A HEGYI JUHAR (ACER PSEUDOPLATANUS)
Elterjedés

BOTANIKAI JELLEMZÉS
Nevezéktan
A tudományos nemzetségnév (Acer) LINNÉtıl származik,
de eredetét homály fedi. Egyesek szerint a latin acer,
acris, acre = erı, tartós szó lehet az alapja, ami fájának
tartósságára vonatkozik. Mások a kelta ac = csúcs szótövet vélik felfedezni benne, amit esetleg a karéjos levelei
alapján kaphatott. Fajnevét (pseudoplatanus, eredeti írásmódban pseudo-Platanus) is LINNÉ adta az 1753-ban
megjelent Species Plantarum mővében, ami sokkal
könnyebben értelmezhetı és magyarázható. A görög
pseudes = nem igazi, hamis, ál és a szintén görög
platanos = platán szavakból származó összetétel a
foltosan leváló kérgük és levelük hasonlóságára utal.
A XV. századból származó Schlägli-szójegyzék alirus
néven említi, késıbbi mővekben fodorjávor, jávor(fa),
szemes jávor, igar, iharfa, fehér juhar, fürtös juhar,
közönséges juhar, juharjávor elnevezéssel szerepel. A
fodor és szemes elıtag a szép rajzolatú (általában sebzett
törzső) faanyagra utal, úgyszintén ennek színét örökíti
meg a fehér elıtag is. Fürtös juharnak pedig a virágzata
alapján nevezik.

Elterjedési területe hasonlít a bükkéhez és a közönséges
jegenyefenyıéhez, Közép- és Dél-Európára koncentrálódik. A Pireneusoktól a francia középhegységen (Massif
Central), Harz-hegységen, Középnémet-dombvidéken,
Lengyelország déli részén keresztül Ukrajnáig, a
Podóliai-hátságig illetve a Bug folyóig halad. Délen Itália
déli részei, Bulgária, Thesszália képezik elterjedésének
határát. Van egy foltszerő elıfordulása a Kaukázus
nyugati felében is. Nagy-Britanniába a XV. században
vitték be, ma már ott a legtöbb helyen megtalálható.
Természetes elterjedési területén belül elkerüli a sík
vidékeket (pl. Magyar Alföld, Pó-síkság, Havasalföld),
elsısorban hegyvidéki faj.
Elıfordulás
Kárpát-medencei vertikális megjelenésére a legtöbb és
legmegbízhatóbb adatot FEKETE LAJOS és BLATTNY
TIBOR 1913-ban megjelent „Az erdészeti jelentıségő fák
és cserjék elterjedése a Magyar Állam területén” c.
mővébıl kaphatunk. Fa alakú elıfordulásának átlagos
felsı határa 1280 méter tengerszint feletti magasságra
tehetı, a számára optimális termıhelyet jelentı fenyı-
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elegyes-bükkösök régiója felett a lucos övben is
megtalálható, de a rövid vegetációs idıszak és az arra
jellemzı fagyok miatt itt már kevésbé érzi jól magát.
Legmagasabb fa alakú megjelenése (1670 m tszfm) a
Godján-Szarkó hegycsoportban, a Matania északkeleti
oldalán van, ahol a lucfenyvesben cirbolyafenyıvel együtt
bukkan fel. A lucfenyves régió felsı határánál, illetve az
alhavasi cserjések övében (ha nem is gyakran), de
elcserjésedı példányai is szem elé kerülhetnek. A
rekordot a Bucsecs-hegycsoportban a Valea Buksoj ÉK-i
oldalán, törpefenyves állományban, 1828 méter magassággal tartja a hegyi juhar. A tömegesebb felépítéső
Alpokban 2000 m magasságban is lehet egyedeivel
találkozni.
Hazánkban a középhegységekben általánosan elterjedt, a
dombvidékek közül Nyugat- és Dél-Dunántúlon szórványos megjelenéső. Elsısorban bükkösökben, szurdokerdıkben lehet megtalálni, gyertyános-kocsánytalan tölgyesekben, szikla- és törmeléklejtı erdıkben már jóval
ritkább. Alföldperemi helyzetben a folyók völgyeiben,
magasabb térszíneken is megjelenik, de a kontinentális
alföldbelsıt messze elkerüli. Korábban a sík vidékeken
(elsısorban a Kisalföldön) ültették, ezekrıl a helyekrıl
elvadul, s különösen a szárazodó keményfás ligeterdıkben bukkanhat így fel.
Alaktan
A hegyi juharra monopodiális elágazásrendszer jellemzı,
azaz a fıszár egyenes folytatásként növekszik tovább.
Törzse és ágai gyakran villás elágazásúak, ugyanis végálló virágzata miatt ezeken a hajtásokon hiányzik a
csúcsrügy, s ilyenkor a két oldalrügy képez egyenrangú
hajtásokat. Hajtásrendszere hosszú- és rövidhajtásokra
differenciálódik. Szakaszos hajtásképzés figyelhetı meg,
a tavaszi hajtásokat nagyon rövid nyugalmi idıszak után
követik a másodhajtások. Az idısebb fákon sok rövidhajtás képzıdik. A sejtnedvek jelentıs mennyiségő cukrot
tartalmaznak, tavasszal a megfúrt fából cukros nedv
szivárog ki. Ha egy teljes hosszúhajtást vizsgálunk, akkor
azt tapasztalhatjuk, hogy az alsó részen lévı levelek
nagyobbak, a hajtás vége felé lévık kisebbek, s öt
karéjúból fokozatosan három karéjúba váltanak át.
Sokáig sima kérgében kevés a rost, de sok benne a kısejtcsoport, ezzel magyarázható idısebb korban a fajra
nagyon jellemzı kéregpikkelyesedés, foltosodás. Kéregcserepei a korral növekedve mindig szabályosabbak,
lekerekítettebbek lesznek. Sima kérgének köszönhetıen a
hajtásripacsokat még húsz év elteltével is fel lehet
ismerni.
Életkora felsı határa 300 év körül mozog, de Európából
400-500 éves egyedekrıl is adtak már hírt. Magtermı
korát szabad állásban 25-30, zárt állásban 40-50 éves
korban éri el. Tuskósarjai viszont 10-15 évesen már
teremhetnek. Lombját korábban takarmánynak győjtötték,
a fonnyasztott és szárított levele különösen a juhoknak
volt kedvelt eledele.
Európa legtermetesebb hegyi juhar példánya a németországi Wamberg mellett található, amelynek törzskerülete mellmagasságban 9,00 m, korát 400-650 évre
teszik. Hazánkban a bakonybéli templomkertben található
a legnagyobb törzskerülető egyed (402 cm), mely jócskán
elmarad a wambergi példánytól.
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2. ábra – A hegyi juhar leveles hajtása

TERMİHELYI IGÉNY
A hegyi juhar hazánk erdıterületének csak mintegy 0,02
%-át adja, de jelentısége ennél sokkal nagyobb, mivel
fıleg hegyvidéki, bükkös erdeink igen fontos elegyfafaja.
Fiatalkori gyors növekedése, a fıfafaj törzsének árnyalása
és értékes faanyaga miatt elegyítése a számára megfelelı
termıhelyeken kívánatos.
A hegyi juhar klímaigénye a bükkéhez hasonlítható, bár
annál magasabb fekvésben találja meg optimumát.
Közepes hıigényő, az éghajlati szélsıségeket kerüli. A
hideg teleket jól tőri, de a korai fagyok károsíthatják.
Európa északi területein, a fagyérzékenysége miatt, nem
fordul elı, ugyanakkor az Alpokban nem érzékeny a kései
fagyokra. Vékony kérgén a kéregaszás is elıfordul. Nagy,
intenzíven párologtató levelei miatt fontos, hogy mindig
elegendı víz álljon a rendelkezésére, és magas legyen a
levegı páratartalma, mivel transzspirációját szárazabb
idıszakokban sem tudja jelentıs mértékben csökkenteni.
A hegyi juhar levelére jellemzı, hogy a száraz idıszakban, a gázcserenyílások bezáródása után, viszonylag kis
vízvesztés esetén is már fellépnek az elsı aszálykárok. A
szárazságot és a nyári aszályt nehezen viseli el.
Mint hegy- és dombvidéki fafajt, a hegyi juhart leggyakrabban a többletvízhatástól független termıhelyeken
találjuk meg. Ha megfelelı mennyiségő és eloszlású a
csapadék, és a talaj jó víztároló képességgel rendelkezik,
nincs szüksége talajvízbıl származó többletvízre.
Ugyanakkor a legtöbb fafajhoz hasonlóan meghálálja a
szivárgóvízbıl származó többlet vizet, mivel a talaj víztartalmával szemben igényes.

A tartós, több hetes elárasztást már nem viseli el, így
ártereken, elsısorban az egykori tölgy-kıris-szil ligeterdık helyén, azaz magasabb fekvésben találhatunk szép
példányokat.
A hegyi juhar igényes a talajokkal szemben. Az ásványi
és humuszkolloidokban, azaz agyagásványokban és
szerves anyagban gazdag talajokat kedveli, mivel ezek
képesek csak a növekedéséhez szükséges nagy víz- és
tápanyagmennyiséget szolgáltatni. Homok területeken
nem növekszik megfelelıen, de kedveli a jól szellızött
talajokat. A bázisokban gazdag, mésztartalmú alapkızetbıl képzıdött talajokon gyakrabban fordul elı, mint a
savanyú kémhatású, szilikátokban gazdagabb kızetekbıl
képzıdött talajokon. Mészkı, andezit, bazalt, diabáz,
gabbró, gránit, márga, lösz alapkızeten, ha az azt borító
vályogos szint elég vastag, igen jól fejlıdik. A talaj
kémhatásával szemben nem támaszt nagy igényeket, így
mind a gyengén savanyú, mind a semleges és a gyengén
lúgos kémhatású talajokon megtaláljuk.
A fentiek alapján elsısorban a hegyvidékekre jellemzı
barna erdıtalajokon (barnaföld, agyagbemosódásos,
podzolos, pszeudoglejes és savanyú, nem podzolos barna
erdıtalaj) növekszik megfelelıen, de megtaláljuk a lejtıhordalék talajokon, a kızethatású talajokon (rankerek,
rendzinák, humuszkarbonát talajok) és a köves-sziklás
váztalajokon is. Utóbbiakon elsısorban szurdokerdıkben
fordul elı. Ha klímaigénye kielégül, gyakori a gyengén
erodált, mélyen felaprózódott, humuszban gazdag, meszes
alapkızető oldalakon. Ezeken a helyeken különösen
fontos, hogy megfelelı mennyiségő nedvesség álljon
rendelkezésére az egész vegetációs idıszakban.
Síkságokon igen szépen fejlıdik a mocsári és ártéri
erdıtalajokon. Idıszakos vízhatású humuszos öntés
talajokon gyakran ültették nemes nyárak alá második
szintnek.

Gyökérzete – hasonlóan a bükkéhez – szabálytalan, erısen elágazó, viszonylag sekély (100-150 cm), szívalakú
gyökérzet, amelynek mindegyik részén találhatóak vízszintes és függıleges gyökerek. A tömött, illetve nagy
váztartalmú talajokba gyökérzete viszonylag nehezen
hatol be, a pszeudoglejes talajoknál csak a felszínt
hálózza át, igaz rendkívül intenzíven. A hegyi juhar a nem
túl tömött, jól szellızött talajokat kedveli, ahol a
gyökérzete is jól tud fejlıdni.
Az erdıállományok jó növekedésének és megfelelı
egészségi állapotának egyik igen fontos feltétele a
kedvezı tápanyag-ellátottság. A hegyi juhar nagy tápanyagigényő. Lombtömege könnyen bomlik, így kedvezıen befolyásolja az erdıtalaj mikrobiológiai tevékenységét és az erdı tápanyagforgalmát.
Érdekes németországi megfigyelés, hogy a hegyi juhar
számára kedvezıek azok a termıhelyek, ahol nagy
mértékő a légköri szennyezıdésbıl származó nitrogénülepedés. Ez a nitrogéntöbblet jobb növekedést eredményez, emiatt a hegyi juhar olyan termıhelyeken is
elıfordul, ahol korábban nem jelent meg. A változó
környezeti feltételek miatt számolnunk kell azzal is, hogy
az egyes fafajok visszaszorulnak, míg mások, amelyek a
környezeti feltételek változásához jobban alkalmazkodnak, elıtérbe kerülhetnek.

CSEMETENEVELÉS
Virágzás, termésérés és begyőjtés
A hegyi juhar poligám virágai 6-15 cm hosszú, csüngı
fürtben lógnak. A fürt virágainak 2/3-a porzós virág, csak
a fürt belsı virágai hímnısek. Áprilisban virágzik,
termését októbertıl lehet győjteni. A győjtés rendszerint
úgy történik, hogy a termést a fa alá terített ponyvára
rázzák, vagy verik. Termései csüngı, nyúlánk terméságazatokban fejlıdnek. A mag terjedését 3-5 cm hosszú
repítıkészülék segíti elı. Az ikerlependékben a repítı
szárnyak egymással hegyesszöget zárnak be. Maga a mag
borsó nagyságú, gömb alakú. Ez jól megkülönbözteti a
többi ıshonos juhar magjától, melyek laposak.
A mag kezelése, a rétegelés
A begyőjtés után a magtételt tisztítani kell, majd 4-8 heti
utóérlelésre van szükség. Ez úgy történik, hogy a magot
hővös, száraz helyiségben 15-20 cm vastag rétegben
kiterítik és hetente legalább kétszer átforgatják. Az
utóérés során a mag kiszikkad a forgalmazáshoz
szükséges kb. 15 % nedvességtartalomra. A friss mag
tárolása mőanyag zsákban 2-4 évig, 15-25 % nedvességtartalommal 0-6 oC-on lehetséges. İszi vetés esetén a
magot nem kell rétegelni. A tavaszi vetés elıtt viszont 2-3
hónapig tartó rétegelésre van szükség.
A csemetekerti vetés
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Amint már szó volt róla, vethetı ısszel is és tavasszal is.
A csemete növıtér szükséglete 25-30 cm2. A takaróföld
vastagsága ıszi vetésnél 3-5, tavaszi vetésnél 2-3 cm.
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A gyakorlat számára fontos néhány adat:

ERDİMŐVELÉSI TULAJDONSÁGOK

átlag ezermagtömeg
BURKART (2000) szerint
120 - 180 g
SUSZKA et al. (1994) szerint
66 - 180 g
110 g
TIHANYI - TOMPA (1985) szerint
átlagos darabszám 1 kg tiszta magban 6500 - 16000 db
1 fm-en megnevelhetı 1/0 csemete
30 db
1/1 csemete
20 db
A hegyi juhar mag minıségi követelményei [91/1997.
(XI.28.) FM rendelet, 6. melléklete szerint]:
Tisztaság
I. oszt.
II. oszt.

Csírázó- ill. életképesség
I. oszt.
II. oszt.
%

90

85

80

50

A csemete méretére vonatkozóan az Európai Unión belül
nincs külön elıírás. A magyar követelmények a
következık [91/1997. (XI.28.) FM rendelet, 6. melléklet]:
Csemete
kora
1/0
2/0

Szárhossz

Tıátmérı

min. 25 cm
min. 30 cm

min. 4 mm
min. 5 mm

Gyökérhossz
min. 25 mm
min. 30 mm

A magyar erdészeti csemetetermelésben a hegyi juhar
jelentıs szerepet játszik. A csemetét fıleg a lisztharmat és
csemetedılést okozó, különbözı gombák károsítják, de
ellenük vegyszerekkel, hatékonyan lehet védekezni.

4. ábra – A hegyi juhar terméságazata
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Hazánkban a bükkösök, gyertyános-tölgyesek, szikla-,
szurdok- és törmeléklejtı-erdık, ligeterdık, valamint
parkok, arborétumok, erdısávok, fasorok igen dekoratív,
és sajnos, egyre ritkábban megcsodálható növénye a hegyi
juhar.
Zárt állományban, kedvezı termıhelyi viszonyok között
25-35 m magasságot is elér. Ilyen esetben törzse egyenes,
hengeres, jól feltisztult. Szabad állásban nagy, terebélyes
koronát nevel. Nagy mennyiségő lombot vet, mely könynyen bomlik, s igen gazdag nitrogénben és kalciumban.
Az elsı néhány évben karógyökeret fejleszt, melynek
vastagság általában 1-2 cm, bár ritkán, de ebben az
idıszakban elıfordul a szívgyökér-szerő oldalgyökerek
megjelenése is.
Az elsı 10 év növekedése alapján LEIBUNDGUT a
mérsékelten gyorsan növı fafajok közé sorolja a hegyi
juhart. Vastagsági növekedése 10-15 éves kortól kezdve
évente 3-4 mm. Természetes életkora 300 év, azonban
állományokban igen ritkán éri el a 100 éves kort.
Közepes fény- és a hıigényő fafaj, nem kedveli az
éghajlati szélsıségeket. Újulat korban elviseli, sıt igényli
az árnyékolást, de generatív fázisában kimondottan fényigényes. A korai fagyok nem, azonban a késıi fagyok
fiatal korban károsítják a hegyi juhar újulatot.
Mivel a termése viszonylag nehéz, így az anyafák körül
tömegesen újul, de nem ritka, hogy a termés 50-100
méteres távolságba is eljut (erıs szél esetén, nyíl területen
ez több kilométer).
Határozott klímaigénye miatt társulásképessége gyenge.
Mivel kevés alvórüggyel rendelkezik, ezért a koronát,
illetve a hajtásrendszerét ért károkat általában nehezen
hozza helyre.
Sarjadzóképessége közepes, általában tısarjakat hoz,
melyek növekedési erélye közepes. Mind erdıterületen,
mind fásításokban a tı- illetve bélkorhadt egyedek hamar
elpusztulnak.
A hazai juharok közül erdıgazdasági szempontból a
legjelentısebb faj. Zárt állásban igen kedvezı az ágtiszta
törzs aránya (65 %). Bár a természetes erdıfelújításokban
a hegyi juhar visszaszorítása a fıfafaj fennmaradásának
elısegítése miatt indokolt lehet, de teljes kiszorítása hiba.
Természetes, természetszerő erdeinknek fontos eleme.
Fája, mely az utóbbi években igen keresett, megfelelı
méret és minıség esetén könnyen értékesíthetı.
Fenyvesekben a jól és gyorsan bomló avarja hozzásegít a
tő lebomlásához és a talaj javításához. A hegyi juhart a
méhcsaládok fıleg a fiasítás neveléséhez használják fel.
Nem védett, mérsékelten veszélyeztetett, félintenzív
génmegırzési módszereket igénylı faj. A természetes
erdıfelújítások és az állománynevelések során a fıfafaj(ok) fennmaradásának elısegítése mellett törekedni
kell az elegyfafajok megtartására. Állományszéleken,
gyengébb termıhelyi adottságú mozaikokon a néhány
egyedbıl álló elegyetlen faállományfoltok megszüntetése,
átalakítása szükségtelen. Mesterséges erdıfelújításokban,
erdıtelepítésekben az állományba általában pótlásként
kerül be. Jól alkalmazható megfelelı klímájú roncsolt
területek biológiai újrahasznosításában, mezıvédı
erdısávokban, ahol célszerő gödrös ültetés után három
éves iskolázott csemetéket felhasználni.

Kéregben, ágakon
A Nectria cinnabarina sok gazdanövényen elıforduló,
inkább szaprotróf, vagy gyengültségi parazita jellegő
gomba. Esetenként, különösen juharokon, akácon, kırisen, vadgesztenyén kórokozóként is fellép, a hajtások,
ágak elhalását okozza. Az elhalások gyakran sebzésektıl,
ágnyesésektıl indulnak ki. A Verticillium albo-atrum,
Verticillium dahliae verticilliumos hervadásnak nevezett
edénybetegséget (tracheomikózis) okoznak a különbözı
lágy- és fásszárú növényeken. A betegség tünete a
hajtások, levelek hervadása, a növény, illetve az ágak
majd az egész fa pusztulása. Az ágak keresztmetszetén az
edények körkörös, zöldes elszínezıdése figyelhetı meg.
A kórokozók konídiumos gombák, a gyökerek és a tı
sebzésein keresztül fertıznek. A talajban, növényi maradványokon hosszú ideig életképesek. Az erdei és parkfák
közül fogékonyak a juharok, kırisek, hársak, az akác és a
madárberkenye. Pusztuló, vagy elpusztult hegyi juhar
ágak kérgében számos további gombafaj fordul elı,
amelyek patológiai jelentıségét kevéssé ismerjük:
Cryptostroma corticale, Diaporthe pustulata, Dichomera
saubinetii, Eutypa acharii, Eutypella acericola, Massaria inquinans, Steganosporium pyriforme stb.
5. ábra – A hegyi juhar újulata
Fatestben

ERDİVÉDELMI VONATKOZÁSOK
Kórokozói
A hegyi juhar, mint általában a juhar fajok, nagyszámú
kórokozónak a gazdanövénye. Közülük több is viszonylag
gyakori a hegyi juhar levelein, hajtásain, kérgében,
fájában, ennek ellenére gazdaságilag számottevı károkat,
nagymértékő járványokat nem okoznak. Ez részben annak
tulajdonítható, hogy a juharok elegyesen fordulnak elı
erdeinkben, így a járványok keletkezésének egyik
feltétele, a nagyszámú fogékony gazdanövény együttes
jelenléte nem áll fenn.
Leveleken
A Rhytisma acerinum a levelek tintafoltossága nevő
betegséget okozza. Minden ıshonos juhar fajon elıfordul,
de leggyakoribb a hegyi juharon. Az elsı tünetek már
júniusban megjelennek, apró, pontszerő, sárga levélfoltok
formájában. A foltok mérete fokozatosan növekszik, és
központjukban fekete, szklerótikus képzıdmény jelenik
meg. Mivel levélsárgulást, korai lombhullást nem okoz, a
kár a tünetek tömeges megjelenése esetén sem számottevı. A Sawadaea bicornis a juharok lisztharmatbetegségét okozza. A hegyi juhar levelein gyakori,
különösen a sarjakon, fiatal fákon. A tünetek a nyár
második felétıl jelentkeznek. Kerekded, 2-6 mm
nagyságú fehér, szürkésfehér levélfoltokat okoz a
Cristulariella depraedans, amelyek május végétıl, június
elejétıl jelennek meg. A betegséget a hegyi juhar fehér
levélfoltosságának nevezik. Hazánkban az 1990-es
évektıl ismert, ritkán a mezei, tatár és ezüst juharon is
elıfordul. A kórokozó konídiumos gomba. Fellépnek még
a következı gombák: Phloeospora aceris, Phyllosticta
minima, Diplodina acerina, Pleuroceras pseudoplatani.

A hegyi juharon elıforduló tı- és törzskorhasztó gombák
általában a lombos fák sokgazdás, polifág kórokozói. A
hazai vizsgálatok szerinti gyakoribb fajokat soroljuk fel.
Az Ustulina deusta tömlısgomba, amelynek több cm
nagyságú, kéregszerő, éretten fekete sztrómája a bükk, a
gyertyán és a juharok tövén, általában sebzett törzsek
esetében figyelhetı meg. A fában szürkés, sávos
elszínezıdést, majd korhadást okoz. A bükktapló
(Fomes fomentarius) idıs hegyi juhar törzseken nem
ritka. Évelı, pata alakú, szürkés vagy mogyoróbarna
kéreggel fedett termıteste közismert. Fehér korhadást
okoz. A pisztricgomba (Polyporus squamosus) sebzett,
idıs fákon gyakori, polifág tapló. Termıteste egyéves,
oldalasan nyeles, általában csokrosan nı, világos krémszínő, felületét barna pikkelyek borítják. Fehér korhadást
okoz. Az utcai sorfaként nevelt, gyakran nyesett hegyi
juhar törzseken nem ritka az alma likacsosgomba
(Spongipellis spumeus). A tapló termıteste egyéves,
fehér, majd krémszínő, felülete bolyhos. Fehér korhadást
okoz. A bükkösök övében, idıs hegyi juhar törzseken, a
gyökfı mély sebzésein gyakran megjelenik a lépcsızetes
tapló (Oxyporus populinus). Csöves termıteste évelı,
elterülı visszahajló típusú, általában több, egymás feletti
kalapból álló, fehér, szürkésfehér. Fehérkorhasztó. Bükk
állományokban elegyként elıforduló hegyi juhar
törzseken többször megfigyelték az elterülı rozsdástaplót (Inonotus obliquus). Egyéves termıteste a kéreg
alatt fejlıdı csıréteg, amely a felette lévı rétegeket
felfeszíti. Fehér korhadást okoz. Hegyi juhar törzseken
ritkábban a vékony rozsdástapló (Inonotus cuticularis),
a kétalakú csertapló (Inonotus nidus-pici) is elıfordul.
A legyengült fák gyökereit, tövét megtámadó győrős
tuskógomba (Armillaria spp.) sokgazdás kórokozó, a
hegyi juhart is megbetegítheti. Csokrosan növı, kalapos,
győrős tönkő termıtestei ısszel jelennek meg a pusztuló
fák tövén, valamint tuskókon, elhalt gyökereken.
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6. ábra – Rhytisma acerinum a hegyi juhar levelén
Ízeltlábú faunája
A hegyi juharon több mint 150 herbivor ízeltlábú faj él,
közülük szép számmal akadnak juhar-specialisták, de
olyan fajok is, melyek kizárólag hegyi juharon fordulnak
elı.
A polifág lombfogyasztók (pl. Lymantria dispar, Operophtera brumata, Tortrix viridana, Pandemis ribeana,
Phyllobius fajok, stb.) – akárcsak a többi juhart – a hegyi
juhart is kedvelik. Idınként tömegesen találhatjuk rajta az
Acronicta aceris nevő bagolylepke szırös, feltőnı
színezető, szép hernyóit is. Természetszerő erdık elegyfájaként azonban ritkán szenved jelentısebb mértékő
lombvesztést.
Leveleinek felszínén gyakran láthatunk apró, sárgászöld,
vagy piros, szemölcsszerő képzıdményeket. Ezeket az
Aceria macrorryncha nevő gubacsatka okozza. Gyakori,
elterjedt faj, jelenlegi ismereteink szerint azonban a
tápnövényét nem befolyásolja jelentıs mértékben.
Friss hajtásain és levelein több levéltető faj él. Gyakori
képviselıjük a Drepanosiphum platanoides és a Periphyllus aceris. Az utóbbi faj fiatal, világos színő lárvái
kisebb-nagyobb csomókban láthatók a levélfonákon. A
csomók mellett gyakran a nıstényeket is megtaláljuk.
Egyes levéltető fajok bıséges mennyiségő mézharmatot
választanak ki, amiket a hangyák elıszeretettel győjtenek.
A levéltetvek szívogatása önmagában nyilvánvalóan
kedvezıtlen a juhar számára, hiszen tápanyagokat von el
a fától. A mézharmatot győjtı hangyák jelenléte azonban
hasznos, mivel azok a lombfogyasztó rovarok jelentıs
részét is távol tartják, illetve elpusztítják. Az ebbıl származó haszon jelentısebb is lehet, mint a szívogató levéltetvek okozta károk. Ez a jelenség kiválóan érzékelteti,
hogy az erdıkben a növények és állatok között igen
sokrétő és összetett kapcsolatrendszer áll fenn, amelynek
elemeirıl sokszor ugyancsak hiányosak ismereteink.
Számos levéldarázs faj lárvái is elıfordulnak hegyi
juharon. A levél szegélyén körberágott darabból készít
hosszúkás sodratot a Pamphilius neglectus nevő faj. A
Heterarthrus aceris lárvái nagymérető, áttetszı levélaknákat készítenek. A kifejlett lárvák az aknán belül, jól
kivehetı kokonban bábozódnak. Az említett levéldarázs
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mellett több aknázómoly aknái is gyakran láthatók a hegyi
juhar levelein. A keskeny, hosszan kanyargó „kígyóaknákat” a Stigmella fajok, a levélkaréjt behajlító foltaknákat pedig a Phyllonorycter acernella lárvái készítik.
Érdekes, összetett életmódot folytatnak egyes Caloptilia
(keskenymoly) fajok. A hegyi juharon 4 fajuk él, ezeket
megbízhatóan csak lepkéik alapján lehet elkülöníteni. A
hernyók fiatal korukban aknáznak, késıbb a levélkaréjok
begöngyölésével elkészített kis „sátrakban” élnek. Egy
hernyó legalább 3 ilyen rejtekhelyet készít, közülük
nyilván mindig csak egyet használ. Nem véletlen persze
az sem, hogy két lakása mindig üresen áll. Az utána
kutató madarak felnyitják a rejtekhelyeket, és az üres,
valamint lakott sátrak 2:1-es aránya már jó túlélési esélyt
biztosít a hernyók számára. A táplálék után kutató madár
ugyanis így nagyobb eséllyel talál üres rejtekhelyet, mint
lakottat, ez pedig viszonylag gyorsan kedvét szegi.
Hasonló trükköket egyébként számos sodrómoly faj is
alkalmaz a madarak megtévesztésére.
Az Ectoedemia sericopeza nevő aknázómolynak két
nemzedéke van. Az elsı nemzedék a rügyekben,
hajtásokban táplálkozik. A második nemzedék a termésszárnyban készít alig észrevehetı aknákat. Más juharfajok
termésén más, rokon fajokat találunk, melyek életmódja
hasonló az említetthez. A termésben a fentebb említett faj
mellett a Pammene regiana nevő sodrómoly hernyói
élnek, kifejlıdésük során a teljes magot elfogyasztják. A
bıven termı egyedeken ez azonban nem okoz túl sok
problémát.
Levelein több, szigorúan specialista gubacsszúnyog
gubacsai fordulnak elı. A Harrisomyia vitrina 4-7 mm
átmérıjő, kör alakú, pergamenszerő gubacsokat képez a
levélen. A lárvák júniustól augusztusig fejlıdnek. A kifejlıdött gubacs gyakran kiesik a levélbıl, lyukat hagyva
maga után. A Dasineura irregularis és a Contarinia
aceriplans levéltorzulásokat idéz elı. Csak a hegyi
juharon találkozhatunk a Pediaspis aceris nevő gubacsdarázzsal is. A faj kétivarú nemzedéke 6-10 mm-es
átmérıjő, gömbölyő gubacsokat képez a leveleken, illetve
a virágzaton. Az egyivarú nemzedék a fa talajfelszínhez
közeli gyökerein képez csoportos, egyenként borsónyi
mérető, gömbölyő gubacsokat.
Ágain több pajzstető faj is elıfordul. Egyik leggyakoribb
a Chionaspis salicis. A faj erısen polifág. Ismert
tápnövényei 17 családba tartoznak. Ágaiban él a
Rhopalopus hungaricus nevő cincér lárvája. A nıstény
cincér a kéreg sebzéseire rakja le petéit. A lárvák elıször
közvetlenül a kéreg alatt, késıbb mélyebbre fúrva rágnak.
Idısebb törzsei elhalt részeiben több más cincérfaj
(pl. Cerambyx scopoli) mellett kifejlıdhet a kivételes
szépségő, védett havasi cincér (Rosalia alpina) is. A
törzsek alsó szakaszában a nagy farontó lepke (Cossus
cossus) 3 évig fejlıdı, kifejletten ugyancsak méretes
hernyói is gyakori, nemkívánatos vendégek. Az általuk
rágott méretes járatok nagyban elısegítik, illetve felgyorsítják a tıkorhadás folyamatát.
A hegyi juhar a rajta elıforduló mintegy másfél százas
fajszámmal nem tartozik a herbivor rovarokban
leggazdagabb magyarországi fafajok közé, de szép
megjelenése, ıszi lombszínezete mellett számos
specialista rovarfaja révén is jelentıs mértékben színesíti,
gazdagítja erdeinket.

A FAANYAG TULAJDONSÁGAI ÉS
IPARI FELHASZNÁLÁSA
A faipari hasznosítás szempontjából a hegyi juhart
tekinthetjük Európa legfontosabb juharfajának. A finom
szöveti szerkezető, esztétikus és jó mőszaki tulajdonságokkal rendelkezı faanyagot biztosító hegyi juhar
erdıgazdasági szerepét feltétlenül fokozni kellene. Ezt
igazolják a faanyag jellemzıi és hasznosítási lehetıségei.
A törzsfa jellemzıi
A fakitermeléskor (70-80 év) általában az ágtiszta törzsszakasz 8-10 méter, a mellmagassági átmérı 0,4 méter
körüli. Szabad állásban rövidebb törzset és óriási koronát
fejleszt, ezért igen kedvelt parkfa. A törzspalástján lévı
dudorokról lehet következtetni az esztétikailag igen
értékes csomorosságra, hullámosságra.
A fatest makroszkópos jellemzıi
A hegyi juhar fája az egyik legvilágosabb színő fafajaink
közül. Fája csaknem fehér (színes geszt nélküli). Idısebb
korban a fatest sárgás színárnyalatú, elıfordulnak a
bélközeli részeken feketés-barnás csíkok is. A faanyag
selymes fényő, finom szövető.
Szórtlikacsú fafaj, az évgyőrőhatár egy vékony sötétebb
vonal formájában jól látható. Az edények szabad szemmel
nem láthatók, a sőrőn elhelyezkedı széles bélsugarak
viszont igen, a sugár metszeten rövid fénylı szalagok
formájában jelennek meg. Ennek köszönheti a fatest a
selymes fényét. A hegyi juhar értékes jellegzetessége a
hullámos növekedés és a csomorosság ("madárszemő
jávor"). Idısebb egyedeknél sötét színő álgeszt is
elıfordul.

Erdei választékok
A hegyi juharból az alábbi választékok készülnek:
• szálfa (az értékes hegyi juhart sok esetben egy hosszban értékesítik)
• rönk (furnér- és főrészipari)
• egyéb főrészipari alapanyag (fagyártmányfa, kivágás)
• rostfa (forgácsfa, papírfa)
• tőzifa (Sajnálatos, hogy a fakitermeléseknél a csekély
mennyiségő hegyi juhart sok esetben egyszerően feldarabolják tőzifává, mivel nem akarunk néhány rönk,
fagyártmányfa elkülönített kezelésével foglalkozni.)
Megmunkálási sajátosságok
A hegyi juharból furnért és főrészárut egyaránt készítenek. Viszonylag jól és könnyen lehet főrészelni, marni,
gyalulni, esztergályozni. Szálkiszakadások a szabálytalan
rostlefutás miatt elıfordulhatnak. Célszerő legalább fél
évig természetesen elıszárítani (a hegedőkészítéshez 4
évig), majd lassú menetrendekkel (alacsony hımérsékleten) kamrás szárítóban végezni a végszárítást. A hegyi
juhar problémamentesen ragasztható, jól pácolható.
Felületkezelésnél azonban védeni kell a sárgulástól (UV
abszorbensek, fehér pigmentek alkalmazása alapozáskor).
A fehérséget hidrogén-peroxidos kezeléssel lehet fokozni.
Felhívjuk a figyelmet a helyes lakk kiválasztására, például
a nitrolakkok igen könnyen sárgulnak, a vizes lakkok
kevésbé. Matt és magasfényő felületek egyaránt jól elıállíthatók. A dekoratív rajzolatú, esztétikus hegyi juhart
újabban világos, divatos színő (például zöldes) pácokkal
is kezelik a modern bútorok gyártásakor. A hegyi juhar
viszonylag könnyen faragható, jól szegezhetı, csavarozható, hajlítható.

Fahibák, károsodások, tartósság
A színes, gesztnélküli hegyi juhart az erdıben számos
gomba- és rovarfaj megtámadhatja. A gombafertızések
általában a mechanikai sérüléseken keresztül hatolnak be
a fatestbe. A gombabontás minden esetben a gesztben
hatalmasodik el. A hegyi juhar idısebb egyedeinél gyakran figyelhetı meg, hogy a fatest belsı része már teljesen
elkorhadt és kívülrıl még szinte semmi sem vehetı észre.
A gombafertızés kezdetben barnás, a késıbbiek során
sárgásfehér színelváltozást (fehérkorhadást) okoz. Az
ilyen anyag már puha, porhanyós.
A kitermelt hegyi juhar fıleg a magas keményítıtartalom
miatt könnyen fülled. Ügyelni kell a gyors feldolgozásra,
illetve a főrészáru azonnali hézaglécezésére. Az értékes
juhar főrészárut célszerő tetı alatt tárolni, mert a külsı
klimatikus hatások (pl. napsugárzás, esı stb.) kedvezıtlen
elszínezıdéseket okozhatnak.
A fahibák közül a színváltozás a kékestıl a zöldesig
terjed, a göcsösség, a csavarodott növés, a görbeség, a
barna álgesztesedés és a bélkorhadás jelentıs. A gyökfı
különösen szép hullámos rajzolattal rendelkezik. Kár,
hogy a legtöbb esetben nem fordítanak erre figyelmet.
A beépített faanyagot (pl. parketta) több gombafaj támadhatja, különösen nedvességi hatások esetén. Így pl. a
pincegomba (Coniophora cerebella) vagy a könnyezı
házigomba (Serpula lacrimans).

7. ábra – A hegyi juhar fájának metszete
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KULTÚRTÖRTÉNETI ÉS
TÁJESZTÉTIKAI SZEREPE
Az ókori mitológiában és a középkori mesékben is találkozunk a faalakban továbbélı isteni, de halandó hısök,
vagy a kihulló vérük nyomán sarjadó fák legendáival.
Jankovics Marcell ír a jávorfa mesékrıl, amelyben a hısnıt két irigy nénje megöli és sírján „Jávorfa”, „Jágerfa”
sarjad.
„Fújjál, fújjál hóhérleány,
Én is voltam királyleány,
De te engem megfojtottál,
És a buckába elástál,
Királylyányból jágerfácska,
Jágerfából furulyácska.
Fújjál, fújjál húgod gyilkosa.”
A jágerfácska
(Magyar Népmesék II., 845)
A fák nem pusztán a holt lelkek továbbéltetıi, de az életfák a születés bölcsıi is. A Kalevalában Otsó élete is
juharfára helyezett bölcsıben kezdıdött. Az erdı istennıje Mielikki a vizekbıl összegyőjtött szöszt, gyapjút
8. ábra – A hegyi juhar törzse
Felhasználás
A bútoripar a hegyi juhart furnérként (a frontfelületekre)
és tömörfaként egyaránt felhasználja. Készítenek belıle
értékes stílbútorokat (például cseresznyével kombinálva),
normál és hajlított székeket, ill. tömörfa asztaltetıket is. A
belsıépítészetben értékes parketták, falburkolatok, pultok,
stb. készülnek hegyi juharból.
A fajátékok gyártásánál elınyös világos színe, homogén
szerkezete, kopásállósága.
A hegyi juhar egyik legfontosabb felhasználási területe a
hangszergyártás. A hegedők hátlapja és nyakrésze készül
belıle (hullámos vagy csomoros faanyagból). 1 m3
"szemes jávor"-ból átlag 150 hegedő vagy 60 csellóhátlap
készíthetı. Göcsmentes hegyi juharból készítenek fuvolát,
és felhasználják a juhart fagott, szájharmonika és orgona
készítéséhez is.
A hegyi juhar értékes faanyag a faszobrászatban és a
fatömegcikk gyártásban (dobozok, sakktábla, tányérok,
gyertyatartók, fakanalak, faedények), korábban fontos
fafaj volt az öntıminta készítésében is.

„juharfa kosárba tette,
kis bölcsıbe rendezgette.
Pólyakötıvel kötötte,
Arany szíjjal akasztotta,
A legsőrőbb ágra tette.”
XLVI. 385-389
Elıfordul, hogy uralkodóházak jelképévé vált fák az
egész nemzethez, vagy tágabb földrajzi térhez, országhoz
kötıdnek. A tájak jellegadó fái is lehetnek népekhez
kapcsolódó fák, illetve címerfák. Ilyen az orosz nyírfácska és a libanoni cédrus. A juhar a kanadaiak nemzeti
jelképpé vált fája, amelynek levelét zászlajukra tőzték.
A keresztény középkorban is tisztelet övezte a hatalmas
mérető hegyi juhar példányokat. Hitték, hogy a juhar
megvéd a démonoktól és a villámcsapástól. Ezért a
boszorkányok távoltartására juharfa csapokat vertek a
küszöbbe és az ajtófélfába, valamint juharfa gallyakkal
díszítették az ajtókat és ablakokat szentiván éjen, június
24-én.
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