-
kokba, bár a 19. században még megle-
hetõs ritkaságnak számított. Ebben a szá-
zadban az eperfán élõ selyemhernyók tö-
mege esett áldozatul egy járványnak,
ezért 1856-ban Fantoni piemonti szerze-
tes selyemkészítés végett a Samia cyn-
thia (korábbi nevén Bombyx cynthia,
Philosamia cynthia) bálványfa-selyem-
lepkét is Európába hozta. A lepke azon-
ban nem alkalmazkodott olyan jól új kör-
nyezetéhez, mint tápnövénye, a bálvány-
fa, és az általa szõtt selyem nem tudta fel-
venni a versenyt az eperfán élõ hernyó
selymével. A bálványfa ilyen irányú hasz-
nosítása tehát nem vezetett eredmény-
hez. Ugyanakkor az erdészek hamar felfi-
gyeltek az új jövevényre.

„A sátoros felleng homok talajban
igen gyorsan s díszesen nõ…”

A hazai erdészeti szakirodalom folya-
matosan nyomon követte a bálványfára
vonatkozó külföldi ismereteket, és ha-
marosan a hazai vizsgálatok is
megkezdõdtek e fafajjal. Bartosságh Jó-
zsef a brünni gazdászati és erdészeti
gyülekezetben már 1840-ben beszámolt
egy általa nevelt, 20 éves bálványfáról,
egy évvel késõbb pedig ismereteit írás-
ban is közreadta. A fafajt hasznosnak,
sõt kitûnõnek találta, a bálványfa sze-
rinte még olyan élõhelyeken is termeszt-
hetõ, ahol az akác termesztésére már
nem nyílik lehetõség. Kiemelte a hõség
és fagy elleni tûrõképességét, gyors nö-
vekedését, egyenes termetét, faanyagá-
nak sokoldalú hasznosíthatóságát. Sze-
rinte a bálványfa fája jó tûzifa és épület-
fa, sõt ebben a minõségében az akácot,
ill. a fûz- és nyárfajokat is felülmúlja.

Néhány irodalmi utalás felidézésével
tekintsük végig a bálványfához fûzött re-
ményeket és megvalósulásukat. Beau-
gard Lajos 1863-ban, az Erdészeti Lapok-

ban megjelent cikkében alföldi fasorok
telepítését szorgalmazva az akác ültetése
mellett a bálványfát is megemlíti: „A sáto-
ros felleng homok talajban igen gyorsan s
díszesen nõ, azonban oly nagyban még
seholsem tenyésztetett hogy mûtani hasz-
navehetõségrõl határozott tapasztalatokat
lehetett volna gyûjteni.” Az elõbbi kijelen-
tést erõsíti meg Kalmár Tivadar (1863),
aki Bartosságh (1841) munkájára hivat-
kozva írja, hogy a bálványfa: „már egy pár
évtized elõtt meglehetõs fontos szerepet
játszott az erdészeti irodalomban; iroda-
lomban mondjuk, mivel bár sok jó tulaj-
dona elismertetett, azért az avvali kisérlet,
mint kezdetben rendesen mindennel tör-
ténni szokott, - csak a papiron maradt”.
Pedig a külföldi szakirodalom a fafaj szá-
mos hasznáról beszámol, Montpellieri
Farel (1834) szerint: „E fa, ámbár puhább
s kevésbé jó, mint a kõrisfa: jelenleg na-
gyon kerestetik, sõt amazt már háttérbe is
szorítja. Leginkább kocsirudakra és taliga
készítésére, de egyszersmind és igen
elõnyösen asztalos munkához is használ-
tatik.” Kalmár Tivadar fenti munkájából
megtudjuk, hogy hazánk egyes részein a
bálványfát már erdõk beültetésére, illetve
erdõtalaj elõkészítésére és megjavítására
használják, valamint faanyagának sajátos-
ságait is megismerhetjük: „Fája sárgás fe-
hér, némelykor zöldes szalagokkal át-
szegve, fénylõ, és a juhar fához hasonló;
rostjai igen finomak, ruganyosak és ke-
mények, igen szépen fényesíthetõ is.” ...
„Igaz, hogy kissé törékeny, de ha egyszer
öregebb lesz, épen oly kemény és tartós,
mint a diófa.” „Ha már egyszer ki van szá-
radva, úgy nedvességet soha nem szív
magába, és a legfinomabb asztalosmun-
kára használható.”

Bedõ Albert (1864) szintén csatlako-
zik Kalmár Tivadar véleményéhez, sze-
rinte a bálványfa: „igen alkalmas a csak-
nem kimerült erdõtalaj, s a haszon nél-
kül pusztán heverõ nagyobb területek
beerdõsítésére, különösen pedig a futó-
homok megkötésére”. Mivel a horvát
udvari kancellária felszólítja a magyar er-
dész egyletet, hogy tegye közzé a bál-
ványfa meghonosítása és telepítése so-
rán elért eredményeket, megfigyelése-
ket, a bálványfával kapcsolatos ismere-
tek köre tovább bõvül. Rowland, az egy-
let titkára 1858-ban Hamburg mellõl 500
bálványfa-magoncot hozatott, majd a
pozsonyi faiskolában elültette õket. Állí-
tása szerint nem ismert még olyan fafajt,
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amely laza talajban ilyen sok sarjat hoz-
na, és olyan biztosan szaporítható lenne,
mint a bálványfa; növekedésére, sarja-
dzására vonatkozóan sok adatot közöl.
1867-ben Bedõ Albert F. C. Guérin-
Meneville francia akadémikus nyomán a
külföldi vizsgálatok eredményeirõl szá-
mol be: „a bálványfa használhatóságát
illetõleg még a tölgy és a szilfát is felül-
mulja, s hajthatósága folytán kerekes
munkára is igen alkalmas”.

Klein Gyulának (1871) köszönhetõen
a bálványfa további, vélt hasznos tulaj-
donságaira is fény derül, sziklás vidékek
fásításán és utcai sorfaként való alkalma-
zásán túl a bálványfa féregûzõ hatását is
ismerteti, továbbá felhívja a figyelmet Bar-
tosságh 1841-es munkájára, és az Alföld
fásítására javasolja a bálványfát. A fafaj
gyökérsarjakkal történõ hatékony terjedé-
si képességérõl is megemlékezik, amely
már elõrevetíti a bálványfával kapcsolatos
problémák egy részét: a külföldi szakiro-
dalomból ismert, hogy a városi fák az ut-
cákon erõteljesen terjednek, és a gyöke-
rek a kemény kövezetet is áttörik.

A bálványfa megítélése, faanyagának
hasznosíthatósága már ebben az idõben
megosztja a szakközönséget, Láng Gábor
(1869) szerint „fája csak silány tüzelõ- és
még silányabb épületfaképpen használ-
ható”, míg Rodiczky Jenõ (1871) csatlako-
zik Klein Gyula felhívásához: „Mint a fa jó
tulajdonságainak méltányolója magam is
osztozom a czikkiró azon óhajában, hogy
„ha majd az alföld befásítása a tények kö-
zé lesz sorozható – az ailanthus is tekin-
tetbe vétessék.” A bálványfa használható-
ságáról alkotott vélemények változatossá-
gát, az elõbbieken túl, jól példázzák Illés
Nándor 1870-ben, majd 1885-ben megje-
lent írásai is. 1870-ben ezt írja: „A sátoros
fellengrõl (Ailanthus glandulosa) Vacson
igen megvetõen nyilatkoztak puha, hasz-
navehetetlen fája miatt, s csak homokkö-

tésre dícsérik.” Tizenöt évvel késõbb vi-
szont a szerzõ már így nyilatkozik: „A bál-
ványfa erõsen sarjadzik gyökereirõl, tehát
a talaját sûrûn fedi, minélfogva a homok
futását jó eredménnyel akadályozza.” „…s
oly kitûnõ fát ad, amely szerszámfának
vetekszik a kõrissel.” „Kiváló tulajdonsá-
ga, hogy sem nem hasad, sem nem re-
ped, tehát különösen kerékagynak való.”

Mágócsy-Dietz Sándor (1889) a bál-
ványfával kapcsolatban szintén külföldi,
amerikai szakirodalomra hivatkozik:
„Czölöpül alkalmazva egy fa sem jobb
nálánál. A gazdaságban alkalmazva, a far-
merek tanusága szerint, majdnem olyan
jó, mint az ákácz, s tüzelõ fául alkalmazva
ép olyan mint a tölgy”. Szintén a bálvány-
fa faanyagának kedvezõ tulajdonságait
olvashatjuk Gabnay (1901) rövid közle-
ményében is: „Fájának szíjácsa igen szé-
les, sárgás, gesztje narancsszín barna, ne-
hezen faragható, de igen szilárd és tartós
s így járomfának, kerékagynak, küllõnek,
s más gazdasági, de még mûasztalosfá-
nak is igen alkalmas, selyemfénye és
szép, sárgás színe miatt meg azért is, mert
a bogár nem bántja.”

A bálványfa kedvezõ szakirodalmi
említései ellenére Roth Gyula 1935-ben
megjelent Erdõmûveléstan címû köny-
vében így ír a fajról „Jó tulajdonságai
dacára is erdõgazdasági jelentõsége
csekély, mert fáját kevéssé becsülik, ke-
vesebbre, mint amennyit érdemel.”
Mintegy három évtizeddel késõbb Ma-
gyar Pál (1960-61) az Alföldfásítás I-II.
címû munkájában rámutat arra is, hogy
a bálványfa nem váltotta be a hozzá fû-
zött reményeket, szerinte a fafaj
„erdõgazdasági jelentõsége csekély” és
„erdõbe nem való.” Rendkívül fontos
információ, hogy a bálványfa agresszív
terjedésnek lehetõségét már ekkor
hangsúlyozza: „Sarjadzási képessége
tuskóról és gyökérrõl egyaránt igen

nagy. Különösen gyökérrõl olyan
bõségesen sarjadzik, hogy kiirtása ko-
moly nehézséget jelent. Fõleg ez a sajá-
tossága az, ami különösen óvatosságra
int esetleges telepítésével szemben”.

1964-ben Faragó Sándor részletes ta-
nulmánya jelenik meg a bálványfáról,
amely egyaránt tartalmazza a fafaj ökoló-
giai, termõhelyi, faipari, élettani és mor-
fológiai vizsgálatának eredményeit, vala-
mint kitér a bálványfa vegyszeres irtásá-
ra vonatkozó kutatások ismertetésére is.
A vizsgálatok igazolták, hogy bár a bál-
ványfa szélsõséges termõhelyi adottsá-
gok mellett is megél, de ott számottevõ
fatömeget nem ad. A szerzõ felhívja a fi-
gyelmet arra, hogy „A bálványfa köny-
nyen behatol más fafajok állományai alá.
Ez komoly veszélyt rejt magában, mert
gyökérkonkurenciájával és magas vízfel-
használásával nagymértékben csökkenti
a más fajú fák növekedését.” A bálvány-
fa visszaszorítását célzó Tormona 100 és
Tormona 80 arboriciddel történt vegy-
szeres kezelésének kedvezõ eredmé-
nyeit is közzéteszi a szerzõ. A Faipari
Kutató Intézet által végzett fizikai és me-
chanikai vizsgálatok eredményei alapján
a bálványfa térfogatsúlya a kõriséhez és
a tölgyéhez áll legközelebb, nyomószi-
lárdsága megközelíti a kõrisét, szakító-
szilárdsága jobb, mint a tölgyé és a nyá-
ré, de rosszabb, mint a kõrisé. A vizsgá-
latok eredményei alapján faanyaga tehát
megfelel farostgyártásra és papírgyártás
alapanyagaként is felhasználható. Mint-
egy negyven évvel késõbb a bálványfa
fáját fizikai és mechanikai jellemzõit te-
kintve több szempontból szintén a
kõriséhez hasonlítják, belõle fûrészipari
rönköt, papírfát, rostfát és tûzifát készíte-
nek. Megfelelõ kezelés után a bálványfa
faanyaga beltéri használatra a bel-
sõépítészetben és a bútorgyártásban al-
kalmazható (Molnár 2004).

1. ábra – A bálványfa fiatal gyökérsarjai
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A bálványfa napjainkban
Az eddig felsorolt szakirodalmi idézetek-
bõl is kitûnik, hogy bár a bálványfa fa-
anyaga bizonyos célokra felhasználható,
a faj számos olyan tulajdonsággal rendel-
kezik, amely által káros hatással lehet
környezetére. Ilyen jellegzetessége nagy-
mértékû sarjképzése, kitûnõ regenerációs
képessége, hatalmas termésprodukciója,
a talaj víz- és tápanyagtartalmával szem-
beni viszonylagos igénytelensége. Mind-
ezen tulajdonságai elõsegítik a bálványfa
megtelepedését és terjedését
számos élõhelyen, így a faj nap-
jainkra az egyik legerõtelje-
sebben terjedõ inváziós özön-
növényünkké vált.

A bálványfa taxonómiájáról,
morfológiájáról, termõhely-
igényérõl, életmenetérõl, bio-
tikus interakcióiról bõvebben
Udvardy László (2004) közel-
múltban megjelent kismonog-
ráfiájában olvashatunk. A min-
den részletre kiterjedõ munká-
ból megismerhetjük a bálvány-
fa inváziós sikeréért felelõs sajá-
tosságait, a fafaj által okozott
természetvédelmi problémákat
és a természetvédelmi kezelé-
sekkel kapcsolatos ismereteket is.

A bálványfa leggyakrabban lakott
településekrõl kiindulva terjed, mivel par-
kokba, sétányokba sokhelyütt ültették. Ki-
vadult egyedeivel járdák repedéseiben,
régi udvarokon, utak mentén, romos épü-
letek környékén gyakran találkozhatunk.
Várostûrése jó, mivel jól bírja a port, a szá-
razságot, a füstöt, egyes nehézfémekkel
szemben pedig rezisztensnek tûnik. A vá-
rosokban az épületek, járdák burkolatát
szétfeszítve jelentõs károkat okozhat. A
településekrõl gyakran az utak, különö-
sen a vasutak mentén terjed, bolygatott és
természetes társulásokban könnyen meg-
telepszik, különösen, ha azok zárt lomb-
koronaszinttel nem rendelkeznek. A kez-
detben szálanként megjelenõ egyedek fo-
kozatosan átformálják a terület növényze-
tét, az eredeti növényzet értékesebb fajai-
nak kiszorulását okozhatják, amelyek he-
lyén zavarástûrõ fajok jelenhetnek meg. A
bálványfa nemcsak árnyékolásával és
versengõ hatásával alakítja át környezeté-
nek növényzetét, hanem a gyökereibõl ki-
oldódó erõsen allelopatikus vegyületei ál-
tal is, amelyek számos faj csírázását gátol-
ják. Gyökérkivonatának üvegházi alkal-
mazása során olyan erõs gyomirtó hatást
tapasztaltak, hogy abból természetes
gyomirtó szer kifejlesztésének a gondola-
ta is felmerült. A bálványfa-egyedek körü-
li talaj szintén nagy mennyiségben tartal-

maz toxikus anyagokat, amelyeknek sze-
repe lehet a fa környezetében megfigyelt
lassúbb szukcessziós folyamatokban és a
szegényesebb vegetáció kialakulásában
(Udvardy 2004).

A bálványfa megtelepedését és terjedé-
sét széles termõhelytûrése is segíti, bár
gyökérzete a laza, levegõs, humuszos, jó
vízgazdálkodású talajokon fejlõdik a leg-
jobban. Nyár elején vízigénye kicsit na-
gyobb, késõbb viszont már nem érzékeny
a vízhiányra, és a légköri aszályt is jól tûri.

Lomb- és avarvizsgálatok eredményei
alapján tápanyagigénye alacsony. A faj vi-
talitása rendkívül nagy, magassági növe-
kedése gyors, fiatal korában gyakori az
évenkénti egyméteres növekedés is. A
bálványfa korán, akár már 4-5 éves korá-
ban is termõre fordulhat, sõt Udvardy
László már a 10-20 cm-es gyökérsarjakon
is megfigyelt virágzatokat, illetve termést,
azonban ezeken a neoténiás sarjakon
képzõdött termések már nem tudtak beér-
ni, és a tél beköszöntével elfagytak. A bál-
ványfa csaknem minden évben bõsége-
sen terem, lependékjei messzire terjed-
nek, kedvezõ felépítésük miatt mozdulat-
lan levegõben is képesek oldalirányba ha-
ladni. A magok csírázóképességüket
hosszú ideig megõrzik. A bálványfa élet-
korára vonatkozóan kevés adattal rendel-
kezünk, várható életkora megközelítheti a
130-150 évet, azonban nálunk már a 80
évnél idõsebb fák is meglehetõsen ritkák.
Az elpusztult egyedeken gyorsan megje-
lennek a xilofág gombák, elsõsorban a
hasadtlemezû gomba. A faanyag gyorsan
elbomlik, nem tartós, belõle karó vagy
oszlop nem készíthetõ, kültéri használata
ezért nem javasolt.

A bálványfa napjainkra tehát agresszí-
ven terjedõ fafajjá vált, terjedési esélyét to-
vább növeli, hogy a legelõ állatok és a vad
nem fogyasztja, károsítói hazánkban gya-
korlatilag nem ismertek. Visszaszorulása

ezért fogyasztói és károsítói által egyelõre
nem várható. További terjedésének meg-
akadályozását célzó vizsgálatok hazánk-
ban is számos helyen folynak, az ezzel
kapcsolatos eredményeket Udvardy Lász-
ló (2004) az Özönnövények címû könyv
bálványfáról szóló fejezetében részletesen
ismerteti. A bolygatás megelõzése, élõhe-
lyeink természetességének megõrzése a
bálványfa megtelepedésnek megakadá-
lyozása szempontjából is szükséges. Saj-
nos a fafaj nemcsak a bolygatott, de a töb-

bé-kevésbé természetes, nyílt
élõhelyeken is megtelepszik. A
faegyedek kivágását a jól ismert
sarjtenger kialakulása követi,
ezért ahol a rendszeres mecha-
nikai irtás nem kivitelezhetõ, ott
a szerzõ lehetõség szerint az
egyes egyedek vegyszeres ke-
zelését javasolja, olajos kéreg-
ecseteléssel, fúrással vagy seb-
zéssel. A dikamba hatóanyagú
szerek használata a kezelt fa
pusztulásához vezethetnek,
ugyanakkor a kezelt fa környe-
zetében fitotoxikus tünetekkel
rendelkezõ sarjak jelenhetnek
meg. Erdõszélek, erdõsíthetõ te-
rületek esetén a vegyszeres ke-

zelés után képzõdött sarjak gyorsan növõ,
honos fafajokkal történõ leárnyékolása ja-
vasolható, melynek következtében a bál-
ványfa-sarjak idõvel megnyurgulnak,
majd elpusztulnak.

Szöllõsi és munkatársai (2006) a fóti
Somlyó természetközeli gyepeit veszé-
lyeztetõ bálványfa irtására különbözõ
módszereket alkalmaztak: vegyszeres
kezelést (Garlon oldat friss vágásfelületre
kenése) és mechanikai irtást (sarjak rend-
szeres kihúzogatása). A kézi irtás hatásá-
ra a kontrollhoz képest háromszoros sarj-
szám volt megfigyelhetõ a tenyész-
idõszakban, a vegyszeres kezelés viszont
jelentõsen (40-50%-ban) csökkentette a
sarjak számát. Abban az esetben, ha nem
távolították el a sarjakat, akkor azok
képzõdése július közepére befejezõdött,
a sarjak eltávolítása esetén képzõdésük
még augusztusban is folytatódott, igaz,
hogy a vegyszerrel is kezelt területeken
csak kisebb mértékben. Egy évig történt
sarjhúzkodás után a rákövetkezõ évben
60 %-kal kevesebb sarj volt tapasztalható
a területen, mindez vegyszeres kezelés-
sel kiegészítve 87 %-kal kevesebb sarjat
eredményezett. Tehát a sarjak hosszú
ideig tartó és rendszeres eltávolítása ki-
merítette a gyökértartalékokat. A hatást
tovább fokozta a vegyszeres kezelés,
mindez a terület növényzetének észlel-
hetõ károsodása nélkül.

2. ábra – A bálványfa térhódítása a Tihanyi Tájvédelmi Körzet területén


