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Ezüst hárs
Tilia tomentosa

A kiadvány a Földművelésügyi Minisztérium
támogatásával készült.

Országos Erdészeti Egyesület
Szakértelem – Erkölcs – Összetartozás

Botanikai jellemzése
Nevezéktana

Alaktana

A hársak tudományos nemzetségneve (Tilia) az ókori
latin nyelvben már e fajokat jelölte, s vélhetően a
görög <ptilon> = szárny szóból származtatható, ami
a terméseik repítőkészülékére („szárnyára”) utal. Az
ezüst hárs érvényes fajneve (tomentosa) Conrad
Moenchtől, Kasselben működő botanikaprofesszor
tól, 1785-ből származik, amely molyhosat jelent, s a
hajtásrendszer sajátos tulajdonságát rejti magában.
Gyakran használt szinonim neve a Tilia argentea,
ahol a fajnév szülőatyja 1813-ban René Louiche
Desfontaines párizsi botanikaprofesszor volt. Az
argentea latin kifejezés ezüstöset jelöl, szintén a faj
jellemző faji bélyege alapján.

A másik két őshonos hársfajunktól (nagylevelű és
kislevelű hárs) néhány bélyeg alapján határozottan
elkülönül az ezüst hárs. Az egyik legfeltűnőbb tulaj
donsága, hogy hajtásain, különösen a levélfonákon,
de a virágzaton és még a termésen is csillagszőrök
figyelhetők meg, míg a másik két hársfaj levelei
kopaszak vagy csak egyszerű szőrökkel fedettek,
legfeljebb az érzugokban találunk náluk szakállakat.
Ezüstösszürke lombozatáról – különösen szeles időben
– már messziről felismerhető. A legkésőbben virágzó
hársfajunk, bódító illatú virágait július elején nyitja.

A hárs magyar nemzetségnév állítólag az ősi finnu
gor nyelvből ered, oklevelekben már a XI. századtól
előfordul a hás, hásfa megnevezés. A magyar nevet a
háncs szóval is kapcsolatba hozzák (a hársak háncsát
évszázadokig kötözésre használták), ezt a nézetet
a nyelvtudomány azonban nem teljesen osztja.
Vélhetően az Erdélyben használt szádokfa, száldokfa,
szódokfa is ezzel kapcsolatos.

Elterjedése és előfordulása
Elterjedési területének súlypontját a Balkán-fél
sziget adja, megjelenik még Kis-Ázsia északnyugati
részén is. Behatol továbbá a Pannon-medencébe,
ahol az Északkeleti-Kárpátok lábánál találjuk leg
északibb előfordulását. Ide, a Munkácstól északra
fekvő Szerencsfalváig a posztglaciális időszakban
az Erdélyi-szigethegység tagjainak (pl. Réz-hegység,
szilágysági Bükk-hegység, Avas) nyugati dombjain,
lejtőlábain kapaszkodott fel az ezüst hárs. (Megjegy
zendő, hogy ez egy fontos flóra- és faunavándorlási
útvonal, amely a kontinentális klímájú Nagyalföld
és a magashegységek között tette lehetővé bizo
nyos fajok előrenyomulását. A fafajok közül töb
bek között a magyar tölgy is itt hatolt észak felé.) Az
Erdélyi-szigethegység keleti részén már kifejezetten
ritka, s az Erdélyi-medencében is a Nagybánya –
Marosvásárhely vonaltól nyugatra találjuk csak meg.
Marosvásárhelytől aztán határozottan délnek tart, s a
Vöröstorony-szorosnál, az Olt völgyén fut ki Olténia
és Munténia vidékére. A Nagyalföldön csak a peremi
helyzetben lévő Nyírségen, Beregi-síkon és Deliblá
ton találjuk, utóbbi helyen kimondottan gyakori. A
Kárpát-medencében a másik északi elterjedési ha
tárát maga a Balaton adja.
Vertikális megjelenését Fekete – Blattny művéből,
„Az erdészeti jelentőségű fák és cserjék elterjedése
a Magyar Állam területén I-II.” tudhatjuk meg. A Kár
pát-medencében elsősorban a dombvidékek lakója,
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Az ezüst hárs – a többi Európában élő hársfajhoz
hasonlóan – nagyfokú fajon belüli változatosságot
mutat. Számos változat, forma ismert hazánkból is,
amelyek főleg a levelek alakjában, nagyságában,
karéjosodásában,
szélének
fűrészeltségében,
vállának megjelenésében, továbbá a termések
alakjában, barázdáltságában, felületében külön
böznek egymástól. Az évek során több kultúrváltoza
tot is szelektáltak, s vontak köztermesztésbe. Ilyen a
sokáig fajnak tartott cv. Petiolaris, amelyet 1818-ban
Hollandiában állítottak elő, s hosszú levélnyelével,
csüngő hajtásaival hívja fel magára a figyelmet.
Büszkék lehetünk arra, hogy a hazai nemesítő mun
ka eredményeképpen 6 magyar fajtával is gazda
gíthatjuk a faiskolai választékot:

Az ezüst hárs elterjedése

Az ezüst hárs magyarországi előfordulása

cv. Balaton – koronája gömbölyded, a faiskolákban jó
törzsnevelése miatt kedvelt.
cv. Bori – koronája tojásdad alakú, lassú növekedésű.
cv. Szeleste – szabályos, karcsú, tojásdad alakú ko
ronát nevel, ágai mereven felállók, ezért útfásításra
kiválóan alkalmas, gyors növekedésű fajta.
cv. Teri – ellaposodó koronájú, lassú növekedésű.
cv. Wagner János – koronája lazán széteső, virágai
rózsaszínűek.
cv. Zentai ezüst – koronája fiatalon csaknem oszlo
pos, később karcsú kúp alakú, levélfonákja feltűnően
ezüstös szőrzetű.

legmagasabban a Domugleden találjuk, itt 916 mé
ter tengerszint feletti magasságra kapaszkodik fel.
Hazánkban a legnagyobb előfordulási foltja a
Zselicben (19.815 hektár területen) és a Baranya–
Somogy–Tolnai hegyháton található (11.138
hektár). Gyakoribb még a Mecsekben
(5582 hektár), a Somogyi homokvidéken
(412 hektár) és a Villányi-hegységben
(790 hektár). Csak mintegy 6.600 hektáron fordul elő az ezüst hárs főfafaj
ként, egyébként leginkább szórt elegy
ben található.

Változatossága
A mintegy 40 fajt számláló hárs
nemzetségben az ezüst hárs a Lindnera,
azaz a csillagszőrös hársak szekciójába
tartozik. Hozzá hasonló két faj akad, a
Kelet-Ázsiában élő Tilia mandschurica és
az atlantikus Észak-Amerikában megtalálható
T. heterophylla.
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Az ezüst hárs levélfonákja

A jelentős fajon belüli változatosságon túl a gya
kori hibridizáció is nehezíti a hársak ismeretét. Az
ezüst hárs természetes úton csak nagyon ritkán
képez hibrideket, mesterséges úton azonban több
hibridfajt állítottak elő. Ezek közül hazánkban hár
mat említhetünk: 1. A budapesti tudományegyetem
botanikaprofesszorának nevét őrző Jurányi-hárs

(T. × juranyiana) (a kislevelű hárssal képzett hibrid),
2. a híres kalocsai érsekről és a botanikusok párt
fogójáról elnevezett Haynald-hárs (T. × haynaldiana)
(a nagylevelű hárssal alkotott hibrid) és 3. a kislevelű
és a nagylevelű hárssal együttesen létrejött három
szoros hibrid (T. × arpadiana).

Az ezüst hárs akvarellje
Kitaibel Pál művében
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Termőhelyi igénye
A termőhellyel szemben a három őshonos hársunk
közül a legkevésbé igényes. A mély termőrétegű
háromszintes talajokat kedveli legjobban, de két
szintes talajokon is előfordul, életkora azonban itt
rövidebb.
Avarja közepes sebességgel bomlik, levele sok
kalciumot tartalmaz, jó humuszképző, közepes
tápanyagigényű, nagy gyökérenergiával rendel
kezik. A Zselicség nyugati felében a kedvező
csapadékviszonyoknak, agyagbemosódásos barna
erdőtalajoknak köszönhetően a területen a bükk
zonális társulást alkot az ezüst hárssal. Ezen terüle
teken a talajképző kőzet löszös agyag, a genetikai
talajtípus többnyire agyagbemosódásos barna
erdőtalaj. A bükk és az ezüst hárs viszonya a tár
sulásban a kölcsönös segítésen alapul. A bükknek
köszönhető a kiegyenlítettebb mikroklíma, a talaj
avar által való állandó takarása, ezáltal a talajpárol
gás csökkenése, a talajvíz gazdálkodásának kiegyen
súlyozottsága. A hárs visszahatása az avarbomlás
elősegítésén, zárt, sűrű lombkorona fellazításán, a
bükk természetes felújulás elősegítésén keresztül
érvényesül. Teljes záródás esetén hárs alatt jobban

Fiatal ezüst hárs hajtása
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újul a bükk, mivel hárs alatt nincs avar felhalmozódás,
a lehullott termés közvetlen a talajra jutva csírázhat.
Meleg, kiegyensúlyozott klímaigényű. Szárazságot,
meleget és az árnyékolást a többi hársnál jobban
bírja, a legnagyobb hőigénnyel rendelkezik, fagyra
érzéketlen. A tenyészidőszak alatt több meleget
kíván, mint a kis- és nagylevelű hársak. A világosságot
kedvelő és az árnytűrő fanemek határán van.
A többletvíztől független, üde talajokat kedveli,
de előfordul szivárgó vizes és időszakos vízhatású
hidrológia mellett is. Elviseli a tartós szárazságot is,
de kerüli a túl nedves termőhelyeket. Páraigénye
közepesnek, illetve nagynak mondható. Különösen a
mélyebb talajú északi, északnyugati oldalakat szereti
és a szárító szelektől inkább védett völgyeket foglalja
el. Többnyire a semleges (pH 6.2–7.2) ásványi tala
jokat szereti. Határozottan kerüli a pszeudoglejes ta
lajokat az átmeneti levegőtlenség miatt.
Ahol mindhárom hárs előfordul, a dombtetők hu
muszkarbonát talaján, a mészkedvelő tölgyesek
ben a nagylevelű hársat, az oldalak sekély barna
erdőtalaján, a cseres-tölgyesekben az ezüst hársat, a

domblábak gyertyános-tölgyeseiben inkább a kisle
velű hársat találjuk.
Főfafajként vágáskora hazánkban átlagosan 88 év,
erre a korra mintegy 22-23 méteres magasságot ér
el. Elegyfafajként 50–60 éves korban kitermelve

350–400 m3/ha élőfakészletet produkál. Ugyaneze
ken a termőhelyeken a bükk és a kocsánytalan tölgy
50-60 éves korban 250–300 m3-es, véghasználati
korban pedig 350–400 m3-es élőfakészletet ad.

Erdőművelési tulajdonságai
Az ezüst hárs későn, általában július első dekád
jában virágzik. Termése fásodó, vastag falú, általában
gömbölyű, 6–8 mm nagyságú makkocska, amelynek
felületét apró, szürke színű szőrök és bibircsek bo
rítják. Ezermag-tömege: 80 g. Termése szeptember
közepén érik, és még azon az őszön le is hullik. Ter
mését az állatok és a szél terjeszti. Magja átfekvő, ál
talában csak az érés utáni második tavaszon csírázik.
A csíracsemete első lomblevelének fonáka mindig
szürkés, molyhos.
Gyors, erőteljes növekedésű fafaj, emiatt a vele egy
állományban lévő bükköt és tölgyet is túlnövi. Ma
gassági növekedése 4–5 éves korától kezdve évente
60–100 cm, amelyet 30–40 éves koráig meg is tart.
Vastagsági növekedésének kulminációja 15–25 éves
kora közé tehető, míg a magasságié 10–15 között
van. Ágtisztulása általában nagyon jó, zárt állomány
ban egyenes, hengeres törzset fejleszt. Tuskóról és
gyökérről is jól sarjadzik, az idősebb példányok tövé

nél gyakran láthatók tő- és gyökérsarjak. Legidősebb
példányai hazánkban ritkán érik el a 100 évesnél
idősebb kort.
Az ezüsthársas bükkösök természetes erdőfelújí
tása során legalább három bontóvágás szükséges, s
hiba, ha az anyaállományt 70%-os záródásnál job
ban megbontják.
Csemetetermesztéshez a magokat általában fáról
gyűjtjük, azonban ha csak a földről gyűjthető a mag,
akkor a fajazonosításra ügyelni kell. A teljesen érett
állapotú mag makacsul átfekvő, azért csak egy-két
évnyi rétegelés után kel, mivel ebben az esetben
kettős nyugalmi állapot alakul ki. A rétegelés során
a maghártya a víz és levegő számára átjárhatóvá
válik, amit még egy hideghatásnak is követnie kell.
Ha azonban viaszérésben gyűjtjük a magokat, akkor
megfelelő magkezelés után már a következő tavasz
szal csírázik.

Rovarvilága
A hársakhoz kötődő ízeltlábúak nagyban hasonlí
tanak egymásra. A hársakhoz kötődő növényevő
(herbivor) rovarok száma csupán közepesnek mond
ható (a tölgyeken élők igen magas, vagy a kőrisen
előfordulók igen alacsony számához képest).

hernyói igen szembetűnők. Az araszolók közül termé
szetesen a gyakoribb fajok, mint például a kis (Opero
phtera brumata) és nagy téliaraszoló (Erannis defoli
aria) sem kerülik el az ezüst hársat. A bagolylepkék
közül több Orthosia faj is fogyaszt ezüst hárs levelet.

Lombozaton előforduló fajok közül természete
sen a legtöbb polifág lepkehernyó elfogyasztja az
ezüst hárs levelét, legyen az gyapjaslepke (Lymantria
dispar), sárgafoltos púposszövő (Phalera bucephala),
vagy a barna gyapjasszövő (Eriaogaster lanestris).
Kifejezetten a hársfákhoz kötődik a hársfaszender
(Mimas tiliae), melynek sárgás színezetű, szender
hernyókra nagyon jellemző fartüskével rendelkező

Nem szabad megfeledkezni az aknázó életmódot
folytató fajokról sem. A leghíresebb a hárslevél sáto
rosmoly (Phyllonorycter issikii), melynek eredeti hazá
ja Japán Hokkaido szigete, innen terjedt fokozatosan
kelet felé. Fő gazdanövénye a kislevelű hárs, de gya
kori az ezüst hárson is. Hasonló aknamunkát folytat
a hársaknázó bordásmoly (Bucculatrix thoracella) is.
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Az ormányosbogarak közül alig találni néhány fajt,
amely az ezüst hárs kérgében, vagy fájában fejlődne
ki. A szúbogarak közül is a polifág fajok dominálnak.
Csak a hársféléken fordul elő a hársszú (Ernoporus
tiliae), de erdővédelmi jelentősége nincsen. Fa
kitermelés után, a visszamaradó vékonyabb
(<10cm) ágakban fejlődhet ki, esetenként akár
tömegesen is, de egészséges fát nagy egyed
szám esetén sem támad meg. A lepkék közül
az erősen polifág farontó lepkék (Zeuzera
pyrina és Cossus cossus) jelenhetnek meg,
összefurkálva a fatestet.

Atkagubacsok az ezüst hárs levelén (Eriophyes tiliae)

A specialista rovarok egy jelentős csoportja a gu
bacsképző fajoké. Több, az Eriophyes nemzetségbe
tartozó atka gubacsait is megtalálhatjuk az ezüst
hárs levelein. Nem szabad kihagyni a felsorolásból a
különböző szívogató rovarokat sem. A hárs takácsatka
(Schizotetranichus tiliarium) városi hársfasorokban
kifejezetten gyakori, de erdeinkben is előfordul. A
hárs levéltetű (Eucallipterus tiliae) levélfonákon szívo
gató egyedeivel is gyakran találkozhatunk. Az előbbi
faj esetében a szívogatások nyomán megjelenő bar
nás foltok a feltűnők, és csak alaposabb keresés után
találjuk meg a foltokért felelős rovarokat. Az utóbbi
fajnál a tetvek szívogatása nyomán keletkező méz
harmat, illetve ennek feketés elszíneződése lehet a
nyomravezető.
A fában és kéregben élő fajok közül még kevesebb
a kifejezetten ezüst hárs specifikus faj. A díszbogarak
közül akad néhány, amely az ezüst hárshoz kötődik.
Nagy szerencsével megtalálhatjuk az Agrilus auricollis
nevű ritka díszbogár faj lárváit, vagy a nála sokkal
gyakoribb A. viridis-t is. Szintén a hársakban fejlődik
ki a Lampra rutilans nevű díszbogár faj.
A cincérek közül a Saperda octopunctata érdemel
említést. Eredendően pusztulófélben lévő ágakban fej
lődik ki a koronában, de megjelenhet frissen kitermelt
faanyagban is. Érdekes módon gyakran lép fel az előbb
említett Lampra rutilans nevű díszbogárral közösen.
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A hársak virágzatát beporzó rovarközös
ség igen változatos. Megtalálható benne vala
mennyi hazai beporzó csoport, mint a méhek,
poszméhek, pöszörlegyek. Külön említést érdemel
a fiatal terméseket fogyasztó verőköltő bodobács
(Pyrrhocoris apterus), ami a közhiedelemmel ellentét
ben nem a vérvörös színéről kapta a nevét, hanem
arról, hogy a tél végi-kora tavaszi verőfényes napok
már előcsalogatják rejtekhelyéből. Nagyszámú koló
niáit figyelhetjük meg egy-egy hárs tövében.

Kórokozói
Az ezüst hárs leveleinek fonákját, fiatal hajtásait
sűrű csillagszőr borítja. Ez a morfológiai sajátosság
lehet a magyarázata annak, hogy a levél- és hajtás
kórokozók nem, vagy csak kis mértékben fertőzik.
Őshonos hársainkon, aszályos periódusok hatására,
illetve idős korban, a koronában csúcsszáradás, véko
nyabb-vastagabb ágak elhalása tűnik szembe gyak
ran. Az ezüst hárs leveleinek sűrű szőrözöttsége a
párologtatást csökkenti, így e fafaj a légszárazságot
jobban bírja, a hosszabb száraz időszakokat jól elviseli.
Mindazonáltal száradó ágak az ezüst hárs koronájában
is előfordulnak. A pusztuló, illetve elhalt ágak kérgé
ben számos gyengültségi kórokozó tömlősgomba
jelenik meg: Amphiporthe hranicensis, Hercospora
tiliae, Nectria cinnabarina. A fenti tömlősgombákon
kívül bazídiumos gombák is előfordulnak gyengült
ségi kórokozóként a pusztuló ágakon, törzseken,
például a hasadtlemezű gomba (Schizophyllum com
mune), a borostás réteggomba (Stereum hirsutum), a
lilás réteggomba (Chondrostereum purpureum). Hozzá
járulnak az egyéb okok miatt legyengült, pusztuló
ágak, fák elhalásához, korhadásához.

Sebzéseken, ágcsonkokon keresztül az ezüst hársat
különböző törzskorhasztó gombák támadhatják meg.
A hársaknak sajátos törzskorhasztójuk nincs, így a
lombfákon általános törzskorhasztók általi fertőzésre
számíthatunk: bükktapló (Fomes fomentarius), kései
laskagomba (Pleurotus ostreatus), pisztricgomba
(Polyporus squamosus). A hársak tövét, vastagabb
gyökereit korhaszthatja továbbá a sokgazdás gyűrűs
tuskógomba (Armillaria mellea). A tőkorhadt fák erő
sebb szelek hatására könnyen kiborulnak.
Az ezüst hárs elhalt faanyagán, tuskóin, különösen
az elegyes erdőállományokban, a szaprotróf tapló
fajok sokaságát lehet megtalálni. A hársak törzsén,
elsősorban fasorokban, parkokban, előfordulhatnak
különböző egyéb elváltozások is. Ilyenek például
a törzseken képződő dudorok, golyvák, amelyek az
alvórügyek burjánzása révén keletkeznek. Kialaku
lásukban szerepe lehet az Agrobacterium tumefaciens
baktérium sebeken keresztül történő fertőzésének is.
A fagyléc megjelenése sem ritka a törzseken, külö
nösen az erősebb téli fagyoknak kitett helyeken.

Faanyagának
jellemzői
A három őshonos hársfaj faanyaga mikroszkóposan
és makroszkóposan nehezen különíthető el, műszaki
tulajdonságaik is csak kis mértékben különböznek.
Faipari jelentőségük manapság kicsi.

Makroszkópos jellemzői
Színes geszt nélküli, szórtlikacsú fafaj, finom edé
nyei egyenletes eloszlásban figyelhetők meg az év
gyűrűn belül, a két pászta nem különül el egymástól.
Fája gyengén vöröslő fehér színű. Az évgyűrűhatár
enyhén hullámos, nem határozott, de jól látható fe
héres, sárgás színű vonal jelzi. Fája nagyon hasonlít a
nyírfához, de annál könnyebb. Bélsugarai nagyítóval
jól láthatók. A keskeny bélsugarak viszonylag maga
sak, így a sötétebb bélsugártükrök a sugármetszeten
elérik az 1-1,2 mm magasságot. Tilliszesedés nem
figyelhető meg, tehát az edények nyitottak.

Golyvák az ezüst hárs törzsén

Kérge a fiatal törzsön sima és szürkésbarna, parasze
mölcsökkel borított, idős korban hálószerűen repe
dezik. A kéreg keresztmetszetére jellemző a vastag
háncsrész és a háncskötegek hosszúkás háromszög,
lángnyelv formája. Ez a jellegzetesség valamennyi
hársfajra jellemző.

Fahibák, károsodások, tartósság
Viszonylag kevés fahibát mutat, idősebb korban
a barna álgesztesedés és a fagyrepedés fordul elő.
Fatestének jelentős hibáit, elváltozásait a mechani
kai sérülések okozzák. Az erdőben élő fiatal, 10-20
éves törzsek kérgét a gímszarvas lehántja, idősebb
korban pedig a közelítések okozhatnak mechanikai
sérüléseket. Az ilyen sebzések nagyméretű fatestelszíneződéseket, kéregbenövéseket, gyakran korha
dást eredményeznek.
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A faanyag ellenálló képessége a biotikus károsítókkal
szemben igen csekély, így a belőle készült belsőtéri
tárgyakat megtámadhatják az álszúk (például Ano
bium punctatum), valamint változó nedvesség esetén a különböző gombafajok (például Serpula lacri
mans, Coniophora cerebella). Az ezüst hárs a kevésbé
tartós, fülledékeny fafajok közé tartozik. Faanyagának
tartóssága szabadban (talajjal nem érintkezve) és
állandó nedvességben 20 év, állandóan szárazon
500 év. Kerülendő a hengeresfában való tartós táro
lás. Hosszabb idejű tárolás esetén zöldes és kékes
elszíneződések (kékülés) keletkezhetnek. A nyári
hónapokban kitermelt fákra a farontó rovarok külö
nösen veszélyesek. Legcélszerűbb a téli hónapokban
kivágni és kéregben tárolni. A fülledés elkerülése
érdekében a tárolási idő ne haladja meg a 6 hónapot.

Fizikai és mechanikai
tulajdonságok
Az ezüst hárs faanyaga puha, alacsony sűrűségű,
jó alaktartósságú és közepesen szilárd. Keménysége,
nyíró- és hajlítószilárdsága kedvezőbb a többi hársé
nál, míg ütő-hajlítószilárdsága hasonló értéket mutat.
Hő- és hangszigetelő képessége kitűnő. Hátránya,
hogy a nyomó igénybevételt kevésbé viseli, és zsugo
rodása nagyobb mértékű rokonainál.
Sűrűsége frissen döntve 580–780 kg/m3, abszolút
szárazon 320–560 kg/m3.

Megmunkálási sajátosságok
Az elmúlt századokban a hársak háncsa igen becses
alapanyaga volt a kosár-, szőnyeg- és kötélfonásnak.
Ezen kívül cipőt és ecsetet is készítettek belőle.
E célra 20–60 éves fákat döntöttek ki, és a kérget 6–8
hétig áztatták meleg vízben. Ezután a héjkéregről
leválaszthatóvá vált a jól fonható rostos háncsrész. E
tevékenység ma már szinte teljesen feledésbe merült.
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Az ezüst hárs mechanikai megmunkálása (felületke
zelés, hámozás, gyalulás, marás, esztergályozás, fa
ragás) a faanyag alacsony keménysége és szöveti
homogenitása miatt igen kedvezően végezhető.
Kiemelhető, hogy fája minden irányban kiválóan
faragható, ezért már a középkorban a faszobrászat
legnemesebb anyagai között tartották számon.
Gőzölés után jól hajlítható, hámozható, késelhető.
Sajnos a gőzölés hatására igen gyakoriak a színbeli
elváltozások (foltosodás), ezért inkább a főzés java
solt. Problémamentesen, gyorsan és jól szárítható.
Repedésre, vetemedésre kevésbé hajlamos, s így
jól ragasztható, lakkozható, viaszolható. UV-sugarak
hatására besötétedik, ezért célszerű UV-védelemről
gondoskodni a felületkezelésnél.

Felhasználási területek
A faszobrászat és a faesztergályozás Európa-szerte
igen keresett fafaja. Felhasználják a bútorgyártásban,
furnér- és rétegelt lemezek készítésére. Öntőminták,
facipők, ládák, rajztáblák gyártására is alkalmas, vala
mint fontos ceruzafa. Természetesen felhasználja a
farost- és forgácslemezgyártás is. A papíriparban fa
gyapotként alkalmazható. Fiatal vesszőiből kosarakat
fonnak, szenesített fája pedig kiváló rajzszén. Fel
használják még fajátékok és különböző fatömegcik
kek (például kefe- és ecsetnyelek, stb.), valamint
hangszerkészítés (zongora- és orgonaépítés) céljára
is. Rövid élettartama miatt építési célra, alacsony
fűtőértéke miatt tűzifának nem javasolható.
Virágát nem gyűjtik, mivel nem drog. A hársak közül
a legnagyobb mézhozamot nyújtja, ezért értékes
méhlegelő. Az ezüst hárs szabályos alakjával, de
koratív levelével a fásításokban is kedvelt fafaj.
Városaink száraz, poros levegőjét jól bírja, ide
inkább a keskeny koronájú, piramis alakú változatai
alkalmasabbak.
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Az év fájává választott
fafajok
1996 • madárcseresznye – Cerasus avium
1997 • kislevelű hárs – Tilia cordata
1998 • vadkörte – Pyrus pyraster
1999 • hegyi szil – Ulmus glabra
2000 • barkócaberkenye – Sorbus torminalis
2001 • bibircses nyír – Betula pendula
2002 • molyhos tölgy – Quercus pubescens, olasz tölgy – Quercus virgiliana
2003 • hegyi juhar – Acer pseudoplatanus
2004 • fekete nyár – Populus nigra
2005 • közönséges boróka – Juniperus communis
2006 • magyar kőris – Fraxinus angustifolia subsp. danubialis
2007 • szelídgesztenye – Castanea sativa
2008 • törékeny fűz – Salix fragilis
2009 • mézgás éger – Alnus glutinosa
2010 • ezüst hárs – Tilia tomentosa
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