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Mezei szil (Ulmus campestris)
Hosszúkásan kerek, csupasz, sima szé-
lû szárnyas termése van, a szárnyak fe-
lül középen becsípettek. Levelei válta-
kozó állásúak, részaránytalanul tojásda-
dok, kihegyesedõk, széleiken kétszere-
sen fûrészeltek. A mezei szil magas,
egyenes, vastag törzsû lombhullató fa,
ritkásan álló, szétterjedõ, majdnem le-
gyezõszerûen álló, villásan elágazó
ágakkal és gallyakkal. Koronája ritkás
lombozatú, ezért az alatta levõ növény-
zetet csak akkor nyomja el, ha nagy tö-
megben, zárt állásban nõ.

Az alacsony fekvésû sík vidékek és
az alacsonyabb hegyek fája. Fõleg az
agyag- vagy vályogtalajt szereti, a száraz
homok- és láptalajon nem él meg. Leg-
jobban díszlik – mint mondottuk – az
alacsony fekvésû sík vidékeken és az
alacsonyabb hegyekben. Szereti a nyílt
állást és a mély, nyirkos, vagy homokos,
vagy köves televénytalajt. Ilyen termõ-
helyen 70-80 év alatt eléri a 80-100 láb
magasságot és a 2-3 láb mellmagassági
átmérõt. Ezután még 100-150 éves korá-
ig vastagságban növekszik, de százéves
kora után rendszerint gesztkorhadás tá-
madja meg és legfeljebb 200 évet él
meg. Megfelelõ mély talajban gyakran

6-8 láb mélyre hatolnak fõgyökerei, míg
mellékgyökérrendszere a felszínen erõ-
sen szétterjedõ, 6-10 láb körzetben is
elágazó. Sekély, 2-3 lábnál nem mé-
lyebb talajokban azonban azzal helyet-
tesíti a fõgyökér mélyre hatolását, hogy
sekélyen szétterjedõ mellékgyökereivel
16-20 láb távolságra is elér. Törzse 20-30
láb magas, koronája ritkás, szétterjedõ,
legyezõszerûen álló, villásan elágazó
ágai fönt majdnem vízszintesen terjed-
nek szét. Lombkoronája ritkás.

Kérge, a felsõ rétegek lehámlása
miatt meglehetõsen sima, különösen
fiatal korában. A fiatal ágakon vilá-
gosszürke és szõrös, a vastagabb ága-
kon és a törzseken olajzöld, barnássár-
ga pontokkal és néha vöröses foltokkal.
Kérge idõs korban barnásszürke lesz és
felrepedezik, világos, majdnem kézsze-
rû csíkokkal. A kéreg belsõ oldalát szí-
vós háncs fedi.

Áprilisban elvirágzás után lomboso-
dik ki. Levelei váltakozó állásúak, a le-
vélnyél rövid, érdesen szõrös. A levélle-
mez nagy, tojásdad alakú, hegyén kicsú-
csosodó, szélein kétszeresen fûrészelt,
részaránytalan. Oldalt nem ritkán két ka-
réjszerû fogat látunk. A levéllemez felsõ
oldala sötétzöld és érdes, alsó fele vilá-
gosabb és kevésbé érdes. Fõerezete erõs
és a párhuzamosan futó oldalerek is erõ-
sen kiemelkednek. Az erek a levéllemez
felületén bemélyedéseket és ráncokat
képeznek, melyek sarkaikban fehéren
gyapjasak. A mezei szil levelei október-
ben elhervadnak, elszáradnak, összeso-
dródnak, majd lehullanak.

A mezei szil teljesen hímnõs virágú fa.
Korán, március végén, április elején,
lombfakadás elõtt virágzik. A pirosas szí-
nû hímnõs virágok az ágak végén jelen-
nek meg. Rendkívül gyéren ülnek, cso-
mósan egymás mellett. A magház felsõ ál-
lású. A virágok megtermékenyülés után
zöldessárga, hosszúkás-kerekded, csu-
pasz, szélein sima, felül becsípett, szár-
nyas termést hoznak. A szárnyak mintegy
egymáson nyugszanak és erezettek.

A termés, a hártyaszerû magház kö-
zepén, egyetlen rekeszt tartalmaz, ami-
ben egyetlen kicsiny, tojásdad, fent ki-
hegyesedõ, lapos mag található. Május
végén, június elején a termésszárnyak
sárgásszürke színûek lesznek, erezetük
feltûnõ, a bennük levõ mag pedig meg-
barnul és kemény héjú lesz. Éréskor a

szárnyak megpuhulnak, a magvak szá-
razak lesznek és a termést a legelsõ szél
lefújja a fáról. A magvak szárnyaik se-
gítségével az anyafától 200 láb távolság-
ra is elrepülnek. Ezek, ha megfelelõ,
nem teljesen száraz talajra hullanak,
két-három hét múlva, tehát még azon
év júliusában kicsíráznak.

Az újulat pirosas csíra formájában je-
lenik meg, két kicsiny, tojásdad szikle-
véllel, melyek között nemsokára elõ-
tûnnek a hosszúkás tojásdad, erõsen fo-
gazott elsõ lomblevelek. Ha a televé-
nyes talaj eléggé nyirkos, akkor az úju-
lat még abban az évben meglehetõs
magasságot ér el, néha 6-10 hüvelyk
hosszúságot. A fiatal növények a követ-
kezõ években is gyorsan nõnek és 30.
életévükben maguk is termõre válnak,
és csíraképes magot hoznak. Megje-
gyezzük azonban, hogy a mezei szil
magjai közt, mint általában a szilfélék-
nél, sok a léha, terméketlen.

A fiatal csemetéket 2–8. életévük
közt sikerrel lehet átültetni. A szilfa,
még idõs korában is, ha törzsét a föld
közelében levágják, tuskó- és gyökér-
sarjakat hoz, melyek gyorsan nõnek, és
amelyek 20 év múlva jó rúdfát szolgál-
tatnak. Ha koronáját vágjuk le, dúsan
hajt ágakat, amelyeket 8-10 év múlva is-
mét le lehet nyesni. A mezei szil általá-
ban sok gyökérsarjat hajt, sõt elültetett
gyökérdarabokkal is szaporítható.

Fája fiatal korában sárgásfehér, idõ-
sebb korában vörösesszürke, sötét csí-
kokkal. Gyökerei közelében sokszor
igen szép rajzolatú. Fája nehéz, ke-
mény, szilárd, szívós, ruganyos, igen
nehezen hasadó. A vastag törzsek
hosszú, finom rostokból állnak. Fája a
szárazság és nedvesség váltakozását
jobban bírja, mint bármelyik más fa, és
különösen állandóan víz alatt használ-
va, rendkívüli tartósságával tûnik ki.

A szilfa rendszerint gesztkorhadásban
pusztul el, amikor törzse az egyik olda-
lon végigreped. A gesztkorhadás nem rit-
kán fiatal korban is megtámadja, és vé-
gez vele. Ritkásan növõ ágait a szél gyak-
ran letöri, és aztán a törés helyén üszkö-
södés keletkezik. A szilfa csemetéket és a
fiatal fákat a szarvas nagyon károsítja,
mert lombját minden másnál jobban sze-
reti és fiatal hajtásait is szívesen lerágja.
Ez az oka annak, miért olyan ritka a szil-
fa az erdõállományokban.

www.azevfaja.hu

Selmecbányán az Erdészeti Tanin-
tézetben 1809-ben megindított er-
dészeti felsõoktatás elsõ tanára
Heinrich David Wilckens volt. Elõ-
adásai alapján 1815-ben Nedeczei
Nedeczky Ferenc akkori hallgató
német nyelven, Erdészettan címen,
ötkötetes kéziratot állított össze,
amelyet 1973-ban Zakar János le-
fordított. E mû második kötete Az
erdészeti növények ismerete címet
viseli, benne 48 fás szárú növényfaj
ismertetését találjuk, köztük a me-
zei szilét és annak egyik formájáét
is. A következõ írás jól példázza,
hogy kétszáz évvel ezelõtt mennyi
ismeret gyûlt össze a fás szárú nö-
vényekrõl, s mit kellett akkor elsa-
játítani egy hallgatónak. Az ismer-
tetés szakmai korrekción nem esett
át, benne terminológiai hibák is
megmaradtak.

A mezei szil kétszáz évvel
ezelõtti tananyagban
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A rovarok közül különösen a szilfa-
levéltetû (Apis ulmi) és a szilfalevélszí-
vó (Chermes ulmi) tesznek kárt benne,
melyek, fõként júniusban nagy hólya-
gokat okoznak a leveleken. A levelek
utána összezsugorodnak és a szilfa nö-
vekedése leáll.

A szilfa egyébként igen hasznos fa,
mindarra a célra felhasználható, amire a
tölgy fája alkalmas. Víz alatti építéshez
kiválóan alkalmas, de száraz helyen be-
építve is nagyon tartós. A hajóépítõ
ácsok a tölgyfával egyenlõ értékûnek
tartják, sõt annak elébe helyezik. Az épí-
tészetben – tapasztalás szerint – mellfá-
nak és szügyfának jobban beválik, mint
a tölgyfa, mivel a szilfa nagyobb szilárd-
sággal, szívósággal és rugalmassággal
rendelkezik. A kocsigyártók is nagyon
szívesen dolgoznak belõle, a kádárok
pedig jobb abroncsokat tudnak belõle
készíteni, mint bármilyen más fából.
Szép rajzolata miatt, és mert a szú is ne-
hezebben támadja meg, a nagyon szép
munkákhoz az asztalosok szívesen
használják fel a szilfát, aminek különö-
sen pácolással, egészen újszerû külsõt
lehet adni. A csõcsinálók mindenféle csõ
készítésére használják, amelyek nedves
talajban is igen tartósnak bizonyulnak.
Nem kevésbé szívesen használja fáját a
puskaagykészítõ, amikor is a diófát he-
lyettesíti vele. Azonkívül a mezei szil fá-

jából készülnek a legjobb
ágyútalpak, harangtenge-
lyek, prések és erjesztõ-
kádak.

A szilfa ezenkívül
egyike a legjobb épület-
fáknak, sokkal jobb, mint
a tölgyfa, szenét pedig a
kovácsok a tölgyfából
égetett szénnél jobban
becsülik. Hamujából bõ-
ségesen lehet hamulúgot
fõzni. A tímároknak a 20-
30 éves fák kérge kitûnõ
cserzõanyagot szolgáltat,
éppen olyan jót, mint a
tölgyfa, a festõk pedig
különbözõ színek elõállí-
tására használják.

A fiatal kéreg belsõ ré-
szén jó minõségû háncs
található. A levelek, ame-
lyek a kéreghez hasonló-
an, nyálkát tartalmaznak,
nyersen és szárítva egy-
aránt jó tápláló takar-
mányt szolgáltatnak szar-
vasmarhák és birkák ré-
szére. A még zöld, éret-
len szárnyas termésbõl,

olajjal és ecettel elkészítve, ízletes salá-
tát nyerünk.

Parás szil (Ulmus suberosa)
Termése tojásdad, sima szárnyas ter-
més. Felsõ vége mélyen becsípett, íve-
sen szétálló vállakkal. Levelei váltako-
zó állásúak, elliptikusan kihegyezettek,
szélük kétszeresen fûrészelt, részarány-
talan. A levéllemez felsõ oldala durván
szõrös, alsó oldala az erek mentén fi-
noman bolyhos. Levelei merevek. Kér-
ge parás lemezekben felrepedezõ,
rücskös.

A parás szil nyáron zöld, lombhulla-
tó fa, de néha csak cserjévé fejlõdik. Az
alatta levõ növényzetet nem nyomja el.
Zárt állásban magas fává nõ, ritkás
ágakkal és gallyakkal, melyek többnyi-
re csomósan egymás mellett nõnek és
igen robusztusak. Nem olyan gyakori
fa, mint a mezei szil, de termõhelyi igé-
nyei ugyanazok. Rossz talajon csak bo-
korrá nõ, egészen silány talajon pedig
alig két láb magas lesz, alacsonyan szét-
terülõ ágakkal. Viszont mély, nyirkos,
televényes talajon fává nõ és 100 év
alatt 80-100 láb magasságot és 2-3 láb
mellmagassági átmérõt ér el.

Törzse zárt állásban ritkás koronát
növeszt, sûrûn egymásba növõ ágak-
kal. Szabad állásban azonban törzsébõl
sûrûn egymás mellett nõnek ki az ágak.

Kérge fiatal korában, a fiatal hajtáso-
kon és ágakon barna, ritkásan szõrös.
Idõsebb ágai sárgásszürkék, világosabb
színû csíkokkal. A két-három éves ágak
kérge parásan szárnyas, az idõsebbeké
sima vagy felrepedezett. Törzsén bar-
nás vagy feketésszürke bemélyedések
láthatók, a kéreg azonban mindig vas-
tag és szivacsos állományú.

Áprilisban, elvirágzás után lomboso-
dik, rövidnyelû levelei váltakozó állású-
ak. A rövid levélnyelek úgy ülnek benn
a parás kéregben, hogy sokszor nem is
látszanak. Levelei kicsinyek, elliptiku-
sak, kihegyezettek, kétszeresen fûrészel-
tek, részaránytalanok. Felsõ felületük sö-
tétzöld, ráncos és érdes, alsó felületük
halványzöld, kiemelkedõ, világos színû
fõérrel és majdnem párhuzamosan futó
oldalerekkel, amelyek a levél felületén
finom bemélyedéseket és ráncokat ké-
peznek. A levelek fehéren molyhosak, a
levélhónaljak csomósan szõrösek, a le-
véllemez vastag, bõrnemû, merev.

Õsszel, október végén, november
elején a levelek elfonnyadnak és lehul-
lanak. 

A parás szil teljes hímnõs fa. Valami-
vel korábban virágzik, mint a mezei
szil, de mindig lombfakadás elõtt, már-
cius végén, április elején. A pirosas szí-
nû, hímnõs virágok rendkívül rövid
nyélen, fürtös csomókban ülnek az
ágak oldalán. Magházuk felsõ állású.
Megtermékenyülésük után nagy, zöld,
ellipszis alakú, lapos, szárnyas termést
hoznak. A szárnyak felül mélyen kicsí-
pettek.

A termések május végére zöld színü-
ket elvesztik, szalmasárgára változnak.
A szárnyak megpuhulnak, a magvak
megérnek. Ezután az elsõ szél lesodor-
ja õket a fáról. Az újulat és a tuskósarjak
sokszor nagy, négy hüvelyk hosszú és
félannyi széles leveleket hoznak. A le-
velek alsó felén, az erek tövében, fehé-
ren bolyhosak.

A parás szil fája pirosas-barnás fol-
tos, szép vékony erezettel átszõve. Szi-
lárd, nagyon szívós, nehezen hasadó fa,
rostjai finomak és fája nem vetemedik.
Fája az összes szilfafélék közül, ha nem
is a legjobb, de egyike a legjobbaknak.
A kocsigyártók a tartós Wienerschäs-
sen-hez majdnem mindig ezt választják.
Az asztalosok és esztergályosok a legfi-
nomabb munkákhoz használják. Nagy
rezonáló képessége miatt pedig a hang-
szerkészítõk használják gitárokhoz, he-
gedûkhöz. Háncsa nagyon szívós és
jobb, mint a mezei szilé. Többi tulaj-
donságai egyeznek a mezei szilével.
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