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Nevezéktana
Tudományos nemzetségneve (Salix) a
rómaiaknál a füzeket jelentette, mely
nevet egyesek a kelta sal (közel) és lis
(víz) szóösszetételbõl eredeztetik, mely
élõhelyükre utal. Mások a latin salio, -
ire = ugrani, fölhágni, növekedni szó-
ból származtatják, mely nevet e fajok
gyors növekedésével magyaráznak.
Tudományos fajneve (fragilis) szintén
latin eredetû és „törékeny” jelentésû,
utalván egyik legsajátosabb bélyegére.
E tulajdonsága az, ami alapján a leg-
több európai nyelvben is megnevezés-
re került (pl. angol: crack willow, né-
met: Bruch-Weide, francia: saule frag-
ile, horvát: krkha vrba, olasz: salice
fragile, spanyol: sauce frágil). A jelen-
leg és a korábban használt magyar ne-
ve (csörögefûz) is ezt a sajátos bélyegét
õrzi.

A fajt Linné írta le az 1753-ban meg-
jelent Species Plantarum címû mûvé-
ben. Furcsaság, hogy Linné Salix fragilis
névvel egy babérfûz herbáriumi lapot
illetett, amely tévedés csak napjainkban
derült ki. Valójában mind a babérfûz,
mind a törékeny fûz tudományos nevét
ezek után csak társnévként szabadna
használni, de a több mint két és félszáz
éves neveket már mindenki megszokta,
így új herbáriumi típuspéldányok kije-
lölésével hidalják át ezt a problémát.

Elterjedése
Természetes elterjedési területét ma
már nehéz egyértelmûen megrajzolni,
ugyanis régóta kiterjedten ültetik, ill. a
késõbb részletezett hibridtõl (Salix x
rubens) való lehatárolás eléggé proble-
matikus. Jelenlegi elterjedési területe
Európa jelentõs részét és Nyugat-Ázsiát
fedi le. A Mediterráneumban és az Al-
pokban javarészt csak ültetett egyedei
és elvadulásai ismertek, ugyancsak ez
tapasztalható Skandinávia déli részén
is, ahol 1850 után bukkant csak fel. Be-
nyomul viszont a Brit-szigetekre, s kele-
ten pedig egészen az Altáj-hegységig jut
el. A fajt betelepítették Észak-Amerika
keleti felébe és Új-Zélandra is, ahol az-
tán elvadult.

Elõfordulása
A Kárpát-medencében a patak- és

folyóvölgyek jellemzõ kísérõ faja, pon-
tos elõfordulási adatokkal azonban
nem rendelkezünk. Ennek egyik oka,
hogy ritkán bukkan föl olyan mennyi-
ségben, amit üzemterveink már nyil-
vántartanak, illetve a berki fûztõl (S. x
rubens) a gyakorlat nem különíti el.
Egyes vélekedések és terepi tapasztala-
tok alapján a középhegységekben és
többnyire a dombvidékeken is „tiszta”
formában, a sík vidékeken viszont java-
részt „hibrid” formában jelenik meg.

Közép-Európa hegységeiben átlago-
san 800 m tszf. magasságig emelkedik,
s ez az érték vonatkozhat a kárpáti-pan-
non térségre is. Fekete Lajos és Blattny
Tibor 1913-ban megjelent nagyszabású
munkája (<Az erdészeti jelentõségû fák
és cserjék elterjedése a Magyar Állam
területén>) kevés adatot tartalmaz e faj-
ra, az alábbi táblázatban éppen ezért át-
lagadatokat nem, csak a legmagasabb
elõfordulás adatait közölhetjük a
táblázatban.

Sok helyütt antropogén elõfordulá-
sait a fenti mûbõl kivett idézet is igazol-
ja: „A tótajkú lakosság gyakran telepíti
rétekre határfákul, s juhaklok, kaszáló-
kon elszórt szénapajták mellé 1000 m-
en felüli magasságokban is.”

Alaktana
Általában 15, ritkán 20 m magasságig
megnövõ széles lombkoronájú, rövid
és gyakran görbe törzsû fafaj. A fehér
fûztõl – mely jóval nagyobb magassá-
gokat érhet el – habitus alapján is meg-
különböztethetõ. A törékeny fûz ágai
közel vízszintesen állnak, gallyai és haj-
tásai ± derékszögben állnak el, ezért is
nevelhet e faj széles lombkoronát. Ezzel

szemben a fehér fûz ágai fölfelé törõk,
gallyai és hajtásai hegyesszögben áll-
nak, koronája keskenyebb. A törékeny
fûz koronájára jellemzõ, hogy erõs ágak
által tartott részkoronákra esik szét, idõ-
sebb példányok levelei a fellazult koro-
na felületére csoportosulnak, a belsõ
részekrõl szinte hiányoznak. Ennek
oka, hogy csak a gallyak csúcsa táján lé-
võ hajtások maradnak meg, az alsók le-
hullanak. E hajtások egyébként a csúcs
felé hajlanak, seprõszerû képletet alkot-
nak a koronaszéleken. A törékeny fûz
névadó jellegzetessége, hogy hajtásai
és gallyai az eredési helyeken könnyen,
pattanva törnek, erõteljes szelek a koro-
nát ezért erõteljesen megtépázhatják. E
tulajdonsága miatt koronája lazább fel-
építésû, mint a hajlékony hajtással és
gallyal rendelkezõ fehér fûzé.

Huzamosabb ideig vízben álló idõ-
sebb törzsekbõl nagyon sok járulékos
gyökér törhet elõ, amelyek szakállsze-
rûen lógnak a vízbe. Kiodvasodó fa-
egyedekben belül is fejlõdhetnek gyö-
kerek. A fehér fûzzel ellentétben vízhaj-
tás-képzésre nem hajlamos.

A törékeny fûzre jellemzõ durva,
hosszant repedezett kéregképzés már a
fiatal ágaknál és törzsrészeknél megfi-
gyelhetõ, az 5. évben már repedezik a
kéreg. Ezzel szemben a fehér fûznél ez
csak a 10. évben következik be. Ezért a
törékeny fûznél a vékonyabb ágak java
része durva kéreggel fedett, míg a fehér
fûznél az erõs, vastag ágak nagy része
sima kéreggel borított.

Különbség mutatkozik a rügyek te-
kintetében is, amit mindkét fajnál két
elõlevélbõl összenõtt egyetlen rügypik-
kely borít. A törékeny fûz rügypikke-
lyén belül egy második, pikkelyszerû
levél található, ami egy következõ át-
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meneti levélen keresztül jut el az elsõ
valódi levélig. A fehér fûznél a rügypik-
kely alatt az elsõ levél már valódi lomb-
levél-bélyegekkel rendelkezik. Jellem-
zõ az is a törékeny fûzre, hogy kihajtás
elõtt a rügypikkely csúcsától visszaszá-
rad és a felsõ felében megfeketedik. A
törékenységen túl a másik jellemzõ bé-
lyeg a hajtásrendszer teljes kopaszsága.

Az alsó harmadában legszélesebb le-
velek széle fûrészes, ahol a fûrészfogak
öbleiben elálló mirigyeket láthatunk. A
levélfonákon viaszkiválások miatt ké-
kesfehér bevonat jelenik meg. A levél-
nyélen a váll közelében 1(2) pár mirigy-
szemölcs is van. Korán, a zselnicemeg-
gyel együtt lombosodik, színezõdés
nélkül, zölden hullatja lombját, levelei a
földön feketésbarnára váltanak.

Füzéres felépítésû különnemû virág-
zatai leveles törpehajtások csúcsán fej-
lõdnek. A törpehajtások a porzós virág-
zatok elvirágzása után egészben lehul-
lanak. Virágtakarót – mint a füzeknél és
nyáraknál általánosságban véve – nem
találunk, helyette az ivarszerveket egy-
egy megnyúlt visszás-tojásdad, sárgás
színû, fehéren szõrözött murvapikkely
védi. A porzós virágokban 2-2 hosszú
szálú porzót találunk, melyek tövében
2-2 nektármirigy helyezkedik el, me-
lyek a rovarok csalogatását végzik.
Megjegyzendõ, hogy a rovarbeporzás
mellett esetenként szélbeporzás is elõ-
fordulhat. A termõs virágokban a mag-
ház hosszan megnyúlt, a bibék oldalra
hajlók és osztottak, ezért 4 bibekaréj
látható. Tövében szintén 2 nektárium
van, ellentétben a fehér fûzzel, ahol
csak 1 található. Lombfakadással egy
idõben, a fehér fûzhöz képest mintegy
2 héttel korábban virágzik.

Termõs füzére 5-8 cm hosszú, ter-
mésérésre az egyes virágok murvapik-
kelyei már leesnek. A tok termésében
lévõ apró magvak 4-6 hét alatt érnek
be, majd szõrüstökük segítségével a
szél szárnyán messzire terjedhetnek.

Tõrõl jól sarjad, így többtörzsû egye-
dei sem ritkák, letörõ vesszeje, gallya az
áradások utáni hordalékkal betemetve
meggyökeresedhet. Életkora a 70-80
évet ritkán lépi túl, gyakran esik törzs-
korhadás áldozatául.

Élõhelye
A hûvös nyarú területek fûzfaja, elsõ-
sorban a kontinentális klímájú területe-
ket lakja. A fehér fûznél a fagyokat job-
ban elviseli. Magas fényigényét a fent
részletezett fellazult lombkorona is iga-
zolja. A patak- és folyóvölgyek legin-
kább mészmentes öntéstalajain találjuk,

a kötött és a talajvíz által nem befolyá-
solt talajokat jobban tolerálja, mint a fe-
hér fûz. A patak menti égerligetek és a
folyó menti fûz-nyár (puhafás) ligeter-
dõk jellemzõ elegyfája, olykor a bokor-
füzesekben is fölverõdik.

Változatossága
Morfológiai változatossága itt Közép-Eu-
rópában kisfokú, a levelek szélessége és
a fonák színe alapján különítették el né-
hány formáját. Viszont több hibridje is is-
mert, így a babérfûzzel alkotott (S. x
meyeriana), a mandulalevelû fûzzel al-
kotott (S. x alopecuroides), a valódi szo-
morúfûzzel alkotott (S. x pendulina) és a
fehér fûzzel alkotott (S. x rubens) hibrid-
je. Ez utóbbi a berki fûz, mely a leggya-
koribb fûzhibrid Európában, s az eddigi
tapasztalatok alapján sokkal gyakoribb
hazánkban, mint maga a törékeny fûz.
Kicsit érthetetlen, hogy az erdészeti gya-
korlat mindössze egyetlen hibridnek, a
szürke nyárnak (Populus x canescens)
szentel a megérdemeltnél is több figyel-
met, míg más fontos hibridek, így a ber-
ki fûz, teljes mellõzöttségnek örvend. [A
berki fûzrõl figyelemfelkeltõ cikk az Er-
dészeti Lapok 1994. évi 129. évfolyamá-
nak 223. oldalán „Alig ismert fafajaink.
Berki fûz” címmel.]

Az elmúlt években külföldön végzett
molekuláris genetikai vizsgálatok bizo-
nyították, hogy a két szülõfaj, a fehér és
a törékeny fûz, illetve hibridjük, a berki
fûz három jól elkülönülõ génállo-

mánnyal rendelkezik, s intogresszióra
utaló bizonyítékok nincsenek. Mivel a
berki fûz növekedése, ökológiai igényei
a szülõfajoktól különböznek, ezért kívá-
natos lenne, ha hazánkban gyakorlati és
tudományos téren is foglalkoznánk vele.

A törékeny fûznek egy kertészeti
kultúrváltozata ismert (cv. Bullata), mely
3 m-nél nem nõ magasabbra, koronája
ellaposodó, lassú növekedésû. Hazánk-
ban alkalmazását nem karolták fel.

Epilógus
Grossinger János Keresztély, aki az elsõ
magyar Dendrológia címû könyvet
megjelentette 1797-ben, az alábbiakat
írta deák nyelven a törékeny fûzrõl:
„Salix fragilis, amelynek gallyai megme-
revültek, könnyen törhetõk, ahonnan a
német Bruchweide ered, máshol azon-
ban Knackweide-nek mondják. Mérsé-
kelt magasságot ér el, hím- és nõivarú
egyedei egyaránt vannak. Levelei tojás-
dad-lándzsásak, kopaszak és fûrésze-
sek. A nedves-vizes területek fája, de a
nagyobb réteken is megtalálható. Ágai,
gallyai kerítésfonásra szolgálnak. A ké-
reg és a levél fanyar ízû és keserû, kel-
lemes balzsamillatot áraszt. Gleditsius
gyógyszerként nagyra tartja a kérget
(kínakéreg), Peruvianus láz ellen ajánl-
ja ezeket.

Az elmúlt több mint kétszáz évben
ismereteink alig gyarapodtak errõl a fa-
fajról, reméljük, hogy az év fája felkelti
iránta az érdeklõdést.

2007. december 19-én az MGSZH Erdé-
szeti Igazgatóság székházban tartotta ez
évi utolsó összejövetelét a Közönség-
kapcsolatok Szakosztály. Az ülés napi-
rendjén szerepelõ legfontosabb prog-
rampont az FVM Természeti Erõforrá-
sok Fõosztály erdészeti osztály bemu-
tatkozása volt. Az osztály munkatársait
Kiss János fõosztályvezetõ és Lapos Ta-
más osztályvezetõ mutatta be: dr. Gál
Györgyné, szaktanácsadót, dr. Mózes
Csaba tanácsost, dr. Nagy Dániel taná-
csost, Õsz Elõd vezetõ tanácsost, Szepe-
si András szakmai fõtanácsadót, vala-
mint Ugron Ákos Gábor vezetõ taná-
csost. 

Kiss János emlékeztetett az FVM kö-
zelmúltban lezajlott szervezeti átalakítá-
sára, melynek során a korábbi Erdésze-
ti Fõosztály illetékességi területe bõvült,
és a Természeti Erõforrások Fõosztály-
hoz tartozik ma már az erdészeten kívül

a vadászat, a halászat, a vízgazdálko-
dás, valamint az agrárkutatás és a bio-
technológia is. A fõosztályvezetõ el-
mondta, hogy jól felkészült szakembe-
rek irányítják a többi szakterületet is. A
szakma kommunikációjáról megállapí-
totta, hogy szûk körben folytattuk a tá-
jékoztatást, az erdészek egymás között
kommunikáltak, és a szélesebb társada-
lom felé nem jutott el az üzenetünk.
Ezen a jövõben változtatni kell.

Az ülésen kibõvített csapat vett részt:
a szigorúan vett szakosztálytagokon kí-
vül külsõ tagjainkat, a civil sajtó képvi-
selõt is meghívtuk. Ennek is köszönhe-
tõ, hogy a következõ napokban megle-
hetõsen sok híradás jelent meg a társa-
dalmat érdeklõ erdészettel kapcsolatos
kérdésekrõl – törvény-elõkészítés, falo-
pás, vagyonkezelés stb.
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szakosztálytitkár

Évzáró sajtótalálkozó




