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Botanikai jellemzése
A mezei szilhez már a történelem előtti időkben is
szorosan kötődött az ember. A fa több részét külön
böző tárgyak, eszközök előállítására használták, a
népi gyógyászatban is alkalmazták, lombja a kérődző
állatoknak az egyik legjobb takarmányt nyújtotta.
A legrégebben ültetett fafajaink közé tartozik, épp
ezért természetes elterjedési területén kívül is meg
találjuk. Matuzsálemkorú, roppant méretű egyedeit
szent faként tisztelték, a középkorban Olaszország
ban, Franciaországban és Angliában például a törvé
nyeket gyakran ilyen szilegyedek alatt hirdették ki.
Napjainkra azonban Európa-szerte visszaszorult ez az
egykor nagyon fontosnak és hasznosnak tartott fafaj.

Nevezéktana
Linné az 1753-ban megjelent Species Plantarum
című művében az összes európai szil taxont – Ulmus
néven – egy fajként közölte.
Az Ulmus tudományos nemzetségnév a latin köz
nyelvi alakból származik. A mezei szil tudományos
fajnevei közül a campestris a latinban síkságit, mezeit
jelent, utalva a faj legjellemzőbb élőhelyére. A minor
fajnév szintén a latinból származik, jelentése kis,
kicsiny, amely jelzi, hogy az európai szil fajok közül
neki van a legkisebb levele.

A nyelvészek szerint a szil ősi, finnugor eredetű
szavunk, amelynek nagy jelentősége van a korabeli
szálláshelyek, megtelepedések kutatásában.

Alaktana
Akár a 30 méteres magasságot is elérheti, zárt ál
lásban koronája idősebb korban sátorozó, ágai felfelé
törők, szabad állásban viszont nagy ovális koronát
fejleszt, törzse ekkor hamarabb szétágazik. Az idő
sebb egyedek hajtásai többnyire bókolók. Feltűnő
sajátossága a váltakozó rügy- és levélállás, amely
nek eredményeképpen a levelek egy síkban, jobbrabalra váltakozva helyezkednek el, így tudják a fényt
a legjobban hasznosítani. További jellegzetessége
még, hogy a fiatal hajtások, a levelek nyele és fonáka,
valamint a pálhák vörhenyesen mirigyesek. A levél
alak egy fán belül is változik. Csomókban nyíló virá
gai kétivarúak, az ivarszerveket 4–5 forrt lepel védi.
Lependék termésében a makkocska a termés csúcsá
hoz áll közelebb.
Alakjai közül a legfeltűnőbb a parás mezei szil
(f. suberosa), melynek vesszői, gallyai erősen para
lécesek, s ezt különösen télen, lombjavesztett álla
potban láthatjuk.

eredményezte. A szillomb takarmányértéke a lucer
náéval vetekszik. A szilek és különösen a mezei szil
második nagyarányú visszaszorulása a XX. század
első évtizedeitől kezdődően a szilfavész miatt követ
kezett be, s napjainkra aggasztó mértékűvé vált.
A sík- és dombvidékek fafaja, a középhegységekben
magas hőigénye miatt csak az alacsonyabb régiók
ban található meg. Kárpát-medencei legmagasabb
előfordulásai nem érik el a 900 méteres tengerszint
feletti magasságot. A Földközi-tenger mentén 1000–
1200 méterig is megtalálhatjuk.

A mezei szil elterjedése

Vélhetően nem öröklődő tulajdonságról van szó,
hanem termőhelyi szélsőségnek (például sekély
termőréteg, száraz, napsütötte élőhely) és a korábbi
sorozatos sarjaztatásoknak köszönhető az intenzív
paraképzés. Ezek az egyedek lassú növekedésűek,
többnyire cserjetermetűek, idős példányok belőlük
nem ismertek.
A mezei szil a hazai szilfajok közül a legjobb
visszaszerző képességgel rendelkezik, a csonko
lásokat könnyen regenerálja. Jól sarjad tuskóról és
gyökérről is, a szomszédos egyedek gyökerei gyakran
összenőnek, amelyen keresztül tápanyagcserét
tudnak véghezvinni. Ezért van az, hogy a kivágott
egyedek tuskói gyakran tovább élnek.

Elterjedése és előfordulása
A mezei szil Európa java részén őshonos, hiány
zott viszont Nagy-Britanniából, Hollandiából, a Skan
dináv-félszigetről és Északkelet-Európából. A Föld
közi-tenger szigetein többnyire megvan, s előfordul
Kis-Ázsiában, Észak-Afrikában (Algéria) is, Ázsiában
egészen a Kaszpi-tengertől délre található Elbruszhegységig nyomul be. Az utolsó jégkorszak (pleisz
tocén) alatt Dél-Európában talált menedéket, a jég
visszahúzódása után megindult az északra való ha
tolása. A pollenvizsgálatok kiderítették, hogy mint
egy 5 ezer évvel ezelőtt lényegesen lecsökkent a
gyakorisága Nyugat- és Közép-Európában. Ekkor vált
nagyarányúvá a marhatenyésztés, s a jószágok táp
lálására télen nagy mennyiségben szárított szil- és
kőrislombot használtak, ami e faj visszaszorulását
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Egyik jellemző élőhelye a tölgy-kőris-szil, más né
ven keményfás ligeterdő, ahol a kocsányos tölggyel, a
magyar kőrissel és a vénic-szillel alkot állományokat.
Itt éri el termőhelyi optimumát, ezeken a részeken
akár nyolc hét elöntést is elvisel károsodás nélkül.
A természetes vegetációban ezek a ligeterdők hazánk
területének csaknem egyötödét borítanák, ma azon
ban csak mintegy 0,2 %-on találhatók ilyen, javarészt
már átalakult, lerontott állományok. Megtalálható
még a gyertyános-kocsányos tölgyesekben, cserestölgyesekben, homoki, sziki és lösztölgyesekben,
ritkábban a mész- és melegkedvelő tölgyesekben is.
Az intenzív, monokultúra szemléletű gazdálkodásnak
és betegségeinek köszönhetően az erdőbelsőből
kiszorult, inkább az erdőszegélyeken tengődnek
megmaradt egyedei. Ezeken kívül még garádokban,
sövényekben, mezsgyéken is jellemző lehet.

Változatossága
A Linné-féle meglehetősen elnagyolt fajértelme
zés abból is fakadhatott, hogy a mezei szil nagyon
gyakran kereszteződik a hegyi szillel, s a visszake
reszteződések sem ritkák. Számos különböző, termé
szetes és mesterséges úton előálló taxonját tartjuk
nyílván. Ilyen az Ulmus × hollandica hibrid, mely
Nyugat-Európában gyakori és hazánkban is előfordul.
Hollandiából több fajtát is behoztak hozzánk
(pl. ‘Clusius’, ‘Columella’, ‘Dodoens’, ‘Lobel’, ‘Plantyn’),
amelyek a szilfavésszel szemben többnyire rezisz
tensek.
Az Ulmus canescens Dél-Olaszországban, a Balkánfélszigeten és Kis-Ázsiában élő, meglehetősen ritka
taxon, ma inkább alfajnak tekinthető. Az angol szilről
(Ulmus procera) csak 2004-ben derült ki, hogy ez
olyan klón, amelyet a rómaiak kétezer évvel ezelőtt
Olaszországból az Ibériai-félszigetre vittek, s aztán
onnan került át Nagy-Britanniába, ahol széltében-

hosszában – gyökérsarjai segítségével –
ültették, s főként szép habitusa, emeletes
koronája miatt nagyon kedvelt fává vált.
Sajnos a szilfavész ezt pusztította a leg
jobban, csak Nagy-Britanniában több
mint 25 millió egyed vált áldozatává,
mivel vegetatív úton szaporították,
s ezért csupán egyetlen genotípust
képviselt.
A mezei szilnek több dekoratív
kultúrváltozata is létezik, ezeket a
dísznövénykertészet karolja fel. Az
Európában – így hazánkban is – az
utóbbi fél évszázadban gyakorta ülte
tett turkesztáni szillel (Ulmus pumila) a
mezei szil is képez hibrideket, amelyek
rendkívül változatos megjelenésűek.

Az Országos Erdőállomány
Adattár adatai
A mezei szil az Adattár adatai alapján hazánkban
jelenleg közel 6 ezer erdőrészletben került önálló
fafajsorral leírásra és további 22 ezer erdőrészletben
van feljegyezve, mint az erdőállományt kísérő egyéb
erdei fafaj. Ez a nyilvántartásban szereplő 520 ezer
darab erdőrészlethez képest nem mondható jelen
tősnek. Nyilvántartott fafajterülete eléri a 2045 hek
tárt, amelynek fakészlete meghaladja a 315.000 köb
métert.
A Nagyalföld származék és átmeneti erdeiben,
a Dél-Dunántúl kultúrerdeiben fordul elő a legna
gyobb arányban a mezei szil. Az erdőssztyepp és a
kocsánytalan-tölgyes illetve a cseres erdőklímában
találhatjuk meg leginkább. Az Adattárban szereplő
mezei szilek közel 64 %-a védelmi kategória (védett,
Natura 2000) alá nem eső erdőterületen található.
A mezei szil elsősorban akácos, tölgyes és egyéb ke
mény lombos faállománytípusú erdőkben, jellem
zően 5-30 %-ban elegyedik.
Hagyásfaként országos szinten mindössze 37 erdő
részletben szerepel. Az Adattárban nyilvántartott leg-


idősebb
mezei szil is hagyásfa, mely egy magántu
lajdonú erdőrészletben van, Esztergályhorváti köz
séghatárában. A 147 éves korra becsült faegyed mag
eredetű, magassága eléri a 30 métert, mellmagassá
gi átmérője meghaladja a 80 centimétert. Becsült
élőfakészlete közel 3 köbméter.

Erdőművelési tulajdonságai
Szabad állásban 20–25 éves kortól kezd teremni,
állományban 40 éves kortól várható szórványos,
majd később rendszeres magtermés. A termések
csírázóképességé gyenge, általában a gyűjtött mag
tétel egyharmada csírázik ki. Szélbeporzású fafaj, bár
virágzáskor a méhek rendszeresen látogatják. Lepen
dék termése májusban érik és hullik, termését a szél
terjeszti.
Csemetetermesztéshez a magvakat érés után azon
nal vetni kell, kelési ideje 15 nap. A mezei szil júniusjúliusban gyűjtött zölddugványokkal is szaporítható,
sőt a mikroszaporítása is igen sikeresnek mondható.
A 3-15 mm vastag gyökerek alkalmasak gyökérdug
ványnak. Az első évben eléri a 25-50 cm-es magas
ságot.
A mezei szilnek szívgyökérzete van. A vékony gyö
kerek inkább a talajfelszín közelében, a vastagabb
gyökerek mélyebben találhatók. Gyakori, hogy a
szomszédos fák gyökérzete összekapcsolódik, így
közvetlen tápanyagcsere lehetséges a szom
szédos egyedek között. E kapcsolat
azonban hátrányos is lehet számára,
tekintettel a fertőző betegsé
gekre és a vegyszeres növény
védelemre.
Gyors növekedésű, a
2-3. évtől évente 3050 cm-es, 8-10 éves
kortól pedig mé
teres hajtásokat
hoz, de a magas
sági növekedése
60-80 éves korá
ban leáll. Hosszú
életű fafaj, több
száz éves példá
nyai is ismertek.

csak ritkán. Gyors növekedésű, a városi klímának jól
ellenáll, ezért keresett fafaj a közterületek fásítására.
Előnye továbbá a viszonylag csekély mennyiségű és
gyorsan bomló avarja. A FAO többek között a Medi
terráneumban a legelőfásítások egyik lehetséges
fafajaként ajánlja.

Növekedése, fej
lődése, fatérfogata
elmarad a hegyi szilétől, így a mezei szil
erdőgazdálkodási, fake
reskedelmi jelentősége mi
nimális. Erdősítésekhez szinte
alig használjuk és fásításokban is
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Rovarvilága
A levélen előforduló rovarok
A gubacsatkák (Eriophyidae) több faja is megtalál
ható a mezei szil koronájában (Aceria spp., Tetra spp.,
Tegonotus spp., Rhyncaphytoptus spp.), de jelentős
problémát eddig egyik sem okozott. Szintén a levé
len okoznak gubacsot egyes gubacstetű (Pemphigi
dae) fajok. A leggyakoribb Schizoneura ulmi fajnak
főgazdái a különböző szilek, mellékgazdái pedig
főként ribiszke fajok. A tetű szívogatása nyomán a
levéllemez felhólyagosodik, széle gyakran bepön
dörödik. Itt fejlődik ki aztán az a nemzedék, ami a nyár
folyamán a ribiszkékre vándorol, és annak gyökerén
szívogat.

A hajtásokon/ágakon
előforduló rovarok
A pajzstetvek közül a szilfa-pajzstetű (Gossyparia
spuria) szívogató nemzedékeivel találkozhatunk leg
gyakrabban a mezei szil hajtásain. A pajzs alatt a
vastag viasszal bevont különböző fejlődési alakok
szívogatnak. Tömeges fellépésre hajlamos és ilyen
kor jelentős károkat is okozhat.
A virágdíszbogarak közül a sávosnyakú virágdísz
bogár (Anthaxia manca) álcája a mezei szil ágaiban
fordul elő. Ez a faj kifejezetten gyakori volt a szilpusz
tulás idején, azóta egyedszáma csökkenő.

A szileken előforduló levelészek közül a leghíresebb
a szil levélbogár (Galerucella luteola). Az egész északi
féltekén elterjedt, ennek megfelelően Európában és
hazánkban is gyakori. A bolhaormányosok két faja is
a mezei szil levelén fejlődik (Rhynchaenus rufus és
R. alni). A Stigmella fajok (S. ulmivora, S. lemniscella) a
levél szegélyéből kiindulva kacskaringós meneteket
rágnak.
A polifág lombfogyasztó lepkehernyók (gyapjas
lepke, téliaraszolók, bagolylepkék, medvelepkék,
tarkalepkék) szintén megtalálják a mezei szileket
és elfogyasztják leveleit. Csak a szilen táplálkozik
a Dicranura ulmi nevű púpos szövő. Természetesen
a levéldarazsak közül is több faj fogyasztja a szilek
levelét. Többnyire aknákat készítenek, mint például
a Fenusa (Kaliofenusa) ulmi és a kanyargós szil levél
darázs (Aproceros leucopoda).
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Kanyargós szil levéldarázs lárva (Aproceros leucopoda)

Szilfa-púposszövő (Dicranura ulmi)

Stigmella lemniscella

Schizoneura ulmi

Szilfa pajzstetvek
(Gossyparia spuria)

A törzsön és törzsben
előforduló rovarok
A szilfa-tarkadíszbogár (Ovalisia mirifica) kifeje
zetten monofág faj, amely a szileken belül is a mezei
szilt kedveli leginkább. Inkább idős, legyengült és
betegeskedő fákon fordul elő, de néha egészségesnek
tűnő fán is megtelepedik. Tipikus szilkárosító a szilfürkészcincér (Necydalis ulmi), emellett más polifág
cincérfajok is károsíthatják. A kitermelt, feldolgozott
faanyagon természetesen megjelenhetnek olyan
polifág rovarok is, mint a fésüscsápú kopogóbogár
(Ptilinus pectinicornis), vagy egyes szijácsbogár fajok
(Lyctus brunneus).
A mezei szil törzsén előforduló rovarok közül a
szúbogaraknak kiemelt jelentősége van, első sorban
mint a szilpusztulást okozó gombák vektorai. Nem
egyetlen szúfajról van szó. A széles körben ismert
nagy- és kis szil szijácsszún (Scolytus scolytus, S.
multistriatus) túl több további Scolytus faj készíti
meneteit szilféléken (S. laevis, S. kirschi, S. ensifer).
Valamennyi fajra jellemző, hogy anyamenetiek egy
karúak (monogám fajok) és rostirányúak. Ezeket a me
neteket kitermelt faanyagon, elpusztult fákon találni
a leggyakrabban.

Szil levélbogár (Galerucella luteola)

Fésűscsápú kopogóbogár
(Ptilinus pectinicornis)
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Kórokozói
Szilfavész
A mezei szil betegségei közül, jelentőségét és ha
tását tekintve, magasan kiemelkedik a szilfavésznek
nevezett hervadásos edénybetegség (tracheomi
kózis), amelynek következtében Európában és ÉszakAmerikában az őshonos szil fajok egyedei jórészt ki
pusztultak, és a szilek erdészeti szerepe jelentősen
megváltozott.
Európában a szilfavész első járványhulláma az
1910-es években kezdődött, az 1930-as években
tetőzött. A szilek tömegesen pusztulása Hollandiából
indult, majd a járvány egész Európán végigsöpört.
A kórokozó az Ophiostoma ulmi tömlősgomba volt.
Eredetét tekintve feltételezhető, hogy Kelet-Ázsiából
származott, mivel az ottani szil fajok a fertőzés el
lenére sem betegednek meg. A kórokozót behurcol
ták Észak-Amerikába is, ahol szintén nagy pusztu
lást okozott. A második járványhullám Európában
az 1960-as évektől kezdődött és
napjainkban is tart.

Ezt már a kórokozónak egy fokozottan agresszív
változata okozza, amelyet új fajként ismertek el Ophiostoma novo-ulmi néven.
A betegség tünetei nyár elején, júniustól jelent
keznek. Egyes ágakon a hajtások, levelek hervadnak,
elszáradnak, majd az érintett ág elhal. A következő
években újabb koronarészek esnek áldozatul ha
sonlóképpen, végül a fa elpusztul. Ha a fertőzés
gyökér-érintkezések útján történik, a pusztulás gyor
sabb lefolyású, ilyenkor a fák akár egy év alatt is el
pusztulnak. Tracheomikózisra utaló tipikus tünet az
edények barna elszíneződése, amely a levelekben,
ágakban, a törzsben és a gyökerekben egyaránt
megfigyelhető. Az ágak és a törzs keresztmetszetén
jellegzetesek a külső, folyó évi szijácsgyűrűben ki
alakuló barna foltok, amelyek később körkörösen
összefüggő barna gyűrűt képeznek. Az elszíneződött
edényekből a kórokozó kitenyészthető. A pusztuló
fákat költés céljából a szil szíjács szúk támadják meg.
Költési meneteikben a kórokozó gomba ivartalan
alakja tenyészik. A spórák, hifadarabok rátapadnak
a kifejlődő, új bogárnemzedék egyedeire, ame
lyek kirepülés után, a szilfák koronájában, a
végső elágazásoknál végzett érési táp
lálkozásuk során megfertőzik a még
egészséges fákat. A fertőzés ter
jedésének más módja is lehet
séges, elsősorban a gyökér
érintkezéseken keresztül,
ahol a gomba hifái átnőnek
a szomszédos fák gyöke
reibe. A kórokozó nagy
távolságokra a kéreg
ben hagyott rönkök és
a kezeletlen faanyag
forgalmazása útján ter
jed. A szilfavész elleni
eredményes védekezés
lehetőségei korlátozottak.

Ophiostoma ulmi
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Levélbetegségek
A szilek levelein előforduló kórokozók között víru
sokat, fitoplazmákat, baktériumot és gombákat egy
aránt ismerünk. A vírusok (szil mozaik vírus és szil
tarkulás vírus) a levelek mozaikos foltosodását, tarku
lását, a levéllemez torzulását okozzák. A fitoplazmák
háncsnekrózist, a levelek sárgulását, valamint hajtás
halmozódást, boszorkányseprűt okoznak. A vírusos
és fitoplazmás betegségek megjelenésére főleg
díszfaiskolákban lehet számítani, erdei környezetben
kevésbé.
A gombák közül szilek levelein hazánkban gya
kori tömlősgombák a Mycosphaerella ulmi (konídiu
mos alakja Phloeospora ulmi) és a Dothidella ulmi
(szinonim: Platychora ulmi). Az Erysiphe clandestina és
a Phyllactinia guttata lisztharmatbetegséget okoz.

Gyökér- és tőbetegségek,
törzskorhasztó taplók
Gyökér- és tőkorhadást szileken elsősorban a gyűrűs
tuskógombák (Armillaria fajok) okozhatnak, amelyek
igen sok fa- és cserjefajt megtámadnak. A fertőzött

fák vastagabb gyökerein és gyökfőjénél a gomba
zsinórszerű micéliumkötegeit (rizomorfáit) figyel
hetjük meg. A kalapos termőtestek ősszel, októberben
jelennek meg a beteg fák tövénél, illetve a tuskókon
vagy a talajon.
A Verticillium albootrum és V. dahliae talajlakó, a
gyökerek és a tő sebzésein át fertőző konídiumos
gombák. Hervadást okoznak különböző lágyszárú és
fás növényeken. A beteg növényeknél a szállítóedé
nyek elszíneződése tapasztalható (tracheomikózis).
A verticilliumos hervadás főleg csemetéken fordul
elő, elsősorban a korábban mezőgazdasági hasznosí
tású területeken.
Szileken előfordulhat még fitoftórás eredetű gyö
kérpusztulás is. Európában, ebben a vonatkozásban
a Phytophthora inflata és a Phytophthora megasperma
fajok előfordulása ismert.
A szileket több különböző, lombos fákon polifág
törzs- és tőkorhasztó taplógomba támadhatja meg.
Sebzéseken, ágcsonkokon keresztül fertőzik az
idős fákat. Hazánkban a következő fajokat figyelték
meg szórványosan: bükktapló (Fomes fomentarius),
elterülő rozsdástapló (Inonotus obliquus), alma lika
csosgomba (Spongipellis spumeus), pisztricgomba
(Polyporus squamosus).

Faanyagának jellemzői
Az őshonos szilek közül hazánkban elsősorban a
mezei szilnek van faipari jelentősége. A szilfavész
pusztítása miatt azonban az őshonos szilek szerepe
némileg csökkent, felhasználásuk háttérbe szorult.

A fatest mikroszkópos
és makroszkópos jellemzői
Gyűrűslikacsú fa, edényei a keresztmetszeten a
korai pásztában jóval nagyobbak, mint a kései pász
tában, az évgyűrűhatár mentén 1-3 sorban helyez
kednek el, szabad szemmel is jól láthatók. Az egyes
szil fajok elkülönítése faanyaguk mikroszkópos
metszetei alapján nem lehetséges teljes biztonság
gal.
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A szilek faanyagának makroszkópos elkülönítése
is nehézkes, de felfedezhetők eltérések. Legszem
betűnőbb eltérés az egyes szilek faanyaga közt a
szijács szélessége (mezei<hegyi<vénic), de kissé el
térhetnek színben is, valamint a kérgeik megjelenése
között is felfedezhetők eltérések. A mezei szil kérge
rövid, mély barázdákkal repedezett, a szürke, parás
héjkéreg idősebb korban könnyen lehámló. A kes
keny szíjács és a geszt élesen elkülönül. A szíjács
sárgásfehér, a geszt vörösesbarna.
Összefoglalóan megállapítható, hogy a kései pászta
hullámvonalakba rendeződött edényei, az elkülönülő
pászták, a kisméretű, de színbeli eltérésük miatt jól
látható bélsugarak, a kellemes középbarna színár
nyalat rusztikus hatású, sajátos szépségű rajzolatot,
megjelenést adnak a mezei szil faanyagának.

Fahibák, károsodások, tartósság
A szilre különösen jellemző a göcsösség
és gyakran előfordul a csavarodott rost
lefutás. Az inhomogén szöveti szer
kezetnek és a kisebb göcsöknek
köszönhetően a szilnél gyakran
előfordul különleges rajzos textúra
(csomorosság), ami esztétikailag
előnyös. Előfordulhat a fagyléces
ség is.
A szilfa repedékeny: gyűrűs repe
dések és bélsugár menti repedések
is megfigyelhetők. Faanyaga kevésbé
tartós.

Fizikai és mechanikai
tulajdonságok,
megmunkálási sajátosságok
A hibamentes szilfa műszaki tulajdonságai (fizikai,
mechanikai, kémiai jellemzői) megközelítik a nemes
tölgyekét. A hegyi, vénic- és mezei szil között gya
korlati szempontból nincs különbség. Faanyagának
műszaki jellemzői megtalálhatók az Erdészeti Lapok
2016. évi novemberi számában.

szilfát is használtak íjak készítésére. A késői közép
korban a lőfegyverek tusát szilből készítették, mivel
az ilyen fegyver a visszarúgását jobban elnyelte.
A szil hagyományos felhasználási területe a kocsi
gyártás (alvázak, kerék, agy, küllő), hajótőke és hajó
borda készítés.

A szil fűrészárut gyakran gőzölik a szín kiegyenlíté
sére. A szil a tölgyekhez hasonló, óvatos, kíméletes
szárítási menetrendet igényel, bár valamivel kevés
bé reped, vetemedik. A fűrészáru rendkívül nedves.
Régebben a természetes előszárítás 2-3 évig eltartott.
Ma nagyteres szárítókban az anyagot előszárítják, ezt
követi a 8-10% nedvességre történő végszárítás.

A szilt kedvelik tömörfa formában kisbútorként, de
furnérozott bútor céljára is. A szép rajzolatú szilpar
ketta igen keresett, bár egyesek kifogásolják a kisebb
keménységét. Jól hasznosítható lépcsőként, falbur
kolatként és igényes belsőépítészeti célokra egya
ránt. A sportszergyártásban hokiütőket készítenek
belőle. A szilből előnyösen gyárthatók faragott és
esztergályozott dísztárgyak, fajátékok és fatömegcik
kek egyaránt. A szil jobban telíthető a tölgyeknél,
és így szívesen alkalmazzák kerti berendezésekhez,
bútorokhoz. Gőzölve jól hajlítható. Az alacsonyabb
értékű szil hengeresfát a forgácslapgyártásban hasz
nosítják.

Faanyagának megmunkálása könnyebb a tölgyénél.
A mechanikai megmunkálásnál gyakoriak a szálki
szakadások. Jól esztergálható. Parketta- és bútorléc
gyártásnál célszerű az elemeket szín és rajzolat
szerint válogatni. Jól ragasztható. Felületkezelése
hasonló a tölgyekéhez. Nehezen szegezhető és csa
varozható.

Felhasználási területek
Bár az íjak készítésére a legalkalmasabb fa a tiszafa
volt, számos történeti forrás tesz említést arról, hogy

A hazai szil előfordulásokból alig kerül ki fűrészipari
rönk. A szép rajzolatú, nemes szépségű rövid henge
resfa anyagból is értékes faragott kisbútorok, dísztár
gyak, fapipák készíthetők. Tehát a választékolásnál
csak a beteg, igen alacsony minőségű anyag kerüljön
a tűzifába.
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Irodalmi, történeti vonatkozások,
érdekességek
Eötvös Károly a szilt a magyarság nemzeti fájának
tekintette. „A magyarnak szilfa a nemzeti fája. A né
met elfoglalta a tölgyet, a lengyel a fenyőt, az olasz és
francia az olajfát. Ezer falu, város, halom, dűlő, határ
rész viseli nálunk a Szilas és Szilágy nevet. S ahol ez a
név van: ott magyar lakik, ott magyar telepedett meg
ezer év előtt.” írta Balatoni utazás című művében.
Illyés Gyula így írt a viharálló szilfáról A szíl s a szél
című versében:
„Rezzent a vén szíl: szisszent, jött a tél;
villám rándult, mint megrántott kötél;
egy percnyi csönd. És bömbölő haragra
fakadt a vihar százezer harangja.”
Érdekesség, hogy Szemere Pál a nyelvújítás idején,
1816-ban a szil főnévből alkotta meg a szilárd sza
vunkat.

A hazai mezei szil aggastyánok közül három, egy
korvolt egyedre hívjuk fel a figyelmet:
A balatonakarattyai Rákóczi-szilről azt tartja a
néphagyomány, hogy 1532-ben lombsátra alatt tar
tották meg a kenesei országgyűlést. Ha ez kevésbé
valószínű is, tény lehet Eötvös Károly szavai szerint,
hogy a Batthyány, Bessenyei, Kisfaludy és Nádasdy
nemzetségek öregei, főbbjei e fa előtt poroszkáltak
el, miközben a kenesei országgyűlésre igyekeztek.
A pusztuló faegyedet az 1967. évi májusi szélvi
har alaposan megtépázta, a következő évben már
nem hajtott ki. Korhadó törzse ma is látható ennek
a jelfának, amelyet egykor Tihanyból is fel lehetett
fedezni.

Nevezetes mezei szilfák
Európa legtermetesebb mezei szil egyedét a francia
országi Biscarrosse mellett találjuk, melynek törzs
kerülete 789 centiméter, korát 300–400 évre teszik.
Ehhez a fához egy monda fűződik, mely szerint a
helyi elöljárók elrendelték, hogy a házasságtöré
sen rajtakapott nőket meztelenül a fa alá tegyék ki
közszemlére. Egyszer egy fiatal, szegény nőt jogtala
nul vádoltak házasságtöréssel, ki több napig éhezett
és szenvedett a fa alatt, végül meghalt. A fa ekkor
megmérgesedett, s egy olyan ágat hajtott, amelyen
fehér levelek voltak, ezzel is hangoztatván a nő ártat
lanságát. Ez az ág ma is látható a fehér levelekkel,
amely egyébként ritka jelenség.
A legidősebbnek tartott példány (Orme de Sully de
St-Augustin) szintén Franciaországban él Kerkplein
ben, korát 415±10 évre teszik.
Hazánkban a napjainkban legnagyobbnak ítélt
mezei szil a Lovasberény és Csákvár közötti műút
mellett található, törzskerülete 490 centiméter, saj
nos koronája villámkár következtében sérült.
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A Balogh-fa Szekszárdtól délre, a Csatári-patak
partján az országút mellett állt. Béri Balogh Ádámot,
II. Rákóczi Ferenc híres tábornokát alatta fogták
el 1711. október 29-én a császáriak. Az 1940-es
években száradt ki, vasabroncsokkal körbevett tör
zsét még jó ideig lehetett csodálni, s a történetét
megörökítő táblát olvasni.
A harmadik nevezetes szilfa a martonvásári parkban állt, vastag oldalágaival, különös növésével
valószínűleg Beethoven figyelmét is felkelthette.
Az év fájának választott mezei szil a magyar táj
eltűnő félben lévő, egykor igen megbecsült eleme,
melynek megőrzése fontos erdészeti feladat lenne.
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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
2013 • házi berkenye – Sorbus domestica
2014 • mezei juhar – Acer campestre
2015 • kocsányos tölgy – Quercus robur
2016 • mezei szil – Ulmus minor
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