Padus avium

A kiadvány a Földművelésügyi Minisztérium
támogatásával készült.
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Botanikai jellemzése
Nevezéktana
Tudományos nemzetségneve, a Padus eredete
nehezen megfejthető. Az ógörög padosz Theophrasztosznál egy közelebbről meg nem határozható fát
vagy cserjét jelölt. Plinius a padus alatt egy gyantás fát értett, de hogy melyiket, azt homály fedi.
Szerinte ez a fafaj a Pó folyó latin neve (Padina)
után kapta a nevét. A zselnicemeggy élőhelye alapján elképzelhető, hogy rá vonatkozik Plinius padus
megnevezése. A tudományos fajnév, az avium, a
latin avis = madár birtokos esete, miként a madár
cseresznye (Cerasus avium) esetében is. Ez a fajnév
vonatkozhat arra, hogy terméseit a madarak kedvelik, azok terjesztik. De a madár- előtagot korábban
lekicsinylő értelemben is használták, a termések
csekély élvezeti értéke miatt. A középkorban Johann
Bauhin „Cerasus racemosa sylvestris, fructu non eduli”
(azaz erdei fürtös cseresznye, termése nem ehető)
frázissal illette, amelyet egészen Linnéig használtak.
Magyar fajneve, a zelnice már 1583-ban olvasható
Carolus Clusius Németújvárott (ma Güssing, Ausztria)
Stirpium nomenclator Pannonicus címmel megjelent
művében: „Zelnicze fa: cerasus avium, sive racemosa”.
Ezt a nevet veszi át 1595-ben Beythe András is a
szintén Németújvárott napvilágot látott Fives könüv,
fiveknek es faknac nevökröl, termezetökröl es hasznokrul c. művében. Az ebben a könyvben említett
névváltozata a zselnice. Maga a szó talán szláv ere
detű, a szlovén zeleníca = puszpáng növénynévvel

hozzák összefüggésbe, amely kifejezés a zelena = zöld
szóból vezethető le. Társnevei közül a májusfa korai
virágzására utal, április végén – május elején virágzó egyedeiből ténylegesen májusfát lehet állítani.
A büdöshárs nevet pedig azért kapta, mert vesszejét
megtörve, kérgét megsebezve nagyon kellemetlen
szagot áraszt. Hívták még gyöngyvirágfának is, a fürtvirágzatai némi hasonlatosságot mutatnak a gyöngy
virágéhoz. Gyümölcsére vonatkoznak a gerezdes cse
resznye, vadcseresznye, vadmeggy, kutyacseresznye,
kutyameggy elnevezések, melyek közül az utóbbiakban a kutya- előtag ugyanolyan pejoratív értelmű, mint
a madár- előtag. Ma már nehezen megfejthető régi
neve a csórmány, pecérkefa, kocérka és tyúkszemfa.
A fajt először Linné írta le az 1753-ban megjelent
Species Plantarum c. művében Prunus padus néven. Hat
évvel később Philip Miller sorolta át az általa felállított
Padus nemzetségbe. Ma a faj rendszertani megítélése
kettős, többen a tágan értelmezett, s ez által a mintegy
430 fajt magába foglaló Prunus nemzetségbe tartozónak
vélik, mások a Prunus nemzetséget 8 nemzetségre,
többek között a Padus nemzetségre is, tagolják szét.
Rokonai az amuri fürtösmeggy (P. maackii), amely Mandzsúriában, Koreában honos, a virginiai fürtösmeggy
(P. virginiana) és a kései fürtösmeggy (kései meggy)
(P. serotina), amelyek Észak-Amerika lakói. Európában
még egy hozzá hasonló fajt találunk, a portugál babér
meggyet (P. lusitanica), amely az előző fajokkal szemben
örökzöld, s az Ibériai-félszigeten, Franciaország délnyugati részén, továbbá a Kanári- és Azori-szigeteken él.

Alaktana
8-18 m magas fafaj, de kedvezőtlen termőhelyeken
csak cserjeméretű marad. Feketésszürke kérge egyéb
ként gyógyászati jelentőségű (Cortex Pruni Padi),
amelynek hatóanyaga vizelethajtó, izzasztó hatású,
s köszvény, reuma és szifilisz ellen is használták.
Különösen a skandináv országokban kérgéből szína
nyagokat vontak ki, s különböző vegyi anyagok
hozzáadásával szürke, narancssárga vagy sötétbarna
gyapjúfestékeket nyertek.
A koronája jellegzetesen gömbölyded alakú, ágai
többnyire fölfelé törők. Fénylő barnásvörös vesszejein nagyon feltűnőek a világosbarna paraszemöl
csök, továbbá vesszői rendkívül szívósak, amelyet
Fekete Lajos 1896-ban az alábbi módon jellemzett:
„Fiatalon igen szijjas s azért gúzsnak igen jó.”
Hajtásrendszere hosszú- és rövidhajtásokra differenciálódik, utóbbiak csúcsán jelenik meg a virágzat, s
ezek a rövidhajtások a termésképzés után le is hulla
nak. Jellegzetes levelei lényegesen különböznek a
madárcseresznye levelétől, ugyanis a visszástojásdad
levelek fonáka feltűnően kékeszöld, levélkocsánya a
napsütötte részeken vörösre színeződik, a levélváll
közelében pedig két zöldes mirigyszemölcsöt visel.
Levélerezete a fonákon határozottan kiemelkedik,
s az oldalerek a levél széle előtt ívesen összekap
csolódnak (anasztomizálnak). A nagyon finoman fű
részes levélszélen a fogak csúcsa barna mirigyekkel
ellátott. Szép az őszi lombszíneződése is, sárgára vagy
vörösessárgára vált a vegetációs időszak végén a lombja.
Egyik legfeltűnőbb tulajdonsága a korai virágzása,
amely lombfakadással egy időben, akár már április
elején bekövetkezik. Hazánkban kevés fafaj bontja
még ilyenkor a lombozatát, a zselnicemeggy mellett a hasonló élőhelyeken megjelenő, úgyszintén
hidegtűrő törékeny fűz viselkedik még így. A 8-15
cm hosszú, csüngő virágfürtökben 15-20 fehér virág
található, amelyben a 20 porzó aranysárga portokjai-
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ban a pollen hamarabb megérik, mint a bibe, s így
elkerüli az önbeporzást. Erősen illatos virágait rova
rok porozzák be. Borsó nagyságú, fényes fekete lédús
termései keserédesek, július végén, augusztusban
érnek, bennük a csontár – a cseresznyékkel ellentétben – barázdált felületű. Bár termései kevésbé
élvezhetőek, régészeti bizonyítékaink vannak arra
nézve, hogy a kő- és bronzkorban a svájci cölöpépítmények lakói, illetve a Prága környéki prehisztorikus
őslakosok fogyasztották azokat. Bizonyos ázsiai népek gyümölcslé és vegyes gyümölcsíz készítésére
ma is alkalmazzák. Egyébként az egész növényt, s
különösen a kérgét és a termését mérgezőnek tünteti
fel a medicina, fő hatóanyagául az amygdalint jelölik
meg, amely egy ciánglikozid származék, s nagyobb
mennyiségben fogyasztva izgatottságot, gyors légzést, fejfájást, torokkaparást és szívnyugalmat okoz.

Elterjedési területe

Változatossága

A zselnicemeggy hatalmas elterjedési területtel bír,
Eurázsia java részét felöleli. Európában a Skandinávfélsziget északi csücskéig is eljut, délen viszont az
Ibériai-, Appennin- és Balkán-félszigeten felszakadozottá válik areája. Nyugat-keleti irányban Nagy-Bri
tanniától egészen az Amur-vidékig, Kamcsatkáig és
Japán északi részéig nyúlik areája, érdekes módon
Észak-Afrikában az Atlasz-hegységben is megjelenik,
s itt éri el legmagasabb előfordulását 2200 m tszf.
magasságon.

A zselnicemeggyet még manapság is sokan összetévesztik az özönfajjá előlépett kései meggyel (Padus
serotina). Esetenként ez még az üzemtervekben is tetten
érhető.

Előfordulása
Ökológiai igényei közül ki kell emelni a fagyokkal
szembeni ellenállóképességét, a hidegtűrését, vala
mint a magas vízigényét. Ezeken kívül tipikus mész
kerülő faj, mindig mészmentes termőhelyi viszonyok
között jelenik meg. Igényeinek megfelelően hazánkban a síkvidékeken elsősorban az ártereken lép fel,
ahol jól elviseli a nagyobb termetű fafajok árnyalását.
Ezen kívül ott van a láperdőkben is, ebből következően
mind a mozgó, mind a pangó vizet jól tolerálja. A hegyés dombvidékeken a patakok mentén találjuk, miként
a láperdőkben, itt is a mézgás éger jellemző kísérő
fafaja.

A zselnicemeggynek két, egymástól sok tekintetben
különböző alfaja van. A fent jellemzett alfajon (subsp.
avium) kívül van egy cserjetermetű alfaja (subsp.
petraea = subsp. borealis) is, amely elterjedési terüle
te legészakibb részein, valamint a magashegységek
alhavasi-havasi régiójában lép fel. Ez az alfaj 3-5
méternél nem nő nagyobbra, levelei vastagok, virágzatai fölfelé állnak, továbbá virágai alig illatosak. Utóbbi
alfaj hazánkban nem található meg, s nem is annyira
ragaszkodik a többletvízhez, mint a fatermetű társa.
Külföldön több kultúrváltozatát is forgalmazzák, amelyeknél a levél fehértarka, fonákán vörösödő, vagy a
termés sárgásfehér illetve sárgászöld lehet. Ezeket nem
árulják nálunk, miként az alapfajt is ritkán ültetik kertekbe, parkokba, pedig a zselnicemeggy korai virágzásával
nemcsak az ébredő erdő dísze, hanem jó vízellátású
területeinken érdekes kertépítészeti elem is lehetne.
Bő terméshozásával a madárvédelmet is szolgálná,
ha településeinken nagyobb figyelmet fordítanánk rá.
De természetes előfordulási helyein is nagyobb megbecsülést érdemelne, a fakitermelések során egyedeit
meg kellene kímélni, hagyásfaként megtartani, hogy a
madarak segítségével minél több, számára alkalmas
termőhelyre elkerülhessen, s színesítse az egyre jobban
szegényedő erdei életközösségeinket.

A zselnicemeggy hazai előfordulása
(Forrás: Magyarország Flóratérképezési Adatbázisa, Sopron)
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Erdőművelési tulajdonságai
Az erdőn kívüli fásítások és a nemesnyár faültetvények második lombkorona-szintjének kialakítására
egykoron előszeretettel ültetett zselnicemeggy ma
már csak inkább az erdőszegélyeken, illetve a parkokban fordul elő.
A néphit szerint Svédország egyes részein a tavaszi
vetések csak akkor kezdődhetnek el, ha a zselnicemeggy már virágzik. Már fiatalon, 8-10 éves korban
virágzik és terem. Bőséges virágzás és magtermés
csak a fényélvező hajtásokon várható. Talajra hullott
magjának csírázóképessége már a második évben
igen jelentősen csökken, s számos nemzetközi vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy a harmadik évben a magvak alig néhány százaléka csírázóképes.
A megérett termést – teljesen fekete szín elérése után
– azonnal gyűjteni kell, mert gyorsan hullik, illetve a
madarak elhordják. A csírázóképessége faegyedtől
és évjárattól függően erősen változik.
Magról jól újul, tőről igen jól sarjadzik; gyökérsarjakat viszont nem hoz. Visszaszerző-képessége
igen jó, ezért hajtásrendszerét gyorsan képes regene
rálni, ezért élősövények kiválóan alkalmas. Kései fa
gyokra nem érzékeny.
Fiatalon rendkívül gyors növekedésű fafaj, így ebben az életfázisban – kedvező termőhelyi körülmények között – évente 60-90 cm-es vezérhajtást is

Kórokozói
A zselnicemeggy kórokozói nagyrészt
a csonthéjas gyümölcsfák kertészeti
növényvédelemben jól ismert kór
okozóival azonosak, azonban a
betegségek megjelenése a zsel
nicemeggyen, különösen erdei
környezetben, ritkább, mint a csont
héjas gyümölcsös kultúrákban.
Míg a csonthéjas gyümölcsösökben
Magyarországon is számos kórokozó
előfordulását ismerjük, a zselnicemeggy
esetében kevésről van hazai adatunk.

6

fejleszthet. Ezen életfázis végére magassági növekedése jelentősen lelassul, viszont koronafejlesztőképessége továbbra is megmarad. Vastagsági növe
kedése ezzel szemben sokkal tartósabb, de 40-50
cm-nél vastagabb törzset szinte csak elvétve láthatunk.
Közvetlen erdőgazdasági hasznosítása, hasznosít
hatósága alacsony, azonban könnyen bomló, káliumban és nitrogénben igen gazdag avarja a termőhelyére
kedvezően hat. Mivel lombozata keveset párologtat,
így a rosszul szellőzött, glejes talajokon is kiválóan
tenyészik.
Rendkívül dekoratív virágzata miatt erdőszegélyek,
parkfásítások, kedvezőtlen termőhelyi viszonyokat
elviselő képessége miatt út-, utcafásítások, valamint
az erdősávok széleinek, illetve második lombkoronaszintjének kialakításában döntő szerepet játszhat(na)
a jövőben.

Levél- és hajtásbetegségek
Levél- és hajtásbetegséget a zselnicemeggyen
vírusok, fitoplazmák és gombák egyaránt okozhatnak.
A vírusok közül a legjelentősebb a csonthéjas
termésű gyümölcsfákon széles körben elterjedt
szilva himlő vírus (Plum pox potyvirus). Mesterséges
fertőzésekkel mind levéltetű, mind oltás útján történő
átvitellel bizonyították, hogy e kórokozóra a zsel
nicemeggy is fogékony. A megfertőzött zselnicemeggy
levelein halványzöld gyűrűs-mozaikos foltokat, és érmenti halványzöld-sárgás elszíneződéseket okoz.
A természetben élő zselnicemeggy egyedeken
a betegséget nem jelezték, de egyéb vadon élő
csonthéjasokon előfordul.
Fitoplazma eredetű betegség a csonthéjasok európai sárgasága, kórokozója a ’candidatus Phytoplasma prunorum’. Főképpen a gyümölcsös kultúrákban
fordul elő, de a vadon élő csonthéjasokon, köztük a
zselnicemeggyen is ismerik. A kórokozó a növények
háncsszövetében él, a Cacopsylla pruni levélbolha
terjeszti. A tünetek változatosak: a levelek sárgulnak,
deformálódnak, vörösödnek-barnulnak, végül elhalnak és lehullnak. A hajtások elpusztulnak, a háncsban
barnulás figyelhető meg. A kórokozó hatására a nyugalmi állapot idő előtt megszakad, ezért fagykárok is
keletkezhetnek. Súlyos esetekben a fa elpusztul.
Levél- és hajtásbetegséget sok gomba okozhat a
zselnicemeggyen. A rozsdagombák közül a fafaj sajátos kórokozója a Pucciniastrum areolatum. Köztes
gazdája a lucfenyő. A csonthéjas gyümölcsfák rozsdagombái közül a zselnicemeggy levelein előfordul
a Leucotelium cerasi, köztes gazdája a tavaszi tőzike,
továbbá a szilvarozsda kórokozói is megjelenhetnek
(Tranzschelia pruni-spinosae és Tranzschelia discolor).
Ez utóbbiak köztes gazdái a szellőrózsa fajok. Lisztharmat betegséget a zselnicemeggyen a Podosphaera
tridactyla okoz, tünete a levelek színén és fonákján
képződő, gyengén fejlett, szürkésfehér lisztharmatbevonat.
Levélfoltosodást, korai lombhullást számos
tömlősgomba faj okozhat a zselnicemeggyen. Az
Apiognomonia erythrostoma sárgás udvarral övezett,
nagyméretűre megnövő, barna foltokat idéz elő.
A levelek kanalasodnak, sárgulnak, majd lehullnak.
Hasonló tüneteket okoz a Phomopsis padina konídiumos gomba is. A Blumeriella jaapii 2-3 mm-es rozsdabarna levélfoltokat okoz, amelyek idővel kilyukadnak. A Gnomonia padicola tünete a leveleken ősszel

megjelenő, barna, az erek mentén hálózatosan elágazó foltok. A Stigmina carpophila konídiumos gomba
a leveleken, hajtásokon és a gyümölcsökön is 1-3
mm-es foltokat okoz, amelyeknek később a közepe
kiesik, de a parás szegélye megmarad. A Polystigma
fulvum okker színű, később barnásvörös sztrómákat
képez a zselnicemeggy élő levelein.
A levelek, hajtások, virágok és termések sajátos
kórokozói a Monilinia fajok. A Monilinia linhartiana
a termésen, leveleken és vékony ágakon nagy elhalásos foltokat idéz elő, amelyeken szürkés penészbevonat fejlődik. A fertőzött levelek lehullnak, a
hajtások elpusztulnak. A Monilinia padi a zselnicemeggy élősködője, a hajtások pusztulását és a termések rothadását okozza. A csonthéjas gyümölcsfákon, különösen a meggyen és a kajszin jól ismert
Monilinia laxa a zselnicemeggyen is előfordul,
virág- és hajtásszáradást, ágrákosodást és gyümölcsrothadást okoz. A gyümölcsök barna rothadásának
kórokozója a Monilinia fructigena (vánkospenész), a
zselnicemeggy termésein is megjelenhet.
A Taphrina fajok (dérgombák) hipertrófikus tünetek
megjelenését váltják ki a megtámadott növényeken.
E fajon a Taphrina padi fordul elő, levélfodrosodást,
bábaseprűt és terméstorzulást okoz. A terméseket
torzíthatja a szilva kórokozója, a Taphrina pruni is.
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Kéregbetegségek,
ágrákosodás, ágelhalás
A különböző okok miatt legyengült csonthéjas
gyümölcsfák kérgében kórokozó tömlősgombák
léphetnek fel, amelyek hatására az ágak elhalnak,
illetve az egész fa elpusztul. A zselnicemeggyen
előforduló ilyen gomba például a Leucostoma
personii. A Nectria cinnabarina narancsvörös sztró
máival is találkozhatunk e fafaj pusztuló, vagy elpusztult ágain. A Neonectria galligena lombos fafajok ágain, törzsén évelő rákos elváltozásokat okoz.
Előfordulása a zselnicemeggyen is ismert.

A fatest korhadása
A zselnicemeggy törzsének és ágainak fatestében
különböző gombák okozhatnak korhadást. Az élő
fákat is megtámadó taplógombák közül a Phellinus

punctatus (domború fekvőtapló) és a Heterobasidion
annosum (gyökérrontó tapló) előfordulásáról vannak
adatok e fafaj vonatkozásában. A domború fekvőtapló
aljzatra fekvő, barna színű, csöves termőtestei a törzs
és az ágak felületén jelennek meg. A fában fehér kor
hadást okoz.
A zselnicemeggy fogékony a gyűrűs tuskógombával
(Armillaria fajok) szemben, amely a gyökereket és a
fák tövét fertőzi meg és korhasztja el. A gomba az
avarban növő, zsinórszerű, fekete rizomorfáival terjed
fáról fára. A megtámadott fák elszáradnak, gyakran
tőből kiborulnak.
Az elhalt faanyagot szaprotróf módon korhasztó taplógombák közül a zselnicemeggy esetében
a következő fajokról találunk adatokat: Trametes
versicolor (lepketapló), Trametes hirsuta (borostás
egyrétűtapló), Pycnoporus cinnabarinus (cinóber
tapló), Trametes pubescens (bársonyos egyrétűtapló),
Hymenochaete tabacina (sárgaperemű sörtés réteg
gomba), Datronia mollis (hanyatfekvő egyrétűtapló).

Rovarvilága
Egy növényfaj vagy fafaj rovarközösségét elsősorban
rokonsági köre, illetve a növényben található speciális
anyagok határozzák meg. A zselnicemeggy esetében
ez egyrészt a Rosaceae családot jelenti (amin belül
jelentős számú a polifág rovar/károsító), másrészt
olyan mérgező anyagokat, mint az amigdalin, ami a
mandulafélékhez hasonlóan megtalálható a zselnicemeggy levélében és termésében. Ezek után nézzük,
milyen rovarokkal is találkozhatunk egy zselnicemeggy
fa alapos vizsgálata során!

Lombozaton és lombkoronában
előforduló rovarok
A gubacsatkák által készített gubacsokban kitűnő helyet találnak maguknak a tetűatkák, a zselnicén például
a Dendroptus fennicum nevű faj.
A növénytetvek közül több faj egyedei is szívogat
hatnak levelein, de igazán gazdaspecifikus fajt nem ta-
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lálunk közöttük. A pajzstetvek (Coccidae) közül is talán
csak a szép hosszú nevű Palaeolecanium bituberculatum fajt lehetne kiemelni, mint kifejezetten Prunus és
Padus nemzetséghez kötődő fajt. Igaz, a Parthenolecanium corni faj egyedei legalább ilyen valószínűséggel
fordulhatnak elő rajta.
Nevével ellentétben a kék égerlevelész (Agelastica alni),
igen polifág faj révén, előszeretettel rágja meg többek
között a zselnicemeggy leveleit is. Előfordulhat, hogy
egy terület égereseiben tömegszaporodása következik be, és ezt követően vagy ezzel párhuzamosan a
környező fák leveleit, sőt a zselnice esetében a virágait
is megrágja.
Aknázó életmódú a galagonya bolhaormányos
(Rhamphus oxyacanthae). A nemzők csak lyuggatják a
leveleket, majd nyár végén a lerakott petékből kikelő
álcák (akár 5-6 is levelenként) a lombhullásig a levelekben aknáznak. Itt is telel át az álca, ahol a következő év
tavaszán bebábozódik.

A zselnicemeggyen előforduló rovarok igencsak né
pes társaságából talán csak a pókhálós kecskerágómolyt
(Yponomeuta evonymella) tekinthetjük károsítónak.
Nevével ellentétben fő gazdanövénye a zselnice.
Kisebb-nagyobb rendszerességgel visszatérő lombfogyasztója annak, esetenként jelentékeny lombvesztést is okozhat. Egy további lepkefaj, a tarkamolyokhoz
(Plutellidae)
tartozó
pókhálós
gyümölcsfamoly
(Scythropia crataegella) az első stádiumban még a
levélben aknáz, majd áttér a levéllemez fogyasztására.
Ekkor már ez a faj is laza szövedéket készít, melynek
belsejében több hernyó is megtalálható egyidejűleg.
Ebben a laza szövedékben bábozódik és telel át.
A sodrómolyok (Tortricidae) közül az őszi levélmoly
(Acleris umbrana) és a májusfa fúrómoly (Phtheochroa
schreibersiana) emelendő ki. Az előbbi faj hernyója
végig az összeszőtt levelek között, míg az utóbbi faj
hernyója kezdetben az összeszőtt levelek között, majd
fiatal hajtások belsejében rág.
A bagolylepkék (Noctuidae) közül több faj hernyója is
fogyaszthatja a zselnice leveleit. Ezek többnyire polifág
fajok (pl. bolhafű bagolylepke – Mamestra persicariae,
változékony fésüsbagoly – Orthosia incerta, foltos fésüsbagoly – O. gothica, fahéjszínű zsírosbagoly – Amphipyra
pyramidea) és nem kötődnek szorosan a fafajhoz.
A szövődarazsak családjában (Pamphiliidae) több
kertészeti károsítót is találunk, melyek esetenként
jelentős problémát okoznak almásokban, körtésekben
és birsalmán. Néhány közülük (pl. Neurotoma iridescens)
megjelenhet a zselnicén is. Valamennyi faj a hajtásokat
és a leveleket is magába foglaló laza szövedékben rág.
A jellegzetes sárga színű álhernyók ebben töltik idejük
nagy részét.

Virágon/termésen
előforduló rovarok
A sodrómolyok (Tortricidae) közé tartozó kökény
virág tükrösmoly (Pammene spiniana) és galagonya
magrágómoly (Pammene rhediella) is fogyasztja a
zselnice virágzatát, majd később a termést.
A zselnice termésében fordul elő a mandula magdarázs (Eurytoma amygdalis), ami alapvetően – ahogy
az a nevéből is látszik – a mandula kártevője, de több
Prunus és Padus faj terméskezdeményében is megél,
amelyben található amigdalin nem jelent korlátozó
tényezőt a rovar számára, hiszen fő gazdanövényén
szintén megtalálható ez a vegyület.

Kecskerágómoly

Faanyagban és kéregben
előforduló rovarok
A létracincér (Saperda scalaris) álcája a kéregben rág
és ha az megfelelő vastagságú, akkor itt is bábozódik.
Amennyiben vékonyabb, akkor befúr a fatestbe. Gyakori, közönséges faj, de kártételéről nem beszélhetünk.
Különleges életmódúak a Magdalis fajok. A nőstények
a vékony hajtások kérgére rakják le petéjüket. A kikelő
álcák befurakodnak a hajtás belsejébe és ott készítik
járatukat. A rágás következtében a hajtás elhal. Ritkán
következik be tömeges kártétel, de egy-egy elhalt fiatal
hajtással gyakran találkozhatunk. A Padus és Prunus
nemzetség fajain elsősorban a M. ruficornis nevű faj fordul elő.
A szúbogarak népes csoportjából persze további fajok is kötődnek a zselnicéhez. Ilyen például a Lymantor
aceris, amely a nevéből adódó juhar fajokon túl a zselnicén is gyakori. Elpusztult vékony ágakban fejlődik ki.
Ilyen faj a Taphrorychus villifrons is, amely a tölgyek, a
bükk és számos más faj
mellett a zselnicén is
sikeresen szaporodik. A
fában költő, igen polifág
szúfaj pedig a varratos
bükkszú (Trypodendron
domesticum), jellemző
gyorsan megfeketedő
meneteit itt is meg
találhatjuk.

A nagy kéregszú rágásképe
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Faanyagának jellemzői
Makroszkópos elkülönítése a madárcseresznyétől
és a többi meggyfajtól nehézkes, elsősorban a kéreg,
valamint az élő fa morfológiai jegyei alapján lehetséges. Szijácsa sárgásfehér, 3–5 cm széles. Gesztje
világos vörösesbarna, esetenként zöldesbarna
csíkoltsággal. A sugármetszeti csíkos és a húrmetszeti flóderos rajzolat a jól elkülönülő évgyűrűknek és
pásztáknak köszönhető. A zöldesbarna árnyalat a
korai pászta nagyobb méretű edényeinek a színhatása. Az ún. félig gyűrűslikacsú fafajok közé tartozik,

mivel a korai pászta közepes nagyságú edényei nem
állnak szorosan egymás mellett és nem alkotnak egy
jól elkülönülő sávot az évgyűrűben, mint ahogy az
megfigyelhető az igazi gyűrűs likacsú fafajok nagyobb
méretű edényeinél (pl. tölgy, kőris, akác). Keskeny
bélsugarai a keresztmetszeten és a húrmetszeten
csak nagyítóval láthatók, a sugármetszeten pedig
0,5–1 mm magas bélsugártükrök formájában. A vilá
gos, enyhén rózsaszín árnyalatú, finomszövetű fát
markáns rajzolata teszi igazán esztétikussá.

Kultúrtörténeti, kertészeti
vonatkozások
Rapaics szerint a finnugor nyelvcsalád legszentebb fái sorában ott van a zselnice is. Surányi a Kerti növények regénye c. művében idézi a Vikár Béla
fordította Kalevalát, ahol Vejnemöjnen, a hős táltos
nevéhez fűződik a föld megművelésének kezdete.
A hőskölteményben Szampsza gyermek hinti el a
magvakat, köztük a zselnicéét is.
A madarak kedvenc eledelének tartott madárcse
resznyével (Cerasus avium) latin megnevezésében
rokon faj gyönyörű májusi virágpompájával kápráztatja el az erdők-mezők, s a parkok látogatóit. A ma
gyar zselnice, illetve májusfa elnevezés nem a repü
lésre, hanem a fákhoz kapcsolódó hagyományokra,
szokásokra, mítoszokra utal. A szláv nyelvekben a
zelena a zöld színt jelenti, ehhez kapcsolódik a tavaszi – pünkösdi, húsvéti, május elsejei – zöldág,
illetve májusfa állítási szokás, amely több kultúrkörben sokféle formában létezett és él tovább ma is. A
májusfa-állítás elsősorban európai, főként germán
eredetű hagyomány, és szélesebb körben csak
a középkortól kezdődően terjedt el, azonban a
hozzákapcsolódó vigasságok valószínűleg az ősi
indiai és egyiptomi termékenység ünnepekben
gyökereznek. A húsvéti és pünkösdi zöld ág és a
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májusfa is a természet újjászületésének szimbóluma,
az ifjúság tavaszi szokásainak Európa-szerte ismert
szimbolikus kelléke. A májusi-pünkösdi ünnepkör történelmi kapcsolatai következtében egyaránt tükrözi
a természet ciklikus változásaihoz fűződő mágikuspraktikus elképzeléseket és a naptári év egyházi,
vallási mozzanatait. Jóllehet a májusfa-állításra nem
pusztán a zselnicét használták, más pompás fehér
tavaszi virágdíszt adó fa – galagonya, körte – is elterjedt volt. A májusfák fehér virágának színe ma is a
lányok szüzességét reprezentálja.
A májusfa-állításának napja a magyar nyelvterület
legnagyobb részén május elseje volt, és a fa bontása pünkösdkor történt. Azonban főként északon
és nyugaton pünkösd napján is állítottak májusfát.
A két ünnep kapcsolatai annyira erősek, hogy nehéz
volna eldönteni, tulajdonképpen melyik naphoz is
kötődött tartósan, hagyományosan a májusfa-állítás
ünnepi szokása. Május elseje a faállításon kívül a
mezőgazdaságban is fontos dátum volt. Úgy tartotta
a hiedelem, hogy, ha május elseje előtti éjjel esik az
eső, nagy termés lesz, ha hideg van vagy fagy, akkor
termés nem lesz. Az öregek szerint azt is ki lehetett
következtetni, hogy milyen lesz a jövő tél.
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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
2011 • tiszafa – Taxus baccata
2012 • zselnicemeggy – Padus avium
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