Az év fája 2016-ban a mezei szil
(Ulmus minor)

Egyéb magyar neve: simalevelű mezei szil, kislevelű mezei szil, kopasz szil

 A Tihanyi apátság 1055-ben keltezett
alapító levelében zilu kut (szilkút,
szilfával jelzett kút) helynév olvasható.
 Eötvös Károly a szilt egyenesen a
magyarság nemzeti fájának tekintette,
mivelhogy „ezer falu, város, halom,
dűlő, határrész viseli a Szilas és
Szilágy nevet. S ahol ez a név van: ott
magyar lakik, ott magyar telepedett
meg ezer év előtt.”
 Szemere Pál a nyelvújítás idején,
1816-ban a szil főnévből alkotta a
szilárd szavat.
(www.veszprem.erdoinfo.com)

Elterjedés: A mezei szil Európa nagy részén őshonos fafaj, magas hőigénye
miatt elsősorban a sík- és dombvidékeket kedveli. A kocsányos tölggyel és a
magas kőrissel értékes elegyes állományokat alkothat a keményfás
ligeterdőkben.
Jellemzői:
• Az éghajlati szélsőségekre közömbös, melegkedvelő, de fagyálló,
mérsékelten fényigényes fa.
• A mezei szil 30 méter magasságot is elérhet.
• Hosszú életű (200 - 300 év), mérsékelt növekedésű fafaj.
• Váltakozó rügy- és levélállású, így jól hasznosítja a fényt.
• Lombfakadás előtt, márciusban virágzik.
• 15-20 mm hosszú lependék termése májusban érik és hullik.
• A mezei szil a csonkolásokat könnyen regenerálja, jól sarjad tuskóról és
gyökérről is, a szomszédos egyedek gyökerei gyakran összenőnek,
amelyen keresztül tápanyagcserét tudnak véghezvinni.
• Rendkívül kemény, rugalmas, nehezen hasadó fájából bútort, hajót,
henteseknek vágódeszkát készítettek.
• Magyarország legtermetesebb szilfája Lovasberény és Csákvár közötti
műút mentén található, törzskerülete 490 cm, koronáját sajnos
villámkár érte.
• Időskorú, hatalmas méretű egyedeit hajdanán szent faként is tisztelték,
a középkorban néhány európai országban ilyen faóriások alatt hirdették
ki a törvényeket.

Védelme:
Az
„év
fáját”
az
Országos
Erdészeti
Egyesület
(www.oee.hu) választja ki azzal a szándékkal, hogy egy
kicsit jobban odafigyeljünk a hazai erdőkben, parkokban élő
fafajokra.
Napjainkra a szilfavész miatt Európa szerte visszaszorult.
A kórokozó gombája (amelyet a szil-szijácsszú viszi egyik
fáról a másikra) a fatest edényeit tömi el, aminek
következtében a víz és az ásványi sók szállítása nehezebbé, vagy teljesen
lehetetlenné válik. A megtámadott szil egyedeken így először hervadásos
tünetek jelentkeznek, majd gallyak, ágak pusztulnak el, és végül maga a fa is.
Ezért a még meglévő fák megőrzése fontos feladat.
A keresztrejtvény megfejtése a szilfa egyéb magyar nevét adja.

1. A Tihanyi apátság alapítólevelében a szilfával jelzett kút helyét így írták
1055-ben magyarul.
2. Lombkoronáját ősszel leveti, tehát…
3. A szilfa termése:
4. Tartós vízállósága miatt ezt is készítették belőle:
5. Lombfakadás előtt ebben a hónapban virágzik:
6. Pusztulását okozza:

Megfejtés: ____________________________
Forrás:
Dr. Bartha Dénes: Magyarország fa- és cserjefajai
www.oee.hu
www.veszprem.erdoinfo.com
Természetbúvár 2016/1. szám

Megfejtés: kopasz – zilukut, lombhullató, lependék, hajó, március, szilfavész

A természetben ne hagyj mást magad után, csak a lábad nyomát, és
ne vigyél el mást, csak az emlékeidet!

