A BARKÓCABERKENYE (SORBUS TORMINALIS)
BOTANIKAI JELLEMZÉS
Nevezéktan
AULUS CORNELIUS CELSUS mővében már „sorbum
torminale” néven említi e fajt. Késıbb id. CAIUS PLINIUS
SECUNDUS „Historia naturalis Libri XXXVII” enciklopédikus mővében „sorbus torminalis” néven szerepelteti.
CAROLUS LINNÉ, a tudományos nevezéktan megalkotója
1753-ban megjelent „Species plantarum”-ában a Crataegus torminalis nevet adja neki, tehát a galagonyákkal
veszi egy nemzetségbe. 10 évvel késıbb H. J. N. CRANTZ
a mai - egyben ókori - néven illeti: Sorbus torminalis (L.)
CRANTZ. A tudományos nemzetségnév - a Sorbus - a
kelta < sor > szóból származik, amely fanyart jelent, s
nyilván termésére utal. Az arab sorbet ill. sherbet is erre a
tıre vezethetı vissza, amelyet a gyümölcsökbıl készült
italokra alkalmaztak. A latin köznyelvben a sorbust
általánosan a berkenyékre használták. A szintén latin
eredető fajnév a < torminalis > jelentése kólikát enyhítı,
mivel termését gyomor- és bélbajok
orvoslására ajánlották.
Általánosan elterjedt magyar neve a barkócaberkenye, mely mellett használatos
volt a barkócafa, barkolcsa, uckurucfa
elnevezés is. A Dráva-Száva közérıl
származó korai adatok alapján feltehetı,
hogy a magyarba egy déli szláv brekovica,
vagy brekavica alak kerülhetett át
barkócaként. A népnyelvben a barkóca
’bunkósbot’, illetve ’bercıkés bot’ elnevezésének alapja, hogy a furkósbotokat
gyakran faragták barkócafából. (A fának
az a tulajdonsága, hogy ha tavasszal megszurkálják, a szurkálások helyét ıszre
görcsösen kiforrja, ezért furkósbotnak kiválóan alkalmas.)

Alaktan
Közepes termető fafaj, általában 15-20 méteres magasságot ér el. Termıhelytıl függıen azonban helyenként 25
méterre is nıhet, az eddig mért legmagasabb példány
(Németország) 33,3 méter magas volt. Törzse zárt állásban - szokatlanul - nyúlánk, jól feltisztuló, szabad állásban
viszont zömök, sokszor görbült. A legnagyobb mellmagassági törzsátmérıjő egyed (Dánia) 134 cm-t ért el.
Koronája boltozatos, terebélyes, zárt állásban is erısen
ágas. A fiatalabb egyedek kérge sima, szürkészöld-sötétbarna, gyengén fénylı és világos keresztirányú lenticellákkal tagolt, késıbb a kéreg repedezik, részben felpattogzik és pikkelyesen elválik, barna színő. Kezdetben
karó-, majd szívgyökérzetet fejleszt, az oldalirányba futó
gyökerek túlérnek a koronacsurgón. Az idısebb egyedek
gyökérzete 1-2 méter mélységig is lehatolhat, fejlett
gyökérrendszere miatt a szeleknek jól ellenáll. Kevésbé
kutatott, de ismert tény, hogy gyökerein ektotróf mikorrhizát találunk.

Elterjedés
Elterjedési területe meglehetısen tagolt,
szubmediterrán súlypontú. Szórványosan
jelenik meg Nyugat-Európában, gyakoribb
Közép- és Dél-Európában, a Kaukázusban, de fölbukkan Észak-Afrikában és
Kis-Ázsiában is. A kontinentális klímát
kerüli, így hiányzik Kelet-Európából és az
alföldjeinkrıl is.
Vertikális megjelenésére FEKETE LAJOS és
BLATTNY TIBOR 1913-ban megjelent
munkájából (Az erdészeti jelentıségő fák
és cserjék elterjedése a Magyar Állam
területén) kaphatunk képet. E szerint a
Kárpát-medencében átlagosan 670 méter
tszf. magasságig kapaszkodik fel, tehát a
kollin-szubmontán régió jellemzı fája.

1. ábra – A hajagi barkócafa a Bakonyban
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2. ábra – A barkócaberkenye elterjedési területe (Forrás: SCHMELING, 1994)
(1 – precízen térképezett terület; 2 – olaszországi elıfordulás, itt-ott az országban;
3 – balkáni, eddig még nem térképezett elıfordulás)

Vesszeje enyhén szögletes, zöldes- vagy vörösesbarna,
fényes, sőrőn álló, elliptikus paraszemölcsökkel borított.
Rügyei zömök tojásdadok, kétoldalt összenyomottak,
tompa csúcsúak, rügypikkelyei fényesek, kopaszak, zöldek, szegélyük barna. A levélripacson - szemben az
összetett levelő berkenye fajokkal - csak 3 edénynyalábvégzıdés látható. A fiatal fáknál gyakori, hogy a késıi,
jánosnapi-hajtások a fagyok miatt nem zárulnak le csúcsrüggyel, ezért villásodnak. Levelei 3-4 pár karéjúak, 5-10
cm hosszúak, 4-8 cm szélesek. Válluk levágott vagy
gyengén szíves, a legalsó karéjpár közel merılegesen
elálló, a többi elıreirányuló és fokozatosan kisebbedı.
Levéllemeze vékony, szárnyas erezető (ennek alapján
könnyő a juharoktól megkülönböztetni), fiatalon gyéren
molyhos, késıbb kopaszodó. İszi lombszíne feltőnı,
sárga vagy narancssárga.
Visszaszerzı képessége gyenge, fiatal korban hoz ugyan
tısarjakat, de az idısebb fák már képtelenek erre. Olykorolykor gyökérsarjai is fölverıdnek, de ez egyáltalán nem
jellemzı. Ha egyedei hirtelen szabad állásba kerülnek,
csak ritkán hoznak vízhajtásokat. Hazánk legtermetesebb
barkócaberkenyéje Borsod-Abaúj-Zemplén megyében,
Fony község határában található, melynek törzskerülete
260 cm, magassága csupán 12 méter.
A barkócaberkenye sajátosan fölpattogzó kérgével, különös alakú levelével, bódító virágillatával, barna almácskáival, szép ıszi lombszínezıdésével a magyar erdık
méltánytalanul elhanyagolt, dekoratív vadgyümölcse.
Biológia életkora 200-300 év, erdeinkben általában a
fıfafaj vágáskorától függ az egyedek kivágása, azonban
egyre több helyen hagyásfának visszahagyják.
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3. ábra – A barkócaberkenye leveles hajtása
(Forrás: ALDROVANDI, 1550)

4. ábra – A barkócaberkenye hazai elıfordulása (Forrás: BARTHA – MÁTYÁS, 1995)

TERMİHELYI IGÉNY

5. ábra – A barkócaberkenye leveles hajtása

6. ábra – A barkócaberkenye ıszi lombszíne

A barkócaberkenye természetes, meglehetısen tagolt
elterjedési területét figyelembe véve sajátos klímaigényő,
melegkedvelı, a fagyra nem érzékeny faj. Szubmediterrán
jellegébıl adódóan csapadékos nyárelıt, sok napsütést és
tartós nyári meleget kíván. A hımérsékleti szélsıségeket
jól tőri, de a kifejezetten kontinentális éghajlatot kerüli. A
talajnedvességgel szemben széles tőrıképességgel rendelkezik, a túl sok nedvességet és a magas talajvizet nem
viseli el. A laza, szellızött talajokat részesíti elınyben, a
túl kötött, levegıtlen talajokon rövid élető.
A barkócaberkenye elsısorban a tápanyagban és bázisionokban gazdag, magas bázistelítettséggel rendelkezı
talajokat kedveli, ezért gyakran a meszes talajokhoz kötik
az elıfordulását. Leggyakrabban a mészkı, dolomit,
bazalt és a löszszerő alapkızeteken létrejött talajokon
találjuk. Meszes, gyakran meleg, száraz termıhelyen való
elıfordulása arra vezethetı vissza, hogy az egyéb fafajokkal szemben nagyobb szárazságtoleranciával rendelkezik,
ezzel javítja saját konkurencia képességét és túlélési
esélyeit.
A bükkös klímában csak ritkán fordul elı, itt is elsısorban a mészkövön vagy dolomiton kialakult, fıként déli,
délnyugati fekvéső, törmelékes lejtık többletvízhatástól
független sekély termırétegő, sziklás köves váztalajain,
rendzináin vagy lejtıhordalék talajain. Ezeknek a talajoknak igen kicsi a termırétege, alacsony a szervesanyag
tartalma, ennek megfelelıen kicsi a talajok tápanyag
szolgáltató képessége. Ehhez járul az igen alacsony
vízkapacitás, ezért a talajok a vegetációs idıszak egy
részében szárazak, a növények számára felvehetı, ún.
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7. ábra – Kimagasló növekedéső barkócaberkenye a
Vállus 83C erdırészletben
hasznos víz nem áll rendelkezésre a talajban. Mindezek
ellenére a barkócaberkenye a bükkös klímára jellemzı
csapadék hatására viszonylag jó növekedést mutat. Erre
annál is inkább érdemes odafigyelnünk, mert ezeken a
termıhelyeken a fıfafajok növekedése egyre inkább
visszaszorul.
A barkócaberkenye domb- és hegyvidékeink gyertyánoskocsánytalan tölgyes klímájában találja meg alapvetıen
növekedésének ökológiai optimumát. 400 méter körüli
vagy ez alatti tengerszint feletti magasságban, mintegy
650-750 mm-es évi csapadék, 9-10 Co évi középhımérséklet és 55-60 % júliusi 14 órás relatív páratartalom mellett kedvezıek a termıhelyi adottságok
számos fafaj számára. Itt alakulnak ki többek között a
fıként többletvízhatástól független, vagy szivárgó viző,
középmély, mély vagy igen mély termırétegő, vályog,
agyagos vályog fizikai féleségő, a barna erdıtalajok és a
ranker vagy rendzina talajok közötti átmeneti talajképzıdmények, valamint a Ramann-féle barnaföldek és
agyagbemosódásos barna erdıtalajok, ahol a barkócaberkenye a legerıteljesebb magassági és vastagsági növekedést érheti el. Ezen talajok termırétege jól fejlett
morzsás vagy szemcsés szerkezető, ennek következtében
levegıs, amit a barkócaberkenye kifejezetten kedvel. A
tápanyag- és vízgazdálkodás ugyancsak jó, így ezeken a
termıhelyeken jellemzıen közel egyenes törzső, magasba
törekvı, erıteljes magassági növekedést, majd késıbb
vastagsági növekedést is mutató fává nı. A növekedési
erélye olyannyira jó, hogy az egyes erdıtársulásokban
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levı fafajoknak komoly konkurenciát jelenthet. Mivel más
fafajok az ilyen talajokon akár 10 m-rel is magasabbak
lehetnek, csak állandóan szabad állásban érheti el a 30
méteres, vagy akár nagyobb magasságot. Erre példát
találhatunk a Keleti-Mecsekben, a Bakonyban vagy a
bükki Leányvölgyben egyaránt.
A termıhelyi feltételek kedvezıtlenebbé válásával
csökken a barkócaberkenye növekedési erélye és a
magassága is. Mivel számos fafajnál szárazságtőrıbb,
tömegesebb elterjedését találjuk a kocsánytalan tölgyes
ill. cseres klímában. 150-300 méter tengerszint feletti magasságban 550-600 mm évi csapadékkal, 9,5-10,0 C o és
51-55 % júliusi 14 órás páratartalommal jellemezhetıek ezen termıhelyei. Elsısorban déli, délnyugati
kitettségben, ugyancsak bázikus vulkanikus kızeteken
vagy mészkövön, illetve dolomiton kialakult talajokon
tenyészik. A kevesebb csapadék következtében szárazabbá válnak termıhelyei. A többletvízhatás nélküli,
sekély vagy középmély termıréteg, elsısorban vályog
fizikai féleség mellett sziklás-köves váztalajokon, földes
váztalajokon, rendzina, humuszkarbonát, erubáz és ranker
talajokon, karbonátmaradványos barna erdıtalajokon,
rozsdabarna erdıtalajokon, barnaföldön, lejtıhordalék
talajokon találjuk.
Mind a gyertyános-tölgyes, mind pedig a kocsánytalan
tölgyes ill. cseres klímában elegyfafajként kielégítı növekedést mutat a savanyú, nem podzolos barna erdıtalajokon valamint a podzolos barna erdıtalajokon is.
A barkócaberkenye tág határok között képes elviselni a
termıhely szélsıségeit. A sekély termırétegő váz- és
kızethatású talajokon elsısorban talajvédelmi funkciót
tölt be, azonban a jobb víz- és tápanyag gazdálkodású,
bázisokban gazdag barna erdıtalajokon jelentıs faméreteket érhet el, ezért ezeken a termıhelyeken felkarolása, a
jelenleginél nagyobb elegyaránya állományainkban
mindenképpen indokolt. A szálerdıben, melyben a fıfafajok gyorsabban növekednek a szálanként elıforduló
barkócaberkenyénél, csak intenzív beavatkozással érhetı
el az egyedek fenntartása. Erdıfelújításoknál, erdıtelepítéseknél, alátelepítéseknél ezért inkább csoportosanfoltosan elegyítsük, így a gyorsabban növı fıfafajok
kevésbé tudják túlszárnyalni és ez által veszélyeztetni
fennmaradását. A jövıben minıségi faanyagnyerés vagy
gyümölcstermelés céljából ültetvény erdıként való felkarolása is várható.

8. ábra – A barkócaberkenye sátorozó bugavirágzata

CSEMETENEVELÉS
Virágzás, termésérés és begyőjtés
A barkócaberkenye sátorozó bugában elhelyezkedı, fehér
virágai a kilombosodás után, május-júniusban nyílnak. A
virágok kicsinyek, 6-8 mm átmérıjőek, hosszú kocsányúak.
A termések hosszúkás körte alakúak, 12-15 mm hosszúak.
Eleinte zöldessárgák, éretten rıtbarnák, fehéren
pontozottak, kemények. A termés késıbb megpuhul,
szotyósodik, ehetı. A magház pergamenszerő, a termés 4
magvú, a magvak 6-7 mm hosszúak, vörösbarnák, fénytelenek.
Győjteni akkor lehet, amikor a magvak végleges színe
kialakul. Ez rendesen szeptember végén, október elején
következik be. A győjtés történhet a fáról vagy a földre
lehullott termések összeszedésével. Egy-egy termésben 34 szem magot találunk. A begyőjtött termést össze kell
zúzni, az így nyert pépbıl a magvakat mosással lehet
kinyerni. A magkihozatal kb. 1 %. A tisztítás közben el
kell kerülni a magvak mechanikai sérülését, melyek héja
nedves állapotban különösen sérülékeny.
A begyőjtés után elıfordulhat, hogy nem tudjuk azonnal
kimosni a magvakat. Ilyenkor az a leghelyesebb, ha 3-4
Co-on tároljuk, de törekedni kell a minél elıbbi kimosásra,
mert a magvak jelentısen veszíthetnek csírázóképességükbıl, ha a gyümölcs erjedésnek indul.
A mag kezelése - a rétegelés
A tiszta magvak közvetlenül a kimosás után megszikkasztva, még kora ısszel elvethetık. Tavaszi vetéshez a
magvakat rétegelni szükséges, mert a barkócaberkenye
magja erıs embrionális csírázásgátlás alatt áll. Ez történhet hagyományos módon úgy, hogy a magot valamilyen
nedves közeggel (homokkal, perlittel) összekeverjük és
folyamatosan +3 Co-on tartjuk. Ha a magvak 10-20 %-a
megreped, azaz a legkevésbé átfekvı magvak csírázása
megkezdıdik, el kell kezdeni a vetést. Ez a barkócaberkenyénél kb. 3 hónap (13-15 hét) múlva következik be.

9. ábra – A barkócaberkenye almácskatermése

10. ábra – Vállus 83C erdırészletbıl, a 28. számú
barkócaberkenye törzsfáról begyőjtött termések
Jobb hatást lehet elérni akkor, ha a rétegelt magvakat váltakozva hideg-meleg hatásnak tesszük ki. Ha 2 hétig 20
Co-on, majd 2 hétig 3 Co-on és ismét 2 hétig 20 Co-on
tartjuk a rétegelt magvakat, akkor az utolsó meleg fázis
után 14 héttel, 3 Co hımérsékleten rendkívül erıs csírázást
érhetünk el. Erre a kezelési módra is vonatkozik az, hogy
ha a magvak 10-20 %-a elkezd csírázni, akkor a vetést el
kell végezni.
De végezhetı a rétegelés közeg nélkül is, ellenırzött
nedvességtartalmú maggal. A módszert a lengyel SUSZKA
dolgozta ki alapvetıen a bükk makkra és francia kutatók
fejlesztették tovább más fafajok magjaira. A lényeg az,
hogy olyan nedvességtartalmat állítsunk be a kezelés során,
ami mellett a mag még nem veszti el csírázóképességét, de
ami kevés a csírázás megindulásához. Ez a nedvességtartalom a bükknél 30 %, a madárcseresznyénél 27-30 %,
a kırisnél 50-60 %, a hegyi juharnál 50 %. Francia
kutatások mutatták ki, hogy a barkócaberkenye esetében a
38-40 %-os nedvességtartalom a legjobb. A kezelés során
pedig egymást követıen 2 hét 25 Co – 2 hét 3 Co – 2 hét
25 Co fázist, majd végezetül 17-20 hét 3 Co-os hideg
periódust alkalmaztak. A rétegelés tehát jobb hatásfokú,
ha a barkóca magot váltakozva tesszük ki meleg és hideg
hatásnak, mintha hagyományosan végig hidegben tartjuk
Legalább két melegfázist kell alkalmazni, de háromnál
többre nincs szükség.
Az ilyen kezelés után lehetıség van arra is, hogy eldöntsük: elvetjük-e a magtételt, vagy inkább betároljuk. A
barkócaberkenye magja ugyanis az ortodox magvak
csoportjába tartozik, azaz a csírázóképesség romlása
nélkül, kiszikkasztható 8-10 % nedvességtartalomra, ami
lehetıvé teszi a magvak +4 - –5 Co-on történı tárolását
több évig is. Ilyen esetben a magvakat egy-két nappal a
vetés elıtt be kell áztatni és máris vethetık.
Egyébként a kimosott, megszikkasztott mag a csíraképességét a tapasztalatok szerint egy-két évig ırzi meg 3 Co-on
történı tárolás során.
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A csemetekerti vetés
A tavaszi vetéstıl jobb eredmény várható, mint az ıszitıl.
A csemete növıtérszükséglete 25-30 cm2. A takaróföld
vastagsága 2-3 cm.
A gyakorlat számára fontos néhány adat:
átlagos ezermagtömeg
saját vizsgálataink szerint:
a legkisebb ezermagtömeg
a legnagyobb ezermagtömeg
átlagos darabszám 1 kg tiszta magban

24,46 g
11 g
35 g
40880 db

Egy év alatt eléri a kiültethetı méretet. Ha mégsem, akkor
érdemes
visszaiskolázni.
A
csemete
méreteire
vonatkozóan sem az Európai Unión belül, sem
Magyarországon nincs elıírás [91/1997. (XI. 28.) FM.
rendelet; MSZ 20210/3-82].
A magyar erdészeti csemetetermelésben a barkócaberkenye indokolatlanul és sajnálatosan alárendelt szerepet
játszik.
A barkócaberkenye génmegırzése érdekében a tájanként
elıforduló jó alakú, bı terméső törzsfák szaporítóanyagából plantázs létesült.

ERDİVÉDELMI VONATKOZÁSOK
Kórokozói
A különbözı berkenye fajokon számos mikroorganizmus
elıfordulása ismert, ennek ellenére nem sok számottevı
jelentıségő kórokozó van köztük. Ha pedig csak a barkócaberkenye sajátos kórokozóit óhajtjuk számba venni,
még kevesebb eredményre jutunk, ugyanis a növénykórtani szakirodalomban általában a Sorbus-ok betegségeivel
találkozunk, gazdanövény fajokra való lebontás nélkül.
A baktériumok közül a berkenyéken az almatermésőek
tőzelhalás nevő betegségét okozó Erwinia amylovora
léphet fel mint jelentıs kórokozó. Az Észak-Amerikából
behurcolt baktériumot hazánkban 1996-ban találták meg
elıször. Az almaterméső gyümölcsfák nagy gazdasági
jelentıségő, gyors lefolyású hajtás- és ágelhalását, pusztulását okozza (tőzelhalás). Sorbus fajokon is elıfordul
Európában.
A berkenyék kórokozóinak legnagyobb része a gombák
közül kerül ki. A gyakoribbakat a megtámadott szervek
szerint csoportosítva tárgyaljuk:
Leveleken és hajtásokon: A különbözı berkenye fajok
levelein, hajtásain több, különbözı gomba okozta betegséget ismerünk (lisztharmat, varasodás, levélfoltosság,
rozsda).
Ágakon, kéregben: A barkócaberkenyén sajátos kéregbetegségrıl nem tudunk, így általában a berkenyéken
elıforduló gyakoribb kórokozók fordulhatnak rajta elı,
mint gyengültségi kórokozók.
A barkócaberkenyének sajátos tı- és törzskorhasztó taplója nincs. A gyökerek és a gyökfı korhasztói lehetnek a
győrős tuskógomba fajok (Armillaria spp.). Mint tipikus
gyengültségi kórokozók, elsısorban az aszály vagy egyéb
ok miatt legyengült fákat támadják meg.
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11. ábra – Nagy farontó lepke (Cossus cossus) imágója
Ízeltlábú faunája
Tömegszaporodás esetén, a tölgyeken elıforduló legtöbb
polifág lombfogyasztó lepkehernyót (kis téliaraszoló,
nagy téliaraszoló, tollascsápú araszoló, szürkepettyes araszoló, aranyfarú pille, gyapjaslepke, stb.) megtalálhatjuk
levelein. A nappali lepkék közül a galagonyalepke
(Aporia crataegi) hernyói is kifejlıdhetnek rajta.
Lombja azonban – eltekintve az egészen fiatal levelektıl –
nem túl kedvelt táplálék, mivel a levelek vastag kutikulája
gyorsan kialakul, és ezáltal a levelek nehezen
fogyaszthatóvá válnak. Valószínőleg ebbıl adódik, hogy a
barkócafát ritkábban csupaszítják le a rovarok, mint a
körülötte lévı tölgyeket.
Több polifág sodrómolyfaj (Pandemis spp.) is megél a
barkócaberkenyén.
A levelein megtalálhatjuk mintegy tucatnyi aknázómoly
(Phyllonorycter és Stigmella fajok) táplálkozásának
nyomait.
Levelein gubacsatkák okoznak szabálytalan alakú és
mérető kinövéseket. Jelenleg még azt sem tudjuk pontosan, hogy e gubacsok hány gubacsatka fajnak tulajdoníthatók. Valószínő azonban hogy egy faj, illetve alfaj a
barkócafa specialista parazitája (Eriophyes piri ssp.
torminalis). A hajtáscsúcson található levelek idınként
torzultak, fodrosak, sárgás színezetőek. Ezt követheti a
hajtásvég hervadása, illetve pusztulása. A jelenséget
általában a Dysaphis sorbi nevő levéltető okozza.
Apró virágait igen sok rovar képes beporozni, de elsısorban a kisebb termető fajok látogatják szívesen, hiszen a
kicsi virágokból ık nyerhetnek „rentábilis” mennyiségő
nektárt és virágport.
Termésében több olyan molylepke lárvája is elıfordul,
melyek más almatermésőekben is megtalálhatók (pl.
Argyresthia conjugella, Pammene fajok). Az apró
almácskákban az említett lepkehernyók mellett egyébként
a hosszúfarkú fémfürkészek családjának (Torymidae)
egyik „vegetáriánus” faját, a Syntomaspis druparumot is
fellelhetjük. Beérett gyümölcsének húsát elıszeretettel
rágják meg a különféle darázsfajok, közöttük a lódarázs is.

Nem ismerünk olyan xilofág rovart, mely kizárólag a
barkócaberkenyén, illetve a berkenyéken fordul elı. A
polifág cincérek és szúk közül azonban minden bizonynyal számos faj képes fájában kifejlıdni. Ha lábonszáradt
törzseit fel akarjuk használni, akkor számítani lehet rá,
hogy a varratos bükkszú (Xyloterus domesticus) és a kétalakú púposszú (Xyleborus dispar) is megtelepedhet
benne, jelentıs mértékben rontva ezzel a faanyag minıségét. Utóbbi faj lárvái érdekes módon nem is magával a
faanyaggal táplálkoznak, hanem a peterakó nıstény által
betelepített ún. ambróziagombákkal. Ezek az anyajáratban, késıbb a lárvajáratokban elszaporodnak, és táplálékul
szolgálnak a fejlıdı lárváknak. Igen érdekes szimbiotikus
kapcsolat ez a szú és a gomba között. A bogár terjeszti a
gombát, utóbbi pedig átsegíti partnerét a cellulóz
közismerten nehéz megemésztésén.
Az elszáradt törzsekben, illetve a még élı fa elszáradt
ágaiban szintén elıfordul a nagy gyümölcsfa szú (Scolytus
mali) és a kis gyümölcsfa szú (Scolytus rugulosus). E
fajok irodalmi adatok szerint tömeges fellépésükkor
elsıdleges kártevıvé is válhatnak. Ez azonban sokkal
inkább jelent reális veszélyt az ültetvényszerően termesztett almásokra, mint az erdıkben elszórtan jelenlévı
barkócára.
A fiatal fák törzsében esetenként a kis farontó lepke
(Zeuzera pyrina) lárvája fejlıdhet, a támadás eredményeként a törzs gyakran derékban eltörik. Az idısebb, de még
élı törzsek tövi részén idınként megtalálható a nagy
farontó lepke (Cossus cossus) hernyóinak rágcsálékkupaca, ami arra utal, hogy a fa belsejében jókora mérető
hernyók rágnak ujjnyi átmérıjő alagutakat.
A viszonylag hosszú élető barkócaberkenye pusztulása
után faanyagában gyakorlatilag ugyanazok a szaproxilofág
rovarfajok lelhetık fel, mint bármely más vadgyümölcs
korhadó fájában.

A FAANYAG TULAJDONSÁGAI ÉS IPARI
FELHASZNÁLÁSA
Makroszkópos faanyagjellemzık: A szíjács és a geszt
egyszínő világos barnásvörös (kissé a körtéhez hasonlít).
Egyenletes, finom szövető, szórt likacsú fa. Az évgyőrők
keskenyek. A két pászta nem különül el, de az évgyőrőhatárok élesek. A bélsugarak és a szórtan elhelyezkedı
edények szabad szemmel nem láthatók. Gyakoriak a bélfoltok, és fıleg idısebb korban a vörösesbarna álgeszt is
elıfordul.

12. ábra – Nagy farontó lepke (Cossus cossus) hernyója

13. ábra – A barkócaberkenye fájának metszete
Fahibák, fakárosodások: A barkócafa két fontos fahibával rendelkezik: ez a sötétszínő álgeszt és a göcsösség.
Tekintettel a faanyag fülledékenységére, ezen értékes
fafajt célszerő télen kitermelni és kora tavasszal feldolgozni.
Mőszaki tulajdonságok: A barkóca meglehetısen kemény, nehéz, de egyenletesen finom szövető fa. A barkóca
nagy zsugorodási értékei, valamint a húr- és sugárirányú
zsugorodás jelentıs különbsége a faanyag vetemedési
hajlamára utal. A barkócaberkenye mőszaki tulajdonságai,
fizikai, szilárdsági, kémiai jellemzıi megtalálhatók az
Erdészeti Lapok 2000/5. számában (149. oldal).
Megmunkálási sajátosságok: A barkócafa csak igen óvatosan, lassú menetrendekkel (a gyertyánhoz hasonlóan)
szárítható. Ragasztása pontos megmunkálást és nagy körültekintést, szakszerőséget igényel (a vetemedési hajlam
miatt). A kézi megmunkálása (gyalulás, vésés, stb.) nehéz.
Gyalulva, esztergályozva esztétikus, szép felületet ad. Jól
fényezhetı, lakkozható, de a felületek tisztaságára nagyon
ügyelni kell. Hajlamos az oxidatív elszínezıdésekre.
Szegezésnél, csavarozásnál elıfúrást célszerő alkalmazni.
Erdei választékok, felhasználási területek: Németországban 1998 januárjában többször is árvereztek 10.000
DM/m3 feletti barkócaberkenye furnérrönköt, sıt volt
olyan eset is, amikor 18.309 DM/m3 volt a vételár. Külföldi tapasztalatok alapján a 30 cm középátmérıt meghaladó rönkökbıl késelési célú furnéripari rönköt választékolnak. A legfontosabb választék a főrészipari rönk. A
barkócafából csak kényszerőségbıl (fahibák) szabad tőzifát választékolni, mivel a vékonyabb, rövidebb hengeresfa
választékok (fagyártmányfa) is jól feldolgozhatók dísztárgyaknak, fatömegcikkeknek. Külföldön a legértékesebb
törzseket általában választékolás nélkül, “szálfa” formájában az erdei rakodókon árverezik.
Gyümölcsét lekvár készítéséhez használták, illetve egyes
nyugat-európai országokban még ma is nagyon keresett
árucikk. Termésébıl pálinkát fıznek. (Jól termı egyedrıl
mintegy 100-150 liter cefre nyerhetı. 100 liter cefrébıl 4-7
liter 50 %-os pálinkát állítanak elı; 200-300 DM/0,7
liter.) A barkócaberkenye a többi berkenyével együtt
kiváló mézelı növény.
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A barkócaberkenye a míves, egyedi bútorok legértékesebb fája. Természetesen felhasználható a belsıépítészetben (pultok, egyedi parketták, stb.), kiválóan alkalmas
faszobrok, különbözı esztergályozott és faragott tárgyak
készítésére. A barkóca egyenletes, különlegesen finom,
értékes kemény fáját nem célszerő szerszámnyélnek vagy
bognáripari terméknek feldolgozni (e célra sokkal jobb az
olcsóbb akácfa).
Hazánkban a fakitermeléseknél csak szerény mennyiségben fordul elı méretes barkócaberkenye hengeresfa. A
választékolás során azonban a mainál sokkal nagyobb
figyelmet érdemes fordítani a fafaj elkülönítésére, szakszerő kezelésére.

KERTÉSZETI VONATKOZÁSAI
A berkenyék nemzetségéhez tartozó fajok nagy alakgazdagságúak és igen széles elterjedési területőek, sokrétően alkalmazhatók a díszkertekben, a tájfásításnál. A
Sorbusok Európa tájainak szép szoliterfái. Erdıszegélyeken és erdıtársulások állományalkotóiként is találkozhatunk különbözı berkenyefajokkal és a parkokban
számos, keresztezıdés eredményeként létrejött állandósult
hibriddel. Legtöbbjük szép szabályos koronájú fa, amelyek pompás ıszi lombszínükkel, egyesek termésükkel is
díszítenek. Az almácskák ehetık, eleink sokrétően hasznosították azokat.
A berkenyék természetben
könnyen keresztezıdnek,
számos állandósult hibridfajt alkotva. A barkócafa
lisztes berkenyével alkotott
hibridjeinek száma mintegy
huszonöt. A Sorbus aria és
Sorbus torminalis hibridek
között említhetı a Sorbus
redliana, a Sorbus rotundifolia, a Sorbus pseudolatifolia és a Sorbus degenii,
amelyek megtalálhatók a faiskolák kínálatában. A barkóca-hibridek parkok, zöldfelületek szép színezıelemei, de a kisebb koronájú
fajok, változatok szők utcák
fásításánál is fontos szerephez jutnak.
A német szakirodalom rendszeres kiadványt jelentet meg
a berkenyékrıl (Corminaria),
melynek egy-egy számában
a magyar szerzık és a hazai
lelıhelyek elıkelı pozíciót
foglalnak el.

14. ábra – A barkócaberkenye virágos és terméses
hajtása (Forrás: JACQUIN,
1778)
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