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Hazai méhlegelők 12. rész - Idegenhonos fás hordásnövények
IV.
Az előző részt itt olvashatja
Csörgőfa

Magyar nevét onnan kapta, hogy a hólyagszerűen felfújt termésében lévő magvak szélfúváskor
csörögnek. A szappanfafélék családjába tartozó, Kelet-Ázsiában, Kínában és Koreában őshonos
lombhullató fafaj. Európába a 16. században került, helyenként ki is vadult, de nálunk alapvetően
díszfa, parkfa; az USA-ban viszont inváziós fajnak tekintik.
Termőhelyi igénye morfológiája
Melegkedvelő és fényigényes faj. A fagyokra fiatalkorban érzékeny. Szárazságtűrő, de a túlságosan
hosszú aszályos időszakot megsínyli. A talajjal szemben nem igényes. Kis termetű, 10-12 méter
magasságot ritkán meghaladó fa, sokszor csak 5-8 méterre nő maximum. Koronája helyenként kissé
nyitott, de metszés nélkül is meglehetősen szabályos gömb formájú, terebélyes. Kérge világosbarna
színű, repedezett felületű. Hajtásai fiatalon vastagok, narancsos barna színűek. Levelei páratlanul
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szárnyaltan összetettek, 20-40 cm hosszúak. 11-13 levélkéből állnak, amelyek igen jellegzetesek,
aljuk felé mélyebben szeldeltek-hasadtak (a. kép). A levél fonákja kékes árnyalatú, a levéllemez
fényes zöld színű.
Ősszel a levelek aranysárgára színeződnek, emiatt is kedvelt parkfa. Virágai a termőhelytől függően
általában június közepétől július végéig virágzanak, 1-2 hétig.
Sárga vagy zöldessárga színűek (b. kép), alapjukon piros folttal. Hímnősek (de porzós és termős
virágok is fejlődnek), illatosak, négyszirmúak. Látványos, nagy, laza, felálló bugavirágzatot alkotnak.
A virágok rövid kocsánnyal rendelkeznek, csészéjük cimpája szintén rövid. A 8 porzószál mereven
előreálló. A nektárium korongszerű, a magház körül képződik ki. Termése papírszerű, „lampionként
csüngő” három élű toktermés, 3-6 cm hosszúsággal és 2-4 cm szélességgel (c. kép). Színe éretlenül
zöld, éretten narancssárga, később ősszel bebarnul. Télen is a fán marad. A „hólyag” sötétbarna
vagy fekete magvakat tartalmaz. Ezek átmérője 5-8 mm.

Méhészeti jelentősége
Általában kitűnő méhlegelőnövényként tartják számon, de mivel faállományt sehol sem alkot, mézét
tisztán nem ismerjük. Bőséges virágzásával a legtöbb helyen a legínségesebb időben nyújthat
hordást. Elsősorban nektárjáért járják a méhek tömegesen, de virágport is gyűjtenek róla. Egyetlen
virágban naponta átlagosan 0,16-0,58 mg nektár képződik. A cukortartalom átlagainak szélsőértékei
53,0-79,6% között ingadozik az időjárás és a napszak függvényében. Az összátlag 69,7%.
Ültetése, telepítése, gondozása
Árnyékban kevésbé virágzik, ezt az ültetési hely megválasztásakor vegyük figyelembe, napos
fekvést keressünk neki. Ha magvetéssel kívánjuk szaporítani, érdemes tudni, hogy a magokat hideg
hatásnak kell kitenni ahhoz, hogy kicsírázzanak. Az ősszel gyűjtött és hosszú ideig tárolt magokat
áztassuk egy napig langyos vízbe a vetés előtt. Gyökérről is jól sarjad, gyökérdugvánnyal is
próbálkozhatunk. Metszést az elhalt, elszáradt hajtások eltávolításán felül nem igényel. Gyorsan
növő, de nem kimondottan hosszú életű fafaj. Mivel nem nagy termetű, utcafásításra alkalmas, akár
villanyvezetékek alá is. Gyöngyös egyik utcájában szép fasor díszlik belőle. Külterületen is fellelhető,
szőlők elejébe-végébe ültették, a határok megjelölésére. Jól állja az erős szelet, bírja a
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légszennyezést. Létezik oszlopos változata is, de méhészeti, méhlegelő-javítási szempontból a
terebélyes gömb alakú koronaszerkezettel rendelkező egyedek kedvezőbbek. Mivel idegenhonos
növény, telepítése belterületre ajánlott. Levélfoltosodás előfordulhat, de különösebb problémát nem
okoz.
Lászka István Attila
okleveles erdőmérnök,
okleveles agrár-mérnöktanár
Vanyarc/Domoszló
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