
— Fejleszteni szükséges az automatizációt, ezen belül automatikus-automa
tizált kísérleti meliorációs üzemet szükséges létesíteni. (Ilyenek az USA-ban 
már működnek és a Szovjetunióban is nagy területeken tervezik.) 

Egyébként a jelenlegi helyes meliorációs politikát tükrözi az is, hogy a me
zőgazdasági beruházásokon belül a melioráció prioritást élvez. Addig, amíg a 
I I I . , I V . és V . ötéves tervekben összesen 17,6 milliárd Ft értékű meliorációt vé 
geztek, ez a V I . ötéves tervben már 10,5 milliárd Ft-ot is túlhaladta, a V I I . öt
éves tervben pedig 17,5 milliárd Ft-os program valósul meg. A racionális föld
használat és a melioráció lassan nemzeti üggyé válik tehát, és jogosan, mert a 
termőföld és a jó víz hosszabb távon alapvető stratégiai kincset jelent szá
munkra. 

HAZÁNK VÉDETT FA- ÉS CSERJEFAJAI II. 

Berkenyék 

A Kárpát-medence bővelkedik ber
kenye fajokban és hibridekben. V i 
szonylag gyakori a két, páratlanul 
szárnyalt levelű berkenyénk, a száraz 
tölgyesekben, hagyásfaként tenyésző 
kerti berkenye (Sorbus domestica L . ) 
és a bükkösökben, sziklás erdőkben, 
mészkerülő erdőkben élő madárber
kenye (S. aucuparia L . ) . A nem össze
tett levelű fajojk közül az Alföld kivé
telével szinte minden lomberdőben fel
fedezhető a barkócaberkenye [S. ter
minális (L . ) C R A N T Z ] , míg az ún. 
molyhos levélfonákú fajok jóval rit
kábbak. Nem védett a Magyar-Közép-
hegységben és a Nyugat-Dunántúlon 
élő lisztes berkenye [S. aria (L . ) 
C R A N T Z ] és a déli berkenye [S. 
graeca ( S P A C H ) K O T S C H Y ] , csak a 
legritkább alapfajunk, a Hazslinszky-
berkenye élvez törvényes védelmet. E 
négy utóbbi faj között számos hib
rid, átmeneti alak keletkezett, sokszor 
ezek gyakoribbak mint maguk az alap
fajok. Közülük számunkra a S. aria 
és a S. torminalis közötti alakok a 
legfontosabbak. 

1. kép — Déli berkenye [Sorbus graeca 
[AHOSIOX (HDVdS) 

Hazsnyiszky-berkenye [Sorbus austria-
ca (G. BECK) HEDL. ssp. hazslinszkya-

na SOÓ] 2000 Ft. 

Maga a faj az Alpokban, a Kárpá
tokban és a Balkánon fordul elő, míg 
a Hazslinszky Frigyes botanikusunk-



2. kép — A Degen-berkenye (Sorbus de-
genii JAV.) és a Hazslinszky-berkenye 
IS. austriaca (G. BECK) HEDL. ssp. 

hazslinszkyana SOÓ] levele 
(Csapody Vera rajzai) 

Tói elnevezett alfaj a Tornai-Karszt 
határon túli részének és a Bükknek 
bennszülött (endemikus) növénye. Je
lenlegi egyetlen hazai termőhelye 
Ómassán karsztbokorerdőben van. A 
Tornai-Karszton (Szádellői-völgy, Á j i -
völgy) gyakoribb. 

A lisztes berkenye és a barkócaberke-
nye összes hazai átmeneti kisfája 
(Sorbus aria — torminalis transitusok 
21 db) 2000 Ft. 

A Dunántúli-Középhegységből Bor-
bás Vince, Boros Ádám, Jávorka Sán-

O Sorbus austriaca 
ssp. hazslinszkyana 

1. ábra. — A Hazslinszky-berkenye és 
az átmeneti kisfajok hazai előfordulása 

dor és Kárpáti Zoltán botanikusaink 
21 állandósult átmeneti kisfajt írtak 
le. Mészkedvelő és cseres-tölgyesek
ben, karszterdőben és karsztbokorer
dőben élnek. Átmeneti alakokban leg
gazdagabb a Vértes-hegység. 

Tekintve, hogy a berkenye fajokat 
és hibridjeiket nehéz elkülöníteni, füg
getlenül a védettségtől, kíméletet ér
demel minden ún. molyhos levélfoná-
kú alak. 
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