Acer campestre L.

A kiadvány a Földművelésügyi Minisztérium
támogatásával készült.

Országos Erdészeti Egyesület
Szakértelem – Erkölcs – Összetartozás

Botanikai jellemzése
Nevezéktana
A tudományos nemzetségnév Linnétől, 1753-ból
származik, ám a juharokat már Ovidiusnál és Pliniusnál is acer latin köznéven találjuk, amely név kétséges,
hogy összefügg a latin acer = éles, hegyes vagy a görög
akrosz = csúcs szavakkal. Egyesek ezt a szót az indo
germán ak- = hegyes tőre vezetik vissza, s vélhetően
a korai juhar hegyes karéjai alapján ragadt a nemzetségre az acer név. A magyar juhar nemzetségnév szláv
jövevényszó, már egy 1232-ből származó oklevélben
olvashatjuk ihor írásképpel.
A tudományos fajnév, a campestre a latin campus =
mező szó melléknévi alakja. A mezei tag arra utal,
hogy e faj gyakran a síkvidékek, alacsonyabb régiók
mezőkkel ölelt kisebb erdőfoltjaiban, facsoportjaiban,
mezsgyéiben nő. Megjelenik ez a fajnév több európai
nyelvben is (német Feld-Ahorn, angol Field maple,
francia Èrable champêtre).

Alaktana
A fafajt idősebb korban zömében
10-15 méter magas fák képviselik,
holott jó termőhelyeken akár a
20-30 méter magasságot is elér
heti. Ilyen egyedeket ma már alig
lehet találni, mivel évszázadok óta
gyomfaként üldözik, s a gyengébb
minőségű termőhelyekre szorítot
ták vissza, ahol a gyakori fakiter
melések és a sarjaztatás miatt
„letörpült”. A mai egyedek alapján
az is nehezen hihető, hogy e fafaj
akár 150-200, de egyes irodalmi
források szerint 300-350 évig is
elélhet. Ilyen matuzsálemi korú
mezei juhar nálunk már nem található.
Gyomfaként való üldözése arra
is visszavezethető, hogy nem nevel
hosszú, egyenes törzset. Szürkésbarna, kicsi, szögletes és morzsol
ható kéregcserepekkel fedett törzse a föld felett rendszerint már
hamar elágazik, vastag, felálló

ágakra bomlik. Ezek gyakori továbbágazódásával sűrű,
kerekded lombkorona alakul ki. Hajtásrendszerében
sok a rövidhajtás, ezért lombozata sűrű. Van egy
érdekes alakja (f. suberosum) is a mezei juharnak,
amely a másodéves gallyain paraanyagokból álló
léceket fejleszt, amelyek a szárcsomóknál befűződ
nek. Ez a parás mezei juhar nagyon gyakran csak
cserjetermetű, sok egyforma, tőben elágazó törzset
nevel, erdőszéleken, mezsgyéken találkozhatunk
vele. A fafaj nagyon jól sarjad kivágás után tuskóról,
de gyökérsarjakat is tud nevelni, amelyekkel távolabb
gyalogolhat. Törzse édes nedvet tartalmaz, amelyből
korábban a törzs megcsapolásával cukrot főztek.
A mezei juharban az Acer nemzetség szürke eminenciását tisztelhetjük, mivel első látásra sem levelében, sem virágzatában, sem termésében nem lehet
semmi különlegeset felfedezni. Meglehetősen kicsi,
4-10 cm hosszú és széles levelei vannak, rendszerint
öt, ritkábban három karéjra tagolódnak.

A középső három karéjon gyakran mellékkaréjok
képződnek. A karéjok tompák, az acer szóval ellentétben nem hegyesek. A levél egyetlen érdekessége, hogy nyelében tejedények futnak, ezért annak
megsértésekor fehér tejnedv folyik ki belőle. Igaz,
a tejnedv-termelés nem olyan intenzív, mint a korai
juhar esetében.
Virágzatai a hajtásvégeken jelennek meg. A kevés
virágú sátorozó bugák kezdetben felfelé állnak,
majd lekonyulnak. Sárgászöld, kicsiny virágai alig
tűnnek szemünk elé, leginkább a beporzást végző
hártyásszárnyúak szorgoskodása hívja fel rájuk a
figyelmet.
Ha közelebbről vizsgáljuk a virágokat, akkor egy
érdekes jelenségre figyelhetünk fel. A morfológiailag
kétivarúnak tetsző virágok funkcionálisan valójában
egyivarúak. Az egyik virágban a jól fejlett termő mellett rövid porzószálú porzókat találunk, amelyeknek
a portokja nem is nyílik fel. Ezen nőjellegű virágok
fejlesztenek később termést. A másik típusú virágban a jól fejlett és működőképes porzók mellett
csökött magház található. Ezek a porzós virágok a
virágzat külső virágai. A mezei juhar is jól példázza,
hogy az ősibb juharoknak kétivarú virágai voltak,
míg az evolúciósan fiatalabb fajoknak már egyivarú
virágaik vannak, azaz a fejlődés a kétivarúságtól az
egyivarúság irányába mutat. Sőt bizonyos juharfajok
(például a hazánkban özönfajként terjedő zöld juhar)
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már kétlakiságot mutat, azaz külön egyedeken fej
lődnek a porzós, más egyedeken a termős virágok.
Ikerlependék termései kicsik, a szárnyak egymáshoz
képest egyenes szögben állnak, így felső élük vízszintes vonallal határolható. A fiatal termések gyak
ran vörösesen futtatottak, a meg nem termékenyült
virágokból léha, azaz csírázásra képtelen termések
fejlődnek.

Elterjedése
A mezei juhar elterjedésének súlypontja Középés Dél-Európában van. Megtaláljuk Afrikában is,
Algéria legészakibb részén, viszont hiányzik az Ibériai-félsziget java részéről, szórványos Szicíliában, a
Peloponnészoszi-félszigeten és Kis-Ázsiában. Megtalálható viszont a Kaukázusban és a Kaszpi-tengertől
délre eső területeken is. Északon Skócia déli részéig,
Dániáig hatol, a Skandináv-félszigetnek csak a legdélibb csücskében él. Kelet-Európában majdnem a
Volgáig hatol, de a Fekete-tengertől és a Kaukázustól
északra húzódó sztyepp-övezetben már nem fordul
elő. A magas hőigénye miatt a magashegységek
(Pireneusok, Alpok, Kárpátok, Szudéták, Kaukázus)
felsőbb régióit elkerüli. A jégkorszakot négy Földközitenger melléki menedékterületen, ún. refúgiumban
vészelte át, az interglaciálisokban és a jégkorszak
után ezekből hódította meg a mai területeket.

Előfordulása
Hazánkban a sík- és dombvidékeken található meg
elsősorban, de felkapaszkodik a középhegységekbe
is, igaz 500 méter tengerszint feletti magasság felett
már alig találjuk meg. Ennek oka a már említett magas
hőigénye. Legmagasabban a Petrozsény melletti Piatra Rosi-n kapaszkodott fel (1196 méter), de ott már
csak cserjetermetű. Tapasztalt tény, hogy a magashegységekbe a patakvölgyekben nyomul fel.
Sokféle erdőtársulásunk jellemző elegyfája, így
gyakori a cseres-tölgyesekben, a mész- és meleg
kedvelő tölgyesekben, az erdőssztyepp-tölgyesek
ben. A gyertyános-tölgyesekben és a keményfás
ligeterdőkben már ritkábban kerül szem elé, de ennek az is oka, hogy ezeken a jobb termőhelyeken
visszaszorították a korábbi erdőhasználatok. Érdekes, bár csaknem megsemmisült társulás a hazánkból Fekete Gábor által 1965-ben leírt mezei juharostölgyes. A Gödöllői-dombvidékről jelzett, s korábban
az Északi-középhegység alacsonyabb, kontinentális
klímahatásnak kitett részein, platókon, enyhe domb
oldalakon megjelenő társulás ökológiai tekintetben
a gyertyános-tölgyes és a cseres-tölgyes között áll.
A gyertyán ebben a társulásban kevésbé érzi jól
magát, csak szórványosan jelenik meg, viszont a
második lombkoronaszintben tömeges az árnyalást
jól elviselő mezei juhar. Magyarország legnevezete

sebb mezei juhar egyede a gyulai vár melletti parkban állt vihar által tépázva. E közel négy méter
törzskerületű fa alatt komponálta a hagyomány sze
rint Erkel Ferenc a Bánk bán dallamát.

Változatossága
Bár maga az alapfaj kevésbé mutatós, 37 kultúrváltozat ismert, amelyek habitusban, a levél színében,
mintázatában különböznek. Figyelemre méltó taxon a
parádi vagy más néven mátrai ősjuhar (Acer acuminatilobum). Ezt Papp József botanikus fedezte fel
1954-ben a Tarna völgyében. Sok hasonlóságot
mutat a felső-miocén szarmata-rétegéből származó
fosszilis juharfajokkal. Az utóbbi években a Mátraalján Aldebrő közelében újabb, de fiatalabb egyedeket
találtak ezen érdekes juharból, ami azért is örvendetes, mert az eredeti fa ma már rossz egészségi álla
potnak örvend.
A mezei juhar az éghajlati szélsőségeket, az erős
téli hideget és a tartós szárazságot jól elviseli,
széles ökológiai amplitúdója miatt a száraz-félszáraz
termőhelyű tölgyeseink leggyakoribb elegyfája. A
vadrágásnak jól ellenáll, ezért igazán megérdemelné
már, hogy megfosszuk a gyomfa címtől, s ökológiai
szerepét felismerve nagyobb teret szánjunk neki
egyre jobban átalakuló erdeinkben.
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Botanikai jellemzése
A mezei juhar jól tűri az ágnyesést, koronaalakítást,
így alkalmas suháng- és sorfanevelésre is. Vegetatív
szaporítás esetében a nyári alvószemszés ajánlható,
melyet július közepéig kell elvégezni. Mélyre hatoló
szívgyökérrendszerrel rendelkezik, mely jól feltárja
a talajt. A mezei juhar igen bőséges lombozata a
talajon gyorsan bomlik, elősegítve az ugyanazon
termőhelyen lévő más fásszárú növények (például
tölgyek) lombozatának lebomlását.
Magassági növekedése az első néhány évben kimon
dottan lassú, majd az 5-7. évtől kezdődően
intenzív, melynek során évente 50100 cm-es hajtásokat is hozhat.
Már ekkor elkezdődik az
ágasodása. Az intenzív
magassági növekedése kb. 20 éves
korától csökken.

A mezei juhar kiváló társulásképességgel ren
delkező fafajunk. Virágzása általában április végén,
a lombfakadással egy időben, esetenként kevéssel
azután kezdődik. A sarjegyedek már akár tíz éves kor
tól virágoznak, míg a mageredetűek virágzása 5-10
évvel később indul meg. Termése éretlen állapotban
vöröses színű, majd az érés folyamán zöldessárga
lesz. Az ikerlependék termések szeptember végén,
október elején érnek, de sokszor még kora tavasszal
is a fán találhatók.
Csemetetermesztéshez a termések vagy a fáról
gyűjthetők, vagy pedig a fa alá terített ponyvára kell
lerázni azokat és onnan összeszedni. A léha magvak 2-3 héttel előbb hullnak, mint az egészségesek.
A szeptemberi éréskor gyűjtött magvakat vagy azonnal vetni kell, vagy száraz, fagymentes helyen tárolni,
majd – mivel a mezei juhar igen lassan csírázik – 4-5
hónapig nedves homokban, 3-5 ˚C-on szükséges rétegelni. Csíranövénye kimondottan árnyékkedvelő,
ezért legkésőbb a csíracsemeték megjelenésekor
gondoskodni kell az árnyalásról. A juharok, így a
mezei juhar is jól tűri az alávágást, melyet tavasszal
rügyfakadás előtt kell elvégezni, mérettől függően
15-22 cm mélyen.
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A gyengébb növekedésű, több, vékonyabb vezér
hajtással rendelkező csemeték – a faj kiváló vissza
szerző-képessége miatt – alkalmasak sövények létesítésére. Jól nyeshető, mert a sebfelületet gyorsan
regenerálja. „Élő kerítések” kialakítására és fenntartására sokkal előnyösebb, mint az örökzöldek.
A szélsőségesen száraz termőhelyeken növekedése szinte teljesen lelassul, hajtásai korán és sokszor elágaznak. Az állandó vízhatást, a tartós elárasztást nem tűri. Termőhelyi optimuma az üde, mély, jól
szellőzött talaj.
Reproduktív képessége miatt mind a sarjerdő, mind
pedig a középerdő üzemmódokban előszeretettel
alkalmazták. Az utóbbi üzemmód Ausztria és
Németország magántulajdonú erdeiben
elterjedt, ahol a mezei juhar
sarjcsokrok nemcsak a talaj
árnyalást és az egyéb
fásszárú növények lom
bozatának lebom

lását segítik elő, hanem élőhelyet és táplálkozási le
hetőséget is biztosítanak az erdei állatoknak.
Kopár területek fásítására, előerdők kialakítására
is nagyon jól alkalmazható. Az utóbbi 20-30 évben
hazákban is egyre jobban teret nyerő bonsai-kultúra
egyik keresett fafaja.

Erdővédelmi vonatkozások
Elsősorban a zöldfelületeken növő mezei juharok
egészségi állapota szempontjából az abiotikus faktorok (például légszennyezés, útsózás) esetenként
nagyobb jelentőségűek, mint akár a rovarok, akár a
kórokozók.
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0,5–1,5 cm átmérőjű, fekete szkleróciumo
kat (micéliumtesteket) képez a nyár
végétől a még zöld leveleken.
A juhar fajok levelein, hajtásain gyakran tapasz
talható
lisztharmatbetegség. Ezt két
Sawadaea faj okoz
za. Barna színű
levélfoltok, szö
veti elhalások is
j e l e n t ke z n e k
a mezei juhar
l e v e l e i n
(Didymosporina aceris és a
Discula campestris). A Phloeospora aceris a
mezei és hegyi
juhar levelein fordul elő, apró, 0,51,5 mm nagyságú,
pontszerű, barna levélfoltokat, korai lombsárgulást és lombhullást okoz.

Kórokozói
Kórokozói általában nem különböznek a többi
őshonos juharokétól, de létezik néhány sajátos
kórokozója is, és az egyes fajok előfordulási gyakorisága a mezei juharon esetenként eltérő.

Leveleken megjelenő kórokozók
A mezei juhar levelein számos kórokozó gombafaj
fordul elő. Kisebb-nagyobb gyakorisággal lépnek
fel, változatos tünetet, olykor korai lombhullást is
okoznak.
A juharok legközismertebb levélbetegsége a
Rhytisma acerinum tömlősgomba által okozott levél
pecsétesség. A mezei juharon is gyakori. Jellegzetes,
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Ágakon, törzsön
megjelenő kórokozók
A mezei juhar pusztuló vagy elpusztult ágain gyakran
előfordul a Nectria cinnabarina sokgazdás, gyengültségi jellegű kórokozó. Narancsvörös, 1-2 mm nagyságú,
gömbös sztrómákat képez (vörös héjbibircs).
Főleg erdőn kívüli fásítások, parkok esetében, kü
lönböző lombos fákon, olykor a mezei juharon is
megjelenhet az ágak elhalását, a fák pusztulását
okozó verticilliumos hervadás nevű betegség. A
kórokozók a Verticillium albo-atrum és Verticilium
dahliae konídiumos gombafajok. A fertőzés a talajból
történik, a kórokozók kitartó képleteiből kiindulva,
a gyökerek és a tő sebzésein keresztül. A gomba az
edényekbe hatol, és tipikus tracheomikózis tünetet, az edénynyalábok zöldesszürke elszíneződését
okozza. A koronában a hajtások hervadása, majd

az ágak elhalása tűnik szembe. A kórokozók sokgaz
dásak, lágy- és fásszárú növényeket egyaránt megtámadnak.
A fás növények esetében a betegség a korábban
mezőgazdasági hasznosítású területekre ültetett faegyedeken fordul elő leginkább. A kórokozók a fertőzött
talajban hosszú ideig életképesek maradnak, és az oda
ültetett fogékony növényeket megfertőzik.

Tő- és törzskorhasztó gombák
A mezei juharnak sajátos tő- és törzskorhasztó
taplógombája nincsen, de a lombos fákon élő
polifág taplógombák egész sora megjelenhet ezen
a fafajon is: bükktapló (Fomes fomentarius), pisztricgomba (Polyporus squamosus), vastag kérgű
tapló (Ganoderma adspersum), vékony rozsdástapló (Inonotus cuticularis), alma likacsosgomba
(Spongipellis spumeus), lépcsőzetes tapló (Oxyporus populinus), vöröstapló (Phellinus torulosus).
Ritkán a kétalakú csertapló (Inonotus nidus-pici)
és az elterülő rozsdástapló (Inonotus obliquus)
előfordulását is megfigyelték e fafajon hazánkban.
A felsorolt gombák nekrotróf jellegűek, az élő fákat
sebzéseken, ágcsonkokon keresztül támadják meg,
és azok érett fájában korhasztanak. A tő- és gyökérkorhasztó, sokgazdás gyűrűs tuskógombák (Armillaria
fajok) a mezei juhart is megtámadhatják.
A mezei juhar elhalt faanyagát, tuskóját számos
szaprotróf taplógomba korhasztja: lepketapló
(Trametes versicolor), borostás réteggomba (Stereum
hirsutum), egyszínű egyrétűtapló (Cerrena unicolor),
fehér egyrétűtapló (Coriolopsis trogii), változékony
kéreggomba (Schizopora paradoxa), hasadtlemezű
gomba (Schizophyllum commune), lilás réteggomba
(Chondrosterum purpureum), és még sok más faj is
előfordulhat.
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Rovarvilága
A juharok rovartani szempontból a kevésbé gazdag
fafajokhoz tartoznak, ráadásul a mezei juhar ezen
a csoporton belül is a kevesebb fitofág (lombfo
gyasztó) rovart ’eltartó’ gazdanövények közé sorolható. Természetes erdőkben jelentős kárt, netán
erdővédelmi vagy növényvédelmi gondot okozó
fajjal csak elvétve találkozhatunk és ez az utcafásításoknál sem jellemző. A mezei juhar rovarközösség szempontjából nem kiemelkedően gazdag, de
őshonos fafajként a hozzá kötődő mintegy 160
növényevő rovarral jelentős. Kárt, egészségi problémát csak néhány rovar okoz rajta, azt is elsősorban
urbánus környezetben.
A juharokhoz, így a mezei juharhoz is számos
monofág (csak egyféle táplálékon élő) faj kötődik,
ezzel jelentősen gazdagítja erdeink és zöldfelüle
teink ízeltlábú közösségeit. Napjainkban néhány
invazív faj megjelenését is
megfigyelhetjük rajta.

Leveleken, hajtásokon
előforduló rovarok
A polifág lepkefajok közül az aranyfarú lepke
(Euproctis chrysorrhoea), a kis téliaraszoló tavasszal
(Operophtera brumata), a juharbagoly (Acronicta
aceris) a nyár folyamán okozhat egy-egy fán akár
jelentősebb rágáskárokat is. A gyapjaslepke (Lymant
ria dispar) tömegszaporodása esetén ezt a fajt sem
kíméli, és számos sodrómolyfajt (Pandemis spp.) is
megfigyelhetünk rajta. A bogarak közül különösen
tavasszal a levélormányosok (Phyllobius spp.)
lyuggatásszerű rágásai lehetnek feltűnőek.
Az Aleurochiton acerinus nevű liszteskefaj szigorú
an monofág, csak a mezei juhar levelein szívogat.
A kabócák jellegzetes szívásnyoma gyakran feltűnik
a levelek színén. Magyarországon ez a kárkép
elsősorban a zöld kabócához (Cicadella viridis)
köthető.
A mezei juharhoz főleg öt erősen
monofág és oligofág (csak néhány
táplálékfélét fogyasztó állat)
levéltetű faj kötődik, több
nyire hangyalátogatottsággal kapcsoltan. A tetvek fajgazdagsága és a
hang yalátogatottság
mindenképpen szere
pet
játszik
abban,
hogy a mezei juharon
jelentősebb erdő-, illetve növényvédelmi
gondokkal nem szem
besülünk,
hiszen
a
hangyák számos lombfogyasztó fajt távol tartanak.
A levéltetvek fajszáma
a mezei juharon a közeljö
vőben nagy valószínűséggel
növekedni fog, hiszen mind keleti,
mind nyugati irányból újabb fajok
megjelenésére kell számítanunk.
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A különböző rendszertani egységekből származó
aknázók is szép számmal képviseltetik magukat. A
foltaknát képző molyok közül a Phyllonorycter geniculella és a Phyllonorycter acerifoliella a leggyakoribb,
míg a kígyóaknát készítők közül szinte kizárólagosan
csak a Stigmella aceris aknáit lehet megfigyelni.
A Caloptilia nemzetség három faja is rendszere
sen előfordul a mezei juharon. Csak a fiatal lárvák
aknáznak a levél fonákán, általában kígyóaknát
készítenek, melyet a későbbiekben kiszélesítenek, és
szinte teljesen kitöltik az erek szögletét. Az idősebb
lárvák a levelek csúcsát göngyölik be, melynek
védelmében hámozgatnak, illetve vázasítanak.
A Heterarthrus leucomela levéldarázs kedvenc, és
a H. wuestneii kizárólagos tápnövénye a mezei juhar.
Egynemzedékes fajok, melyek különböző időben, de
hasonló, a levélcsúcsból induló, kiterjedt levélfelszíni
aknát képeznek. A mezei juhar levelein több gubacs
szúnyog is megtelepszik.

Termésen előforduló rovarok
Az őshonos juharfajaink általában bőven teremnek,
a termésben károsító rovarfajok száma pedig csekély,
így e károsítási típus jelentősége mérsékeltebb. Az
Ectodemia louisella lepkéi tojásaikat a termés szár
nyára helyezik, ahol a kikelő hernyók kígyóaknában
táplálkoznak és végül a magot is elfogyasztják.
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Kéregben, fában előforduló
rovarok
A juharok hajtásain, ágain számos pajzstetűfaj
telepszik meg. A xilofág rovarfajok közül idősebb
fák elhalt törzsrészeiről, ágaiból gyakran
előkerül a kis hőscincér (Cerambyx scopolii), a cser tövisescincér (Rhagium
mordax), a gesztcincér (Liopus
nebulosus), az apró háncscincér
(Phymatodes alni), a közönséges darázscincér (Clytus
arietis), a díszes darázs
cincér (Chlorophorus varius), a juhar díszcincér
(Anaglyptus mysticus).
A nagy farontó lep
ke (Cossus cossus)
erdőterületen szíve
sen választja tápnö
vényéül a mezei juhart.
Az ázsiai hosszúcsá
pú cincér (Anoplophora
glabripennis) lombos fá
kon polifág. Kelet-Ázsiából
Európába behurcolt, karantén
faj, mely a juharokat különösen
kedveli. A karantén károsítók az
olyan nem honos szervezetek, amelyek nagy gazdasági és ökológiai kárt
okozhatnak, nincs ellenük hatékony védekezési
eljárás, és felszámolásuk – ha egyáltalán lehetséges
– nagy idő- és anyagi ráfordítást igényel. Nagyméretű
(20-35 mm), fekete alapon fehér foltokkal gazdagon
mintázott, fényes szárnyfedőjű faj. A gazdanövény
kérgére rakott tojásokból kikelő csontszínű, jellegzetes cincérálcák berágják magukat a fatestbe és
teljes fejlődésük alatt a faanyagot fogyasztják. Élő
fákon többnyire már csak a kerek kirepülési nyílás
utal jelenlétükre.

Fájának tulajdonságai és felhasználása
A múltban a mainál sokoldalúbb volt a felhasználása. A németországi pipagyártók keresett fája volt
a mezei juhar. Egy 1818-ban megjelent német
nyelvű enciklopédia szerint a mezei juhar
több hamuzsírt szolgáltatott, mint a
tölgy. A hamuzsírt főleg az üveg-,
szappan- és salétromgyártás (a
feketelőpor
egyik
alap
anyaga) használta fel. Ma
gyakorlatilag csak tűzi
faként hasznosítják, a

fakitermelés során legfeljebb 1-2%-ból lesz rönk
választék.
A fatest szabad szemmel történő elemzésekor azt
tapasztaljuk, hogy az sötétebb színű az ipari célokra
gyakrabban felhasznált hegyi és korai juharokénál.
Különösen a vöröses színárnyalat és a sötétebb bélfoltok a jellemzők rá. A rostjai igen gyakran hullámosak, fodrosak. A gyökérfő közelében feltűnően szép,
dekoratív rajzolatú faanyag nyerhető. A szép rajzolatot előnyösen lehetne megjeleníteni a különböző
belsőépítészeti megoldásokban.
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Szórtlikacsú fa, a korai és a kései pásztában az edények száma és mérete megegyezik. A korai juhartól
a húrmetszeten nehéz megkülönböztetni, de itt több
a bélsugár, a juharok között a legkeskenyebbek, 1-4
sejtnyi szélesek. A bélsugarak között az edények és
a rostok erősen kanyarognak. A fában lévő tracheidák nagysága és alakja a rostokra emlékeztet, faluk
spirálisan vastagodott. A faparenchimák fala vékony.
A többi juharfajhoz hasonlóan a színes, geszt nél
küli mezei juhar kitermelt, beépített faanyagát külö
nösen nedvesség hatására több gomba- és rovarfaj
támadhatja meg. Például pincegomba, könnyező
házigomba, szijácsbogár, stb. A kitermelt mezei juhar
könnyen fülled, ezért az ipari feldolgozásnál ügyelni
kell a hézaglécezésre és a faanyag gyors feldolgo
zására.
A fahibák közül a mezei juharnál gyakori a csavarodott növés, a görbeség, a göcsösség, az álgesztesedés és a bélkorhadás.
Sűrűsége abszolút szárazon (0% fanedvesség mellett) 650 kg/m3. Az őshonos juharfajok közül a mezei
juhar rendelkezik a legsűrűbb, legnehezebb faanyaggal. A faiparban elterjedten felhasznált hegyi juhar
átlagos abszolút száraz sűrűsége 590 kg/m3, tehát
lényegesen kisebb a mezei juharénál.
A húr, sugár és rost irányú zsugorodási értékekből
lehet következtetni az alaktartósságra, a vetemedési
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hajlamra. A mezei juhar alaktartóssága lényegesen
jobb a hegyi juharénál. Az abszolút száraz juharfa
fűtőértéke 16.224 kJ/kg.
A hazai juharok közül a mezei juhar rendelkezik a
legelőnyösebb statikus szilárdsági és rugalmassági
tulajdonságokkal. Az ütő-hajlító szilárdság a faanyag
szívósságát jellemzi. A juharok közepesen szívósak,
kevésbé alkalmasak például szerszámnyélnek. A juharok esetében fontos feladat a keménység meghatározása, mivel a parketták minőségét e jellemző
jelentősen befolyásolja. A hegyi juhar keménysége
előnyösebb, átlagos bütü-keménység 62 (mezei juhar 45), átlagos oldalkeménység 27 (mezei juhar 23).
Ez az egyetlen faanyagra jellemző mutató, amelynél
kedvezőbb tulajdonságot mutat a hegyi juhar a mezei
juharnál.
Eredményesen lehetne felhasználni ezt a fafajt
a belsőépítészetben, a parkettagyártásban és más
ipari területeken is. Az előnyös esztétikai tulajdonságai alapján faragott és/vagy esztergált termékek
is készíthetők belőle. Ilyen célokra a 0,8-1,2 méter
hosszú, hibamentes törzsszakaszok is feldolgozhatók
lennének. Anyaga parketta, kisebb bútorok, hangsze
rek, intarzia készítésére egyaránt alkalmas. A gyökfő
közelében feltűnően szép, dekoratív rajzolata fodros,
hullámos, melyből dísztárgyak, művészi alkotások
alakíthatók ki.
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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 subp. 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
2013 • házi berkenye – Sorbus domestica
2014 • mezei juhar – Acer campestre
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