
 

 

NÖVÉNYTÁBLA: magas kőris 
Fraxinus excelsior L.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kereskedelmi felhasználása: 

 

Az acél előtt a kőris volt a nagy hajótestek fő 
építőanyaga, valamint a gépkocsikban használták 
burkolóanyagként a karosszéria részeként. 
Kőrisből csináltak olyan sporteszközöket, mint a 
sznúkerdákó és a teniszütő. Manapság a furnérlemez 
és padlóburkolatok népszerű alapanyaga. 

Magyarországon a kőris nemzetségnek, 
amely az olajfafélék családjához tartozik 

három faja őshonos: 
a magas kőris, a virágos kőris 

(mannakőris), és a magyar kőris (pannon 
kőris). Betelepített faj az amerikai kőris. 

 
Az olajfafélék családjába tartozik a 

kőrisen kívül az Európai olajfa vagy olíva, 
amelynek húsos bogyóit, az olajbogyót 

fogyasztjuk.  
 

A fiatal példányoknak 

még sima a kérge és 

szürkés színű  
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Felhasználása:  

 

Még zöld állapotában használható legjobban 
tüzelőanyagként. 

„fiatal kőrisnek lángja nemes,  
öreg kőrist a tűzre ne vess” 

 
Időjáráselőrejelzés: 
 
A kőris és a tölgy leveleinek előbújása a nyárias időjárás 
közeledtét jelzi. Néphagyomány szerint, ha a tölgy előbb 
hajt ki, akkor aszályos lesz az időjárás, ha a kőris levelei 
jelennek meg korábban, akkor változékony, 
csapadékosabb nyárra számíthatunk. 

  

A fiatal termések 
megfőzve ehetőek. 

Beporzási stratégiák:   
Szélbeporzással szaporodik, még a levelek 
kinyílása előtt, így a virágpor könnyebben átjut a 
lombkoronán. Más szélporozta növényekhez 
hasonlóan nincs szüksége szemet gyönyörködtető, 
a rovarokat magához csalogató virágokra.  
 
Érdekesség, hogy a virágos kőris viszont az idők 
során a szélbeporzásról, vonzó virágai segítségével 
„áttért” a rovarbeporzásra.  
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Miről ismerhetjük fel 
 

Legjobb megfigyelési és 

felhasználási időszak: 

 
• Március-áprilisban – a lombfakadás előtt 

megjelenő nagy, piros-lila virágokról 

• Koratavasszal a fiatal szárak nagy 
nedvességtartalmúak, ekkor lehet jól sípot, 
furulyát készíteni belőlük. (ld. Játékos ismertető 
- Kőris) 

• A villás ágak egész évben megtalálhatók és 
csúzlit, vagy nyárstartót (szalonnasütéshez) 
lehet belőlük készíteni 

 

Törzs és szár 

 
• Közepes méretű lombhullató fa (bár a 

mediterráneumban örökzöld kőrisek vannak) 
lombkoronája gömbölyded, felfelé ívelő, akár 
25 méterre is megnővő ágak jellemzik. 
Törzskerülete elérheti az öt métert.  

• A fiatal hajtások zöldtől szürke színig változnak. 
A kéreg a fiatal példányok esetében sima és a 
korral egyre bordázottabbá válik. Kedvelt 
gazdanövénye zuzmóknak és mohaféléknek.  

• Mivel a kifejlett fák nagy fényigényűek, a 
fiatalok gyorsan igyekeznek felfelé, éppen ezért 
vékony, nyurga törzsük van. 

Adatok: 

 
 
 

További 

elnevezések 

 

A magas kőris egy alfaja a 
szomorú kőris (Fraxinus 

excelsior ‘Pendula’) 
A kőris nemzetségbe tartozó 

virágos kőrist, pedig 
mannakőrisnek is hívják.  

Természetvédelmi státusz: Mérsékelten fenyegetett 

ELTERJEDÉSE: Nagy-Britannia és Európa szerte 

elterjedt, kivéve a legészakibb és legkeletibb 

részeken 

 Hasonló fajok: 
 

Leginkább a nemzetségbe tartozó más kőrisfajokkal téveszthető össze, illetve 
fiatal korában és amikor nem terem, még a madárberkenyével.  (Sorbus 
aucuparia). Azonban, míg a kőrisnek átellenes levélállása van (szemben állnak 
a levélkék a levél szárán), addig a berkenyének váltakozó. A  
berkenye virágai fehérek, bogyói narancssárgák, tehát a termések  
nem hasonlítanak.  
 
 

Növényrendszertan (Taxonómia) 

A kőris nemzetség (Fraxinus) az olajfafélék (Oleaceae) családjába tartozik, 
amely mintegy 70 fajt számlál. Amint neve is mutatja (excelsior=kimagasló), 
az olajfafélék családjának legmagasabbra nővő faja.  

Virágzás: korán és rövid ideig virágzik, a mi 
térségünkben március-áprilisban, még lombfakadás 
előtt.  
 
A virág felépítése: A virágok lilától piros 
színig változnak, sziromtalanok, és jóval a levelek 
kibújása előtt jelennek meg.   
 
Termése: Nyelv formájú szárnyas 
lependéktermés, amely idővel megbarnul és télen is 
a fán marad.  
 

Levelek: Fakó világostól középzöldig. A levélkék 
középső bordája mellett általában levélszőrök 
találhatók. Az összetett levél 7-13 pár szár nélküli 
levélkéből áll, amiből egy csúcslevél.  
 
Élőhely: Sokféle helyen megél: sík vidékek nedves, 
üde helyeit kedveli, ligeterdőkben gyakran előfordul, 
de száraz, hegyes, köves lejtőkön is megél. Kedveli a 
meszes talajt. Mivel a légszennyezettséget is jól tűri, 
városi utcákra is ültetik Európa szerte 
  
 

Rügyek: Fekete, nagy, fényes, kemény tapintású 
rügyei hasonlítanak a szarvasagancs friss 
kinövéseihez.  
  
 

 
 
 
 
 
 

TÁPLÁLÉKLÁNC 

A nektárt összegyűjtik a 
rovarok (virágos kőris 

esetében).   
A fafúró rovarok a kéreg 

alá telepszenek. 
A harkályok a rovarokkal 

táplálkoznak. 
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Növénytani szótár (2. rész)  

 
Virág – a növény ivaros szaporodását szolgáló, 
módosult levelekből álló hajtás. Jellemző részei 
az ivarlevelek: porzó és termő, illetve a 
takarólevelek és a virágtengely 
Portok- A porzónak a virágport tartalmazó része, 
ami a porzószál csúcsán található.  
Levélripacs- Amikor ősszel a levél lehull az ágról, 
a szállítóedény-nyalábok nyomai megmaradnak 
a levélnyél érintkezési helyén.  
Összetett levél -Több, kisebb önálló egységre, 
levélkékre tagolódó levél.   
Levélke- az összetett levelet alkotó kis levelek  
Bibeszál- A növény női ivarszervének része. Szár 
szerű képződmény, amely a magházat a bibével 
összeköti. Ezen keresztül jut be a virágpor 
(pollen) a magházba.  
 

 

 
A legidősebb és a legnagyobb példány: A 
legidősebb ismert kőrisfa nyolc-kilencszáz éves! A 
legnagyobb mért törzskerület 13 méter  
 
Figyelem: A legnagyobb fa nem feltétlenül egyenlő 
a legidősebbel!  
 
 

 

A kőrisek 1992-ben felfedezett betegsége a Hymenoscyphus 
fraxineus által okozott hajtáspusztulás. A kórokozót 2006-ban 
írták le, és Chalara fraxinea néven illették. Európában napjainkra 
az erdővédelem egyik legkomolyabb problémájává vált. Sajnos 
nem csak a magas kőrist támadja, hanem más kőrisfajokat is. 

Elterjedése – Nagy-Britanniában és Nyugat-Európában 
széleskörűen elterjedt fa, Kelet-Európában valamivel 
kevesebb található, északon és délen kevésbé jellemző 
https://www.gbif.org/species/3172358.   
 
  
 
 

 

Nevének eredete: A kőris név valószínűsíthetően a török eredetű küyris, vagy kevris szóból származik. Latin nevét a fraxinust 
egyesek a megtör (frango, fractus) szavakból eredeztetik, ami utalhat a kőris törékeny faanyagára, ám ez nem igazolt, már csak azért 
sem, mert a faanyaga nem kifejezetten törékeny. A mannakőris név a virágos kőris gyógyhatású nedvére (manna) utal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Növénytani szótár (1. rész)  
 
Kaszat- egyetlen apró, száraz termésdarabot jelent – pl. a pitypangnak is 
kaszattermése van. 
Kéreg- a fa külső, vastag, szilárd védőrétege  
Törzs- A fa fő tengelye, támasztéka, amiből az ágak, illetve az egész 
lombkorona elágazik.  
Repedések - hosszú, vékony bemélyedések, amelyek bizonyos fatörzsekre 
jellemzőek. Például a kőris idősebb példányaira 
Rügy- Az ágak mentén található “duzzanatok”, amelyekből a levelek, illetve a 
virágok fakadnak.  
Hajtás- Leveles szár, amely a rügyből fejlődik ki.  
Köznapi értelemben arra is használjuk, ahogyan egy növény kihajt a földből. 
Lenticella (paraszemölcs) – a fa kérge alatt (hajtásain) található pórus, amin 
keresztül a fa lélegzik.  
Páratlanul szárnyalt összetett levél -legalább három levélkéből álló összetett 
levél, ahol a levélkék különböző pontokból indulnak ki és egy csúcslevéllel is 
rendelkezik.  

 
 

Tegyünk virtuális túrát a kőris körül, 
a Pappus kisfilmek segítségével. 

Természetvédelmi státusza (IUCN – Vörös lista).   
2018-ban a fent említett kórokozó okozta pusztulás miatt 
mérsékelten fenyegetett státuszba került. 

 

Kifejlett fa 

Szétterülő, kerekded, 

kissé kúp formájú 

lombkorona 

https://www.gbif.org/species/3172358

