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Hazánk erdõterületének 2,8%-át bo-
rítja (cca. 50 ezer hektár). Az éven-
kénti bruttó fakitermelése 200 ezer
m3 körüli. Értékes, könnyen meg-
munkálható fája iránt jelentõs a ke-
reslet. 

Az élõfa jellemzõi 
20-30 m magasra nõ, az ágtiszta törzs-
rész 12-15 m. Általában egyenes, hen-
geres, de néha a tõ feletti szakasz gör-
bült. A mellmagassági átmérõ 0,3-0,6 m
(a véghasználati korban). Kérge fiata-
lon sima, szürkésbarna, sok keresztirá-
nyú paraszemölccsel, idõsebb korban
szürkésfekete „táblás cserepû”. A kéreg
vastagsága a kortól függõen 1-3 cm. Ál-
talában 40-60 éves korban termelik ki
(100-120 éves korig él, de növekedése
40 év után erõsen csökken).

A faanyag szöveti jellemzõi 
Színes geszttel nem rendelkezik („szi-
jácsfa”), de a külsõ és belsõ gesztrészek
között kisebb színárnyalati különbségek
vannak. Színe meleg, sárgás, sárgásvö-
röses, jellegzetes sötétebb bélfoltokkal
(a keresztmetszeten vese alakúak, a
hosszmetszeten rövidebb csíkok). El-
szórt faegyedek sötét színû (ál)gesztet
képezhetnek. A hullámos évgyûrûk ha-
tárai elmosódottak. Szórt likacsú fa, az
edények finomak, a széles, halmozott
bélsugarak – amelyek az égeren kívül a
gyertyán és mogyoró fájában fordulnak
elõ – szabad szemmel is kivehetõk a ke-
resztmetszeten. A húrmetszeten a bélsu-
garak gyakran sötétebb csíkok formájá-
ban láthatók. Az égerfajok jellegzetessé-
ge, hogy frissen döntve fájuk húsvörös
színû, késõbb fokozatosan halványodik.

A fatest szilárd sejtes alapállományát
az átlagosan 1 mm hosszú farostok ad-
ják (55-60%). Az edények elszórtak,
avagy 2-7 edénybõl álló, húrirányú cso-
portokban fordulnak elõ, gyakoriságuk
csökken a vastagabb évgyûrûk késõi
pásztájában. Az edények 50 mm átmérõ
körüliek, mennyiségi részarányuk 25-
30%. Az edényelemek közt gyakran lát-
ható létrafokos áttörés. A bélsugarak
középmagasak (300 mm), de keske-
nyek (10-12 mm). Mennyiségük 10-

15%. A bélsugártükrök jól láthatók, nö-
velik a fa esztétikai értékét. Az edé-
nyekben tílisz nem található, nyitottak.

Fahibák, károsodások, tartósság
Az égernek viszonylag kevés a káro-

sítója, de idõsebb korban (40 éves kor
után) gyakori a bélkorhadás, ill. a fagy-

repedések mentén keletkezõ gomba-
fertõzés. Ezek általában fehér, ill. ve-
gyes típusú, világossárga korhadás for-
májában jelentkeznek (Fomes, Pleuro-
tus fajok).

A törzsfa kedvezõ alaki tulajdonsá-
gú, egyenes, hengeres, de ritkán ér el
nagyobb méreteket. A fatest belsõ fahi-
bái közül e fafajnál is a göcsösséget kell
kiemelni (gyakoriak a korhadt göcsök),
megfigyelhetõk rendellenes elszínezõ-
dések is (ezek utólag is keletkezhetnek
vizes tároláskor, szárításkor). Az éger
feldolgozásának tervezésekor fontos fi-
gyelembe venni, hogy a kitermelt fa-
anyag a biológiai károsítókkal szemben
kevésbé ellenálló, fülledékeny. Így
hengeresfa fûrészelését legkésõbb au-
gusztus végéig el kell végezni. Furnér-
üzemekben célszerû a rönköt vízben
tárolni.

Tartósság:
– szabadban: 5-20 év
– vízben: kb. 500 év
– szárazon: kb. 400 év
Tartóssága állandó nedvességi hatás

mellett kiváló, ezért már a rómaiak is
szívesen alkalmazták vízbe épített mû-
tárgyakhoz. Velence és Amszterdam
egyes városrészei is égercölöpökön
nyugszanak. 

Váltakozó klimatikus igénybevételek
esetén (szabadban való tárolás, felhasz-
nálás) az éger fája nem tartós. Így java-

Az év fája

A mézgás éger fájának tulajdonságai
és felhasználása

Virágzó égeres (fotó: Börcsök Zoltán)

Éger faanyag bélfoltokkal (fotó: Börcsök
Zoltán)* NyME



Erdészeti Lapok CXLIV. évf. 12. szám (2009. december) 373

solható a belsõ téri, ill. a víz alatti fel-
használása. Kültéri felhasználás esetén a
védõszeres kezelés nem nélkülözhetõ.

Fizikai és mechanikai tulajdonságai
A mézgás éger közepesen lágy, könnyû
fafaj (a lágylombos fafajokhoz tartozik).

Sûrûsége (kg/m3):
– abszolút szárazon: 450-510-600
– légszárazon (u = 12%): 490-550-640
– frissen termelve: átl. 820

Pórustérfogat: 68%
Zsugorodás %-a:
– húrirányban: 9,3
– sugárirányban: 4,3
– rostirányban: 0,4
– térfogati: 13,6
Tehát nem tartozik az erõsen zsugo-

rodó fafajok közé, de a húr- és a sugári-
rányú zsugorodási hányados a veteme-
dési („teknõsödési”) hajlamot mutatja.
Az égerek rosttelítettségi határa vi-
szonylag nagy: 32-35%.

A légszáraz állapotra (u = 12%) vo-
natkozó szilárdsági jellemzõk (a rostok-
kal párhuzamosan) [MPa]:

– nyomó (bütü): 31,0–54,8–77,0
– hajlító: 44,0–97,0–172,0
– nyíró 3,0–4,5–6,5
– húzó 55,0–94,0–140,0
Statikus hajlító rugalmassági modu-

lusz (MPa): 9 500–11 700
Ütõ-hajlító munka (szilárdság) J/cm2:

2,5–5,4–10,8
Keménység (Brinell) MPa:
– bütü: 33,0 - 38,0
– oldal: 7,0–8,0–17,0
Az adatok értékelése azt mutatja,

hogy az éger viszonylag könnyû, puha
fája kedvezõ szilárdsági és rugalmassá-
gi jellemzõkkel rendelkezik.

Kémiai összetétel [%]:
– extrakt anyagok:
– vizes kivonás 2,5
– benzol-alkoholos kivonás 3,8
– cellulóz: 43
– hemicellulózok: 23
– lignin: 25

– járulékos anyagok: gyanta: 0,87;
csersav 2,5; keményítõ 1-2; zsír (viasz)
2,8; hamualkotók 0,5. 

A kérgét korábban felhasználták
csersav nyerésére, mert azt 4,5%-ban
tartalmaz.

Az éger erdei választékai [%]:
– furnéripari rönk (elsõsorban há-

mozási célra): 2-3;
– fûrészipari rönk: 30-32;
– papírfa, rostfa (forgácsfa): 40-45;
– tûzifa (az alacsony fûtõérték miatt

tûzifát csak az egyéb célra nem alkal-
mas farészekbõl készítenek): 20-25.

Megmunkálási sajátosságai
Az éger fûrészipari feldolgozásakor a fül-
ledékenység miatt nagy figyelem fordí-
tandó a gyors felfûrészelésre (kevésbé
fülledékeny, mint a bükk vagy a gyer-
tyán). A fûrészárurakatok szakszerû ki-
alakítása, takarása a faanyag elszínezõdé-
se, foltosodása miatt is fontos. A hézaglé-
cezett fûrészáru két évig is tárolható.

Az éger fûrészáru jól szárítható, de fi-
gyelmet (óvatosságot) igényel a nagy
zsugorodási anizotrópia. Megfigyelhetõ
még mesterséges szárításkor a fûrészá-
ru elszínezõdése (foltosodása). Ez meg-
elõzhetõ speciális klímakezeléssel (telí-
tett vízgõz mellett rövid ideig 95 °C-ra
való felmelegítés). Az éger fûrészáru
természetes szárításakor 6 hónap alatt
érhetõ el a 20-24% fanedvesség. A mes-
terséges szárítás ideje (10%-ig) a vastag-
ságtól függõen 10-20 nap (kb. 1/3-a a
tölgynek).

Az éger Európában még ma is fontos
furnéripari fafaj (jelentõsége azért csök-
kent, mert a divatos „biobútor”-gyártás
fûrészáru alapanyagot igényel). Kiváló-
an hámozható, hasítható. A furnér szárí-
tásakor elõnyös, hogy a geszt és a szi-
jács nedvességtartalma közel azonos. 

Az éger mechanikai megmunkálása
(fûrészelés, gyalulás, marás) nem jelent
nehézséget, de nagy elõtolások alkal-
mazásakor a felület bolyhosodásra haj-
lamos. Kiválóan esztergályozható. Az
éger könnyen és jól ragasztható min-
denféle ragasztóanyaggal. Ugyanaz vo-
natkozik a szegezésére és a csavarozá-
sára. A különbözõ felületkezelõ anya-
gok alkalmazásakor figyelembe kell
venni nagy csersav- és zsírtartalmát (a
felületet esetenként semlegesíteni kell).
Egyébként jól pácolható (pl. dió, maha-
góni stb. színekre) és a különbözõ eljá-
rásokkal jól lakkozható. A ma divatos
tömörfa frontfelületek esetén („biobú-
torok”) a lakkozás helyett elterjedt a fe-

Frissen vágott éger rakat (fotó: Börcsök Zoltán)

Éger faanyag pásztázó elektronmikroszkópos képe (fotó: Bariska Mihály)

(folytatás a 384. oldalon)
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Új ökoturisztikai központot, illetve
vadászházat avatott november 17-én
a Sefag Zrt. a Csokonyavisonta mel-
letti Alexandra-puszta közelében. A
ház tíz szobájában huszonkét szálló-
vendég számára van hely. Az igé-
nyes kialakítású létesítmény hu-
szonnégy fõs étteremmel és ötven
fõs konferenciateremmel is rendel-
kezik. E két helyiség egybenyitásával
80-100 fõ helyezhetõ el, ezáltal a
szállóvendégeken kívül családok,
munkahelyi közösségek számára is
szervezhetnek programokat. A ház a
konferencia-turizmus speciális elvá-
rásait is tudja biztosítani.

Újdonság a Sefag hasonló létesít-
ményei között, hogy az üzemeltetés
teljes mértékben vállalkozói formá-
ban történik.

A Lábod Rt. 2004-es beolvasztásakor a
Sefag Zrt. a Csokonyavisonta környéki

vadászterülettel jutott a rinyatamási va-
dászkastély birtokába. Ahogy Barkóczi
István vezérigazgató az új létesítmény
avatáskor elmondta, a kastély olyan álla-
potban volt, hogy el kellett gondolkodni
azon, milyen módon tudják felújítani.
2006-ban Carlo Benetton, a Drava Bt. tu-
lajdonosa megkereste cégüket azzal,
hogy szeretné a rinyatamási kastélyt
megvásárolni. Az ezt követõ tárgyaláso-
kon olyan megállapodás született, hogy
a vevõ alapterületében és funkciójában
azonos létesítményt fog megépíteni, az
általuk kiválasztott területen.

Az új létesítményt Barkóczi István
vezérigazgató és Carlo Benetton adta át
a vendégeknek. Az avatóünnepségen
megjelent dr. Gyenesei István ország-
gyûlési képviselõ, Karvalics Ottó a me-
gyei önkormányzat képviselõje, Csík
László polgármester, valamint a tervezõ
és a kivitelezõ cég képviselõi.

Alexandra-puszta Csokonyavisontá-

tól keletre, mintegy három kilométerre
található. Közel két évszázados múltja
úgy indult, hogy az 1800-as évek elején
a tulajdonos, Széchenyi Imre az egykori
juhhodályok helyén gazdasági épülete-
ket építtetett és az új helységet feleségé-
rõl nevezte el. Komolyabb fejlõdésnek
azonban csak késõbb, a század vége fe-
lé indult, amikor Széchenyi Endre továb-
bi épületekkel – egyebek között hat,
összesen harminchat lakásos cselédház-
zal és iskolával – gazdagította a pusztát.
A pusztai iskolának késõbb, bár két kö-
zeli kisebb puszta iskolásaival együtt,
százhúsz tanulója is volt. 

Még egy érdekes adalék: a gyorsan
fejlõdõ gazdasági központot a környék
már nem tudta elegendõ munkaerõvel
ellátni, ezért a tulajdonos a Heves me-
gyei Csányból tucatnyi cigánycsaládot
telepíttetett ide. A cigányok az erdei
munkákat (fakitermelés, hamuzsírfõ-
zés, szénégetés) végezték és az ott fel-
szabaduló helybeli munkásokat a me-
zõgazdaságban, illetve a termények fel-
dolgozásában foglalkoztatta. 

Kép és szöveg: Detrich Miklós

Ökoturisztikai központ
Alexandra-pusztán

lületek viaszolása és/vagy olajozása. A
viaszolás elõtt fontos a finom, szálirá-
nyú csiszolás. A biofelület-kezelés is
összekapcsolható természetesen elõze-
tes pácolással. Acéltárgyakkal való
érintkezéskor (nedvességi hatás mel-
lett) az égerfa foltosodik.

Felhasználási területei
Ma az éger igen keresett fafajjá vált a
bútorgyártásban. Az éger fûrészáruból
meleg színû, hangulatos kisbútorokat,
konyhákat, sõt lakószobákat is készíte-
nek. Kedvelt fafaj a belsõépítészetben is
(pl. falburkolatok).

Fontos felhasználási terület a ceruza-
gyártás és egyéb tömegcikkeket, dísz-
tárgyakat, sõt öntõmintákat is készíte-
nek égerbõl. A vékonyabb, rövidebb
választékokat forgácslemezek, farostle-
mezek gyártására használják, de ezek
papíripari célra is hasznosíthatók. Az
éger kültéri és vízépítészeti hasznosítá-
sa ma háttérbe szorult a bútoripari és
belsõépítészeti felhasználással szem-
ben. Az éger természetesen ma is fontos
fafaj a furnér- és rétegeltlemez-gyártás-
ban. A könnyen megmunkálható, me-
leg színû, környezetbarát faanyagot adó
égernek az erdõgazdálkodásban való
további felkarolása, szélesebb elterjesz-
tése termõhelyén feltétlenül indokolt!

(Folytatás a 373. oldalról)


