A MAGYAR KİRIS
(FRAXINUS ANGUSTIFOLIA VAHL SUBSP. DANUBIALIS POUZAR)
BOTANIKAI JELLEMZÉS
Nevezéktana
A magyar („barnarügyő”, „lapályi”, „szlavón”, „pannon”)
kıris (Fraxinus angustifolia subsp. danubialis, syn: F. a.
subsp. pannonica) megismerésének története viszontagságos.
A magyar kırissel (és a többi dél-európai, nem kevésbé
kritikus kıristaxonnal) legbehatóbban PAVLE FUKAREK
szarajevói erdészprofesszor foglalkozott az 1950-60-as
években. A XX. század közepén egyértelmővé vált, hogy
a Duna vízrendszerének ártéri erdeiben a magyar kıris
általánosan elterjedt és gyakori. FUKAREK tanulmányai az
akkori hazai szakkörökbe is eljutottak. Így TÓTH IMRE
erdımérnök az Alsó-Duna-ártérrel kapcsolatos, az 1958.
évi Erdészeti Kutatásokban már hivatkozik a FUKAREKféle eredményekre. SOÓ REZSİ és SIMON TIBOR 1960-ban
megjelent publikációjukban a magyar kırist alfaji rangon
írták le, s a Fraxinus angustifolia VAHL subsp. pannonica
SOÓ et SIMON névvel látták el. A botanikai névadás szabályainak megfelelı, ma is elfogadott elnevezése ZDENĚK
POUZAR cseh mikológustól származik. A Fraxinus angustifolia alapfaj tudományos fajnevében egyik jellemzı
bélyege, a keskenylevelőség van rögzítve. A magyar kıris,
mint alfaj korábbi – ma már érvénytelen – neve a legfontosabb elterjedési területet örökíti meg, az érvényes
alfajnév – subsp. danubialis – fı elıfordulási területét, a
Duna-vízrendszerét eleveníti meg.

kıris kérge hamarabb (25-30 éves korában) kezd repedezni,
s a barnásszürke héjkéreg nem csak hosszanti, hanem
keresztirányban is sőrőn repedezik.
Határozott különbség mutatkozik a rügy-(levél-)állásban
is. A kırisekre jellemzı keresztben átellenes állás mellett
megfigyelhetı az ún. hármas álörvös állás is, mikor egy
nóduszon 3 rügy ill. 3 levél jelenik meg. Ez a magas
kırisnél rendkívül ritka, a magyar kırisnél ellenben kimondottan gyakori jelenség, az egyedek több mint a felénél jelentkezik. (Ez a hármas álörvös állás egy faegyeden
belül az alsóbb ágakon gyakoribb, így a fényt jobban tudja
hasznosítani a nagyobb levélfelület miatt. A legpregnánsabb különbség a rügy színében mutatkozik meg, erre
figyeltek fel a leghamarabb, s innen származik a „feketerügyő” és a „barnarügyő” kıris elnevezés ill. korábbi
megkülönböztetésük is. Virágzáskor is érdemes górcsı
alá venni kıriseinket, mert a virágzat típusa egyértelmő, s
a határozókönyvekben a legfontosabbnak tartott bélyeg. A
magas kırisnél elálló buga virágzatot találunk, azaz az
alsó oldalágak tovább ágaznak, a magyar kırisnél kissé
bókoló, nyúlánk fürt virágzat jelenik meg, azaz az alsóbb
oldalágak sem ágaznak el a virágzatban. A hármas álörvös állás esetenként a magyar kıris virágzatában is
megfigyelhetı. Ezeket a bélyegeket terméses állapotban is
lehet és érdemes vizsgálni!

Alaktana
A magyar kıris termete, habitusa hasonló a magas kıriséhez. Korabeli leírásokból tudjuk, hogy a híres szlavóniai
tölgyesekben a magyar kıris, miként a mezei szil is,
magasság és átmérı tekintetében vetekedett a szlavón
tölggyel. A „fehérfa”, ahogy faanyaga alapján a magyar
kırist Szlavóniában hívták, a 40 méteres magasságot és
az 1,5-2 méteres mellmagassági átmérıt is elérhette.
KOZARACZ JÓZSEF m. kir. fıerdész az Erdészeti Lapok
1894. évi kötetében „Egy kırisfa erdırıl” címmel beszámol egy olyan állományról, „mely az ember hozzájárulása
és beavatkozása nélkül, teljesen a természet erejébıl jött
létre”. Ez az erdı a Száva árterületén feküdt, s áradás
idején évrıl-évre 3-5 hónapon keresztül víz alatt volt.
Szintén az Erdészeti Lapok számol be 1925-ben egy
„óriási mérető közönséges kıris rönkırıl”, amelyet
Boszniában termeltek ki, s a vasúti feladásánál hossza
11 méter, középátmérıje 160 centiméter, térfogata 18
köbméter volt. „Habos, virágos” faanyagából 186.800
négyzetméternyi furnért készítettek.
A magas és a magyar kıris kéregalakulásában különbség
fedezhetı fel. A magas kıris kérge sokáig (35-40 éves
korig) sima marad, zöldesszürke színő, s néha feketés
harántgyőrőket lehet megfigyelni, majd hosszant repedezett, vastag, szürke héjkéreg alakul ki nála. A magyar

1. ábra – Magyar kıris szabadállásban
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Jellemzı
Vesszı
Rügyállás
Csúcsrügy
Rügypikkely
Levél
Levélkék
száma
alakja
hossza
szélessége
válla
széle
csúcsa
fonáka
İszi lombszín
Virágzat
Termés
hossza

Magas kıris (MK)
zöldesszürke, fénytelen, paraszemölcsei
megnyúltak, levélripacsa széles
keresztben átellenes, a hármas álörvös
rügyállás nagyon ritka
nagy, gúla alakú
fekete
20-30 cm hosszú

Magyar kıris (MAK)
sötétzöld v. olajzöld, fénylı, paraszemölcsei
kerekdedek, levélripacsa keskeny
keresztben átellenes, a hármas álörvös rügyállás
nagyon gyakori
kisebb, kúpos
sötét kávébarna
15-25 cm hosszú

9-13/11 db
lándzsás
6-10 cm
1,5-3,5 cm
lekerekített, főrészes
± egyenlıtlenül főrészes, a fogak sőrőn állók,
elıreirányulók, bemetszéseik egyenesek,
számuk jóval több az oldalerekénél
kihegyesedı
a fıér mentén többnyire finoman pelyhes
zöld
elálló buga

7-11/9 db
lándzsás v. keskeny lándzsás
5-8 cm
1-2,5 cm
ék alakú, nem főrészes
gyéren fogazott, a fogak nyúlánkak, szálas és elálló
csúcsúak, bemetszéseik öblösen kikerekítettek,
számuk ± megegyezik az oldalerekével
hegyes v. hosszan kihegyezett
kopasz
sárga v. ibolyásvörös
kissé bókoló, nyúlánk fürt

30-45 mm

30-52 mm
a szárny többnyire a felsı harmadában a
legszélesebb
világosbarna

alakja

a szárny többnyire a közepén a legszélesebb

színe

okkersárga v. szürkésbarna

1. táblázat: A magas kıris és a magyar kıris fıbb elkülönítı bélyegei

2. ábra – A keskenylevelő kıris és a magyar kıris elterjedési területe
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3. ábra – Balra a magyar kıris fürtvirágzata, jobbra a
magas kıris bugavirágzata
Elterjedése
Az alapfaj, a keskenylevelő kıris (F. angustifolia) tipikus
szubmediterrán flóraelem, areája Dél-Európát és Kis-Ázsiát
foglalja magába. Alfaja, a magyar kıris viszont elszakadt
az alapfaj elterjedési területétıl, önálló, északibb areát
mondhat magáénak. A Pannon-medencén kívül benyomul
a Bécsi- és a Morva-medencébe, s megtalálható még a
Kárpát-medencén túl a Dunát kísérve Olténiában, Munténiában és Dobrudzsában is. Morfológiai különbségein kívül
tehát az önálló elterjedési terület is alátámasztja alfaji
szinten történı elkülönítését. Tipikus planicien elem, a
délies származásával kapcsolatba hozható hosszú vegetációs idıszakot és nagy hıösszeget csak a sík vidékeken
kapja meg, már a dombvidékekre sem hatol fel.
Magyarországi elıfordulását illetıen a statisztikai adatok
nem megbízhatóak, mivel az erdészeti üzemtervekben
még most is számos esetben magas kırisként szerepeltetik.
A statisztika csak 6.750 hektár magyar kırist tüntet fel,
míg a magas kıris területe 24.670 hektár.
Sík vidékeinken általánosan elıfordul, kivételt csak a Szigetköz jelent, ahol – furcsa módon – a magas kıris helyettesíti a magyar kırist, utóbbi csak szórványosan jelenik itt
meg. Egyéb alföldi területünkön elıforduló magas kıris
viszont nagy valószínőséggel bevitt és ültetett eredető.

A magyar kıris ökológiai igényét elsısorban a folyó
menti, talajból származó többletvízzel rendelkezı termıhelyek elégítik ki. Ezen termıhelyek valamikor a mainál
sokkal nagyobb kiterjedésőek voltak Magyarországon. A
tájon megjelenı ember igen jól alkalmazkodott a helyi
sajátságokhoz, és mivel elsısorban halászatból, legeltetésbıl és fakitermelésbıl, valamint vadászatból élt, az ökológiai tényezıkhöz igazított fokgazdálkodással igyekezett
a maga számára kedvezı irányba befolyásolni a vízviszonyokat. Ez a gazdálkodási mód elsısorban a mozgó
vizek megjelenésének kedvezett, és az év nagy részében
megfelelı vízellátottságot jelentett a legelıkön és az erdıkben. A XIX. századi nagy vízrendezési munkák a folyó
menti keményfás ligeterdık, így a magyar kıris visszaszorulását eredményezték. A nagy kiterjedéső, idıszakosan
vagy állandóan vízzel borított területek erısen lecsökkentek.
A tölgy-kıris-szil (keményfás) ligeterdık elsısorban
erdıssztyepp klímában fordulnak elı. Ha a terület feltöltıdése vagy mederváltozás miatt az elöntés megszőnik,
akkor a tölgy-kıris-szil ligeterdı fokozatosan átalakul, és
akár gyertyános-kocsányos tölgyes alakulhat ki, mint
ahogy az Alsó-Duna mentén néhány termıhelyen már
meg is történt. Mivel az alföldi folyóink folyamatosan
változtatták medrüket és nagy mennyiségő hordalékot
raktak le, a mellettük található ligeterdık elhelyezkedése
és kiterjedése is mindig változott.
Lényegesen kisebb területen találhatók azok az állományok,
amelyek átmenetet képeznek a keményfás ligeterdık és a
gyertyános-tölgyesek között. Elsısorban a gyertyánostölgyes klímájú Szatmár–Beregi-síkon fordulnak elı, kis
kiterjedésben.

Változatossága
A magyar kırist alfaji rangon hasítják ki a keskenylevelő
kıris (F. angustifolia) alakkörébıl. Rajta kívül megkülönböztetik a subsp. angustifolia és a subsp. oxycarpa
(hegyesfogú kıris) alfajokat, melyek együttes jellemzıi,
hogy kistermető fák, termésük pedig rövid, 2,5-3,5 cm
hosszú. Az elızı alfaj levélkéi kopaszok, utóbbié a fonák
erein molyhosak. A subsp. angustifolia a Földközi-tenger
medencéjének nyugati részét, a subsp. oxycarpa a keleti
részét lakja, elterjedésüket éles vonallal azonban nem
lehet kettéválasztani.
Kevésbé kutatott, bár erdımővelési szempontból nem
elhanyagolható a magas kıris és a magyar kıris hibridizálódása. A két faj könnyen keresztezıdik, s helyenként
gyakoriak a hibridpopulációk. Ilyet lehet megfigyelni a
Kisalföld középsı sávjában a szigetközi magas kıris és a
délrıl fölnyomuló magyar kıris elıfordulás között. A dombvidékekre leereszkedı magas kıris egyedek is könnyen
keresztezıdhetnek a közeli sík vidékek magyar kıris
egyedeivel. Ilyen például a Dél-Dunántúlon tapasztalható.

4. ábra – Balra a magyar kıris, jobbra a magas kıris
levélkéjének széle
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A magyar kırissel találkozhatunk még a sík- (és domb-)
vidéki gyertyános-kocsányos tölgyesekben is. Ilyen állományok szórványosan az alföldek peremi területein fordulnak elı. A magyar kıris elsısorban a Dél-Dunántúlon
(Belsı-Somogy, Dráva-sík) jelenik meg a fenti társulás
elegyfajaként, ahol még nagyobb kiterjedésben megtalálhatóak a gyertyános-kocsányos tölgyes állományok.
A magyar kıris kis elterjedéső növénytársulása a magyar
kırises égeres láperdı. Ez a társulás fıleg a Duna–Tisza
köze, a Szatmár–Beregi-sík, a Nyírség és a Belsı-Somogy
magas talajviző medencéi, egykori morotvái tızegén alakul ki. A tızegképzıdés feltétele, hogy a tenyészidıszak
egy részében a talajvíz a felszínig felemelkedjen. Magyar
kıris elıfordulása esetén a magas talajvíz mindig mozog,
így nincs vízpangás, a víz általában oxigénben gazdag.
Amennyiben az égerlápok a talajvízszint csökkenése miatt
száradni kezdenek, az éger fokozatosan kiszorul belıle,
így a magyar kıris alkot konszociációt („kırisláp”).
A lecsapolások, árvízmentesítések eredményeképpen a
korábbi tölgy-kıris-szil ligeterdık termıhelyeinek egy
része a felszínhez közeli, a sófelhalmozódás szempontjából a kritikusnál magasabb talajvíz eredményeképpen
elszikesedett. Ilyen termıhelyi körülmények között jöttek
létre a sziki tölgyesek, amelyekben megtalálhatóak a magyar kıris gyenge növekedéső példányai is.
Az ármentesített területeken a szárazabbá válással a
talajfejlıdés más irányban indult meg. Réti talajok és
csernozjom talajok jelentek meg, amelyeken a magyar
kıris már nem találja meg élıhelyét. Ezen talajoknál a
talajvíz hatása gyakran gyenge, illetve teljesen megszőnik.
Az Alföld kedvezıtlen klimatikus viszonyai között, ilyen
többletvízhatástól független termıhelyeken a magyar kıris
már nem tud megfelelıen fejlıdni.
Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a magyar kıris azokon
a termıhelyeken fordul elı hazánkban, ahol többletvíz
igényét ki tudja elégíteni. Ehhez a szárazabb klimatikus
körülmények (erdıssztyepp klímaöv) között a talajvízbıl
vagy elöntésbıl származó többletvíz szükséges. A kedvezıbb, párásabb körülmények között (gyertyános-kocsányos
tölgyes állományok) e nélkül is jó növekedést mutathat,
azonban ezeken a termıhelyeken a szivárgóvizes foltok
jelenthetik az igazán kedvezı vízellátottságot.
A talajjal szemben nem különösen igényes, kedveli a tápanyagban és bázisokban gazdag, nedves talajokat, eltőri az
oxigénben szegény, glejes rétegeket. Savanyú (4,5 pH-nál
kisebb), tápanyagban szegény, homoktalajok nem alkalmasak a magyar kırisnek. Pszeudoglejes és extrém nedves
termıhelyeken igen sekély gyökérzetet fejleszt. Leginkább
a nyers és humuszos öntéstalajokon, azok kombinációin,
öntés erdıtalajokon, réti talajokon, réti erdıtalajokon, lejtıhordalék talajokon valamint lejtıhordalék erdıtalajokon
található meg. Valamennyi talajtípus esetében kedvezı
vízellátottság szükséges, azaz viszonylag magas talajvízállás vagy rendszeres elöntés. Dombvidékeken elsısorban
szivárgóvizes barnaföldön vagy lejtıhordalék talajon
tenyészik.
A magyar kırisnek alkalmas termıhelyek kiterjedése az
utóbbi évszázadokban erısen leszőkült. Hazánkban mintegy 22 ezer km2-nyi árterület volt az ármentesítések elıtt,
ebbıl 20,5 ezer km2 került mentesítésre, és mezıgazdasági
mővelésbe való bevonásra. Az ilyen beavatkozások ezeken
a területeken a magyar kıris végét jelentették. Ennek
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5. ábra – A magyar kıris törzse és laza lombozata
megfelelıen meglévı állományait - lehetıség szerint védeni kell, amelynek alapvetı feltétele a termıhely
védelme, illetve a számára kedvezı termıhelyi feltételek
visszaállítása.

ERDİMŐVELÉSI TULAJDONSÁGOK
Melegigényes fafaj, a fagytól különösen fiatal korban
szenved. Elıfordulása elsısorban síkságokhoz és a domblábakhoz köthetı, a hegyvidékeket elkerüli. Fényigényes
fafaj, csemetekorban árnytőrı, de az árnyalásnak 10-15
éves koráig meg kell szőnnie. Idıs korábban igényli, hogy
a koronája fényben ússzon.
A magyar kıris fiatalkori növekedése erıteljes, mely csak
40-60 éves kor környékén csökken jelentısen. A keskenylevelő kıris természetes állományainak éves növedéke
12-15 m3/ha/év, míg az ültetvényes állományoké 20-25
m3/ha/év. Vágásfordulója 40-80 év, végvágáskor átlagátmérıje 40-60 cm. Viszonylag korán virágzik: szabad
állásban 20 éves korban is jelentıs virágzásra lehet számítani, míg állományban általában 30-40 éves korban kezd el
virágozni. Állományainak természetes úton való felújuló
képessége hasonló, mint a magas kırisé, azzal a megjegyzéssel, hogy az árterületeken a vadkárosítás – nagyon
szereti a vad –, valamint a lágyszárú- és cserjeszint
gazdagsága korlátozza az újulat megmaradását.
Az érett magyar kıris termései a fürtökben homogén világosbarnák, ezzel szemben a magas kıris termésfürtjeinek
színe heterogén, a világosbarna árnyalattól a szürkés
(feketés) barnáig szinte minden szín megtalálható. A
teljesen érett magas kıris mag ellipszis, míg a magyar
kıris magja pedig erısen lapított ellipszis keresztmetszető.

Termésének győjtése, kezelése, valamit a csemetenevelés
hasonló, mint a magas kırisé. A kırisek magja az ún.
ortodox átfekvı magok közé tartozik, ami azt jelenti, hogy
nem csak fizikailag akadályozott a termés a csírázásban,
hanem maga a termés sem fejlıdött még ki.
Termését viaszérett és technikailag érett állapotban is
lehet győjteni. Zöldérésben lévı termés győjtés esetében
16 hét meleg (20 °C) kezelés szükséges, melynek célja az
embrió növekedésének biztosítása. Ezután 16 hét alacsony
hımérsékleten való tárolás következik, melynek célja az
embrió ébresztése.
A termés győjtéskori víztartalmát (14-15%) jelentısen le
kell csökkenteni a tárolás során, mintegy 7-10%-os víztartalomra. (Megfigyelések szerint, ha a terméskocsány
kezd elszínezıdni, a győjtését meg kell kezdeni. Ha csak
késıbb tudjuk szedni a termést, akkor számolnunk kell
azzal, hogy ortodox mag lévén, nagyon átfekszik a mag.
A magvetés, a győjtés idejétıl függıen, ısszel vagy
tavasszal történik. Késı ısszel (november) vetett magok
esetében gondoskodni kell a megfelelı nagyságú takarásról (2-3 cm) a kifagyás megakadályozására. Mivel igen
tápanyagigényes fajról van szó, a csemetekert „jobb”
részeit érdemes kijelölni a magyar kıris vetésére. Bár a
hazai csemeteszabványok alkalmazása jelentısen átalakult, általában 1/0 vagy 2/0 csemetét nevelése a cél,
melynek során 25 cm növény és mintegy 25(30) cm
gyökérhossz a megfelelı. Vetés során a vetıbarázdák
távolsága 40-60 cm, szélességük 5 cm. Az egy folyóméterre vethetı mag 100 db (100% használati érték).
Növıtér igénye: 19-25 cm2.

ERDİVÉDELMI VONATKOZÁSOK
Kórokozói
Levél- és hajtásbetegségek:
Klorózis, levéltorzulás - Arabis mozaic nepovirus: A
betegség tünetei a levélkék torzulása, klorótikus foltok,
sávok kialakulása.
Kıris lisztharmat - Phyllactinia fraxini: A kórokozó a
levélfonákon tömött, fehér micélium-bevonatot képez.
Venturia fraxini (anamorfa: Fusicladium fraxini): Kıris
fajok leveleit, hajtásait támadja, azokon sötét szürkésbarna
telepeket képez. Gyakran a rovarok által okozott parenchima gubacsok körüli nekrózisokban jelenik meg.
Macrophoma fraxini: Leveleken, hajtásokon foltokat, elhalásokat okoz.
Az ágak és a törzs rákos elváltozásai:
A kırisek baktériumos rákja - Pseudomonas savastanoi
pv. Fraxini: A betegség tünetei az ágakon, törzsön megfigyelhetı sötét színő, növekvı hipertrófikus képzıdmények. A fertızés a hajtásokon, vékony ágakon történik,
apró repedéseken, paraszemölcsökön, rovarszúrásokon stb.
keresztül. Kezdetben kéreg-elszínezıdés, nyálkacseppek
megjelenése látható, majd a kéreg repedezik, burjánzik, és
fokozatosan kialakul az évrıl-évre növekvı rákos elváltozás. A betegség nem okozza a fák közvetlen pusztulását,
de a szállítási életmőködés zavara miatt aszályos idıszakok
esetén a fertızött fák az egészségeseknél hamarabb és
nagyobb arányban pusztulnak el.
A kırisek nektriás rákja - Nectria galligena: Hazánkban a
baktériumos ráknál kevésbé gyakori. Jellemzıje a rákos
elváltozásoknál megfigyelhetı, szabályos, koncentrikus
éves kalluszgyőrők kialakulása. E tüneti kép úgy jön létre,
hogy tavasszal a fának sikerül sebszövettel körülvenni a
rákos elváltozást, de ezt késıbb a kórokozó elpusztítja.
Így a seb soha nem gyógyul be, a fával együtt évrıl-évre
növekszik. A kórokozó sokgazdás, gyümölcsfákon és
különbözı lombos erdei fákon fordul elı.
Hajtások, ágak elhalása:
Kıris fajok különbözı okok (aszály, fagy, vadkárosítás
stb.) miatt pusztuló hajtásain, ágain számos, többnyire
gyengültségi kórokozó gombafaj jelenik meg. Egymagukban nem okoznak ágelhalást, hanem a legyengült ágak, faegyedek komplex pusztulási folyamataiban, mint járulékos
tényezık vesznek részt. Szerepük lehet a természetes ágfeltisztulásban is. A gombák termıképletei gyakran a már
elpusztult ágakon figyelhetık meg. Néhány gyakoribb faj,
a teljesség igénye nélkül: Cytospora pruinosa, Camarosporium orni, Hysterographium fraxini, Hypoxylon intermedium, Hypoxylon cercidicolum, Nectria cinnabarina.

6. ábra – A magyar kıris terméságazata

Termésen megjelenı kórokozók:
Phoma samararum, Phomopsis pterophila, Glomerella
cingulata (anamorfa: Colletotrichum gloeosporioides).
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A nagyvad kártétele kırises állományainkban legtöbbször
nagyobb jelentıségő, mint a rovarkárosítás. A vad által
okozott kéregsérülések a rovarok (és a kórokozók) elıtt
kaput nyitnak, legyengítve a fák ellenálló képességét.

7. ábra – Baktériumos rák kıris törzsön
Tı- és törzskorhasztó gombák:
A kıris fajoknak, köztük a magyar kırisnek, sajátos tı- és
törzskorhasztó gombája nem ismert. Az egyéb lombos fákon is elıforduló, polifág korhasztók azonban a kıriseket
is megtámadhatják. Termıtesteik általában idısebb, sebzett
törzseken fordulnak elı. Néhány gyakoribb, a kıriseken is
elıforduló taplógomba faj: bükktapló (Fomes fomentarius), pisztricgomba (Polyporus squamosus), sárga gévagomba (Laetiporus sulphureus), almafa rozsdástapló
(Inonotus hispidus), kétalakú csertapló (Inonotus niduspici), vastag kérgő tapló (Ganoderma adspersum), kıristapló (Perenniporia fraxinea). A legyengült fák tı- és
gyökérrészét a győrős tuskógomba (Armillaria mellea) is
megtámadhatja.
Kırisek elhalt faanyagán, tuskóin gyakori szaprotróf
korhasztók: fehér egyrétőtapló (Coriolopsis gallica),
lepketapló (Trametes versicolor), borostás egyrétőtapló
(Trametes hirsuta), hasadtlemező gomba (Schizophyllum
commune), borostás réteggomba (Stereum hirsutum).
Rovarvilága
A kırisek magas mérgezı anyag tartalmuk miatt nem
tartoznak a rovarvilág legkedveltebb tápanyagai közé.
Míg a rendkívül gazdag rovarközösséget felmutató hazai
tölgyek hatszáznál több, a növényi részeket különbözıképpen elfogyasztó rovarfajjal dicsekedhetnek, addig a
kırisek csoportja kénytelen „beérni” néhány tucat fogyasztóval. A rovarvilág kırisektıl való tartózkodását mutatja
az is, hogy több, amúgy igen polifág faj is inkább elkerüli,
vagy ha végszükségben (gradáció során) meg is rágja
leveleit, nem tud kifejlıdni rajta (pl. gyapjaslepke,
győrőslepke).
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Lombozaton elıforduló fajok:
A kırisek legismertebb lombfogyasztója a kırisbogár
(Lytta vesicatoria). Kártétele ritkán éri el a gazdaságilag
is jelentıs szintet, de gyakorlatilag mindenhol elıfordul,
ahol kıris van. A magas kırist elınyben részesíti a többi
kırisfajjal szemben. Ha valahol megjelenik, mindig
nagyobb (néhány százas) csoportokban találkozhatunk
vele.
Szintén a bogarak rendjébıl kerül ki a kıris gömbormányos (Stereonychus fraxini), ami, ellentétben az elızı
fajjal, néha jelentékeny károkozó. Elsısorban fiatalabb
telepítésekben jelenik meg, ahol károsítása esetenként a
fák pusztulását is okozhatja. A fajról tudjuk, hogy legalább
annyira szereti a magyar kıris leveleit, mint más kıris
fajokét. Az évente egy generációval szaporodó bogár már
kora tavasszal megkezdi „áldásos” tevékenységét, mikor a
megpattanó rügyek belsejét kirágja. Késıbb áttér a levélkék
fogyasztására. Jellegzetes lukakat rág a levelekre, melyrıl
– igaz csak távcsı segítségével – de a talaj szintjérıl is
felismerhetı. A levélben bábozódik, majd június-július
folyamán jelenik meg az új nemzedék és jelentkezik az
újabb, most már erısebb kártétel.
Szintén a lombozatot fogyasztja a Gracilaria (Xanthospilapteryx) syringella, amely faj már a keskenyszárnyú-,
vagy aknázómolyokhoz (Gracillariidae) tartozik. Ennek
megfelelı az életmódja is: kezdetben a levéllemezben
aknáz (kb. két hétig), majd a következı levélkébıl már
sodratot készít és így fogyasztja el azt. Több sodrat elkészítése után az utolsóban bábozódik. Évente két generációja
fejlıdik ki. Az elızı fajhoz hasonlóan, inkább fiatal állományokban lehet jelentıs fellépése, ahol erısebb kártétele
esetén a fák el is pusztulhatnak.
Hasonló életmódú, bár más családba (Plutellidae) tartozó
lepkefaj a Prays curtisellus. Ez a kifejezetten kırisfogyasztó faj is elıször aknát készít a levéllemezben,
majd lukakat rág rá. Az utolsó lárvastádiumban pedig
gyakran össze is szövi a levélkéket. Érdekessége a fajnak,
hogy hernyó alakban telel, ráadásul legtöbbször a csúcsrügybe furakodva. Korábbi jelenléte gyakran a törzsek
villásodásáról ismerhetı fel.
Még néhány, a kırisekhez kötıdı lepkefaj: A nyárfa
szender (Lanthoe populi) azon kevés rovar közé tartozik,
melyek viszonylag könnyen váltanak a fı gazdanövényükrıl (ebben az esetben nyárakról) a kırisre. A Calospilos
pantaria nevő araszoló kifejezetten kötıdik a kırisekhez.
Az Amphipyra pyramidea nevő bagolylepke faj pedig
nedves, párás helyeken szívesen társul a kırisen táplálkozó
más lepkefajokhoz.
De nem csak bogarak és lepkék nyomával találkozhatunk
a levélkéken. Az aknázólegyekhez (Agromyzidae) tartozó
Paraphytomyza heringi kígyózó aknái is elıkerülnek egészen szeptember-októberig, amikor is a nemzık elhagyják
az aknákat. Viszonylag kevés levéldarázsnak sikerült adaptálódnia a kırisekhez. Ide tartozik a Macrophya punctatumalbum. A május-júniusban megjelenı álcák elıször ennél
a fajnál is kis lukakat rágnak a levéllemezbe, majd áttérnek nagyobb levélrészek elfogyasztására. Jellemzı a fajra,
hogy a fı és a nagyobb mellékerek érintetlenül maradnak.

Július-augusztusban már a talajba vonul, ahol áttelel. Kelet-,
Délkelet-Európában kifejezetten gyakori, ahol elsısorban
városi környezetben lévı fákon jelentkezik. Számíthatunk
rá, hogy az elkövetkezı években nálunk is gyakrabban
jelenik meg.
Több gubacsképzı rovarcsoport is készít gubacsokat a
magyar kıris levelein. Ezek lehetnek atkák (pl. Aceria
fraxinivora, Vasates epiphyllus és V. fraxini), de a tetvek
csoportjából kikerülı fajok is. Ez utóbbiak jellegzetes
képviselıje a Phyllopsis fraxini, melynek gubacsait elsısorban napsütötte területeken, fiatal fácskákon találhatjuk
meg. Nem szabad azonban megfeledkeznünk a gubacslegyek családjáról sem. Elsısorban a Dasineura fajok (D.
acrophila, D. fraxini és D. fraxinea) jelentısek. Mindhárom faj a leveleken, levélkéken okoz gubacsokat, ahol
azok általában a fıéren helyezkednek el. Jelenleg még
nem rendelkezünk részletes információkkal arról, hogy
ezek a gubacsképzı fajok mennyire preferálják az egyik
vagy másik kıris fajt.
A tetvek csoportjából még ki kell emelni a lisztecskékhez
(Aleyrodidae) sorolt Siphoninus phillyreae nevő fajt, ami
polifág ugyan, de erdei környezetben fıleg a kıriseken
szívogat. Elsısorban fiatal fákon, évente több nemzedéke
(2-4) is kialakulhat.
Kéregben és fában elıforduló fajok:
A magyar kıris kérgében több szúfaj is készíti meneteit.
Leggyakoribbak a nagy kırisszú (Hylesinus crenatus),
valamint a tarka kırisszú (Leperesinus varius). Mindkét
faj csak a kıriseken fordul elı, ennek megfelelıen a
magyar kırisen is. Életmódjukból kiemelendı, hogy nem
is a szaporodási rágásukkal okoznak igazán kárt, hiszen az
anyabogár pusztulófélben levı, még gyakrabban kitermelt,
vagy már elhalt fák kérge alatt készíti anyameneteit és
rakja le petéit. A kikelı bogarak azonban egészséges,
vitális fákat keresnek fel, hogy ott ivarérettségük eléréséig
ún. érési rágást folytassanak. Ebben az esetben nem is az
elfogyasztott növényi részek mennyisége a jelentıs,
hanem a bogarak által terjesztett baktériumok, amelyek
nagyon sok esetben kırisrák kialakulásához vezetnek.
A szúbogarak jellegzetes, kétkarú anyamenettel rendelkezı rágásképén túl más jellegő menetekkel is találkozhatunk a kéreg alatt. Ezekre inkább az a jellemzı, hogy
menetek csupán a kezdeti szakaszban futnak a kéreg alatt,
viszonylag hamar áttérnek a fatestre, és annak különbözı
szintjeiben folytatódnak. Ilyen például a szeplıs díszbogár (Poecilonota variolosa), amely fıként napsütötte,
szegélyen álló törzseken fordul elı, vagy a Stenocorus
meridianus nevő cincér, ami szintén a naposabb helyeken
a fák gyökfıjénél készíti meneteit. A védett fajok közül ki
kell emelni a havasi cincért (Rosalia alpina), mely
nevével ellentétben nem csak hegyvidéki területeken és
nem csak a bükkösökben fordul elı. További igen ritka,
fokozottan védett faj a magyar facincér (Rhopalopus
ungaricus), szintén kırisekben fejlıdik ki.
A kéreggel, majd faanyaggal táplálkozó rovarfajok legjellegzetesebb és leggyakoribb képviselıje a kis farontólepke (Zeuzera pyrina), amely a különbözı gyümölcsfák
mellett elsısorban a kırisen fordul elı. Különösen gyakori
az ártereken található kırisesekben, azaz kifejezetten
szereti a magyar kırist is! Kör keresztmetszető, kb. 3 mm
nagyságú kirepülési nyílását mindenhol megfigyelhetjük.

Közvetlenül a fába készíti meneteit a törzsszú (Platypus
cylindrus), amely a leggyakoribb hazai fában költı szú a
kıriseken. Nem feltétlenül szükséges számára kitermelt
törzs vagy ág, kitőnıen érzi magát a visszamaradó tuskókban is.
A fiatal, vékony kérgő részeken szívogatnak a kıris pajzstető (Pseudochermes fraxini) egyedei is. Nagyon gyakori
a legyengült (pl. vadkárosított) egyedeken, melyeket aztán
nagy tömegben tud ellepni.
Termésben elıforduló fajok:
Kifejezetten a kıris magjára specializálódott a Lignyodes
enucleator nevő ormányos, de a termésekben az ezüstmintás sodrómoly (Pseudargyrotoza conwagana) hernyóival is találkozhatunk. Utóbbi faj gyakori ártéri erdeinkben.
Gyökérkárosító fajok:
A kıris, vagy pláne a magyar kıris gyökerére specializálódott rovarról nincs tudomásunk. A talajlakó polifág
fajok, mint például a cserebogarak (Melolontha spp.),
vagy a feketelábú gyalogormányos (Otiorrhynchus niger)
azonban nem kerülik ki a fácskák gyökereit.

A FAANYAG TULAJDONSÁGAI ÉS IPARI
FELHASZNÁLÁSA
Szöveti jellemzık, fizikai tulajdonságok: A kırisek
általában színes geszttel nem rendelkezı, győrős likacsú
fák. Az idısebb korban és a termıhelytıl függıen elıforduló színes gesztő kıris nem álgesztes. A magyar kıris
fájának méretei – a termıhely jóságától függıen – közel
azonosak a magas kırisével: 20-30 méter famagasság és
30-50 cm törzsátmérı jellemzi. A kérge sokáig sima,
késıbb hosszanti szürkésbarna repedésekkel.
50-60 éves korig a geszt és szijács azonosan világos
sárgásfehér színő. Ezt követıen jelenik meg a sötétebb
barna színes geszt. A vizsgálatok azt mutatták, hogy
ennek átmérıje általában kisebb a magas kırisnél tapasztaltakénál. Természetesen a magyar kıris is győrőslikacsú
fafaj: a keskeny korai pásztában az edények nagy átmérıjőek, a késıi pászta markáns elkülönülése szép rajzolatokat
eredményez: a sugármetszet csíkos, a húrmetszet rajzos.

8. ábra – A magyar kıris anatómiai felépítése
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A magyar kıris egyik legjelentısebb károsítója a gímszarvas (hántás, rágás). Gyakran elıfordul fıleg a vizenyısebb területeken fagyléc és álgesztesedés is. A kırisek
fája külsı térben kevésbé ellenálló az idıjárási kitettségeknek, a gombáknak, rovaroknak. Így felhasználásuk a belsı
terekben javasolható. Mindkét faj a közepes sőrőségő
kemény fákhoz tartozik.
Felhasználása: A magyar kıris hasonló technológiákkal
dolgozható fel, mint a magas kıris. A dekoratív rajzolatú
faanyagból értékes parketták, bútorfrontok, székek, belsı
építészeti tárgyak készíthetık. Természetesen jó tőzifa és
készíthetı belıle, forgács- és farostlemez egyaránt. Sportszernek, szerszámnyélnek kevésbé alkalmas, mint a
magas kıris. Tekintettel azonban, hogy a két kırisfajt a
főrészipari gyakorlatban ritkán különítik el, ezért javasolható, hogy a nagyobb dinamikai igénybevételeknek kitett
felhasználáshoz (pl. sportszer) hegyvidékrıl származó
magas kırist használjunk.

KULTÚRTÖRTÉNETI, KERTÉSZETI ÉS
TÁJI VONATKOZÁSOK
A kırist fájáért nagyra becsülték. Számos földrajzi nevünkben elıfordul. JANKOVICS szerint a kıris magyar neve
ótörök eredető és etimológiailag a Körössel rokon. A
földrajzi nevek etimológiai szótára a Körös folyónevet a
honfoglalás elıttinek, dák eredetőnek tartja, amelynek
jelentése sötét színő. A Körös megnevezés több településnevünkben is szerepel. pl. Kiskırös, Nagykırös, Kırösfı,
Körösladány, Kırösbánya stb. Az Alföldön a Körösösszetételő helynevek az ártéri erdık kırisfáira utalnak.
A néphitben a fák gyógyító hatását nem pusztán a fából
nyert anyagoknak – nedvek, kéreg, termés – tulajdonították, hanem hittek a faszellem betegségőzı erejében is,
ami átveszi a betegséget az embertıl és elemészti azt. Erre
példa az angolszász babona, amely szerint a kıris különös
módon kúrálja ki a szemölcsöket. JANKOVICS írja, hogy
tőt szúrtak a szemölcsbe, majd a fába, így vitték át rá a
betegséget. „Vedd kırisfa, kırisfa szemölcsömet magadra”.
A kırisek táji szerepe a tölgy-kıris-szil ligeterdık folyószabályozásokat követı visszaszorulásával sajnálatosan
csökkent. Viszonylag ritkák a kırisfasorok is. Ezért
különösen értékes a Nyugat-Dunántúlon, a Répce síkon a
Csáfordjánosfa és Répceszemere települések között található magyar kıris fasor, amely Magyarországon a legidısebb kırisfasor. Öreg kırisegyedeket találunk több
helyütt az országban a legelıerdık kiritkulásával létrejött
fás legelıkön. Gyakorta az egykori magas árterek tölgykıris-szil ligeterdei alakultak át fás legelıkké, ezért
fordulnak elı idıs kırisegyedek ezeken a területeken. E
tájképi szempontból is különösen értékes élıhelyeken a
ligetesen, vagy szabadon álló famatuzsálemek kiterebélyesedı koronái teljes szépségükben bontakoznak ki.

9. ábra – A magyar kıris ıszi lombszíne
A csáfordjánosfai magyar kıris fasorhoz közeli Dénesfán,
a község külterületén a Répceszemere menti út mentén
húzódik az az 1997 óta védett 29 hektáros fás legelı,
amelyen egykor tölgy-kıris-szil ligeterdı díszlett. A
területen álló idıs kocsányos tölgyek és szilek mellett a
magas és a magyar kırisek fiatalabbak, sarjeredetőek. Az
Ormánságban Sellye és Kákics közötti legelın áll három
150-300 év közötti hatalmas védett magyar kırisfa. Ennek
közelében erdısávokkal övezett kiszáradó lápréten elıforduló védett orchidea és nıszirom fajok társaságában
idıs kocsányos tölgyek és magyar kırisek díszlenek.
Szintén Baranyába, Besence faluban, az Okor vízfolyás
menti Várdombi legelın emelkedik ki egy idıs magyar
kırisfa, amely 32 méteres magasságával és 654 cm
törzskerületével egyes vélemények szerint a világ legnagyobb példánya. A Szabolcs Szatmár megyei Lónyán a
falu fás legelıjének faállományát 30%-ban magyar kırisek
alkotják.
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