
Elôfordulása
Hazánkban a középhegységekben

és a dombvidékeken szinte mindenütt
megtaláljuk, szórványosabb Nyugat-
Dunántúlon, hiányzik Belsô-Somogy-
ból. A sík vidékekre csak az alföldpere-
mi részeken ereszkedik le, ilyen érde-
kesebb elôfordulása a szatmár-beregi
síkon és a Szigetközben figyelhetô meg
(2. ábra). Nálunk a mész- és melegked-
velô tölgyesek jellemzô elegyfája, rit-
kábban bokorerdôkben és cseres-töl-
gyesekben is megtaláljuk.

Érdekes, hogy a Közép-Kárpátokban
(pl. Selmecbánya környékén) a bükkö-
sökben is megvan, de az Északnyugati-és
Északkeleti-Kárpátokban már egyértel-

mûen a tölgyrégió faja. A Keleti- és Déli-
Kárpátokban az elôhegyekre szorul,
ugyanakkor a dél-magyarországi hegyvi-
déken, a Bihar-hegységben és a Horvát-
Alpokban általánosan elterjedt, gyakori.

Alaktana
Közepes termetû fafaj, általában

15–20 m-es magasságot ér el. Termô-
helytôl függôen azonban helyenként 25
m-re is nôhet, az eddig mért legmaga-
sabb példány (Németország) 33,3 m ma-
gas volt. Törzse zárt állásban – szokatla-
nul – nyúlánk, jól feltisztuló, szabad ál-
lásban viszont zömök, sokszor görbült.
A legnagyobb mellmagassági törzsátmé-
rôjû egyed (Dánia) 134 cm-t ért el. Koro-
nája boltozatos, terebélyes, zárt állásban
is erôsen ágas. A fiatalabb egyedek kér-
ge sima, szürkészöld-sötétbarna, gyen-
gén fénylô és világos keresztirányú lenti-
cellákkal tagolt, késôbb a kéreg repede-
zik, részben felpattogzik és pikkelyesen
elválik, barna színû. Kezdetben karó-,
majd szívgyökérzetet fejleszt, az oldal-
irányba futó gyökerek túlérnek a koro-
nacsurgón. Az idôsebb egyedek gyökér-
zete 1–2 m mélységig is lehatolhat, fejlett
gyökérrendszere miatt a szeleknek jól el-
lenáll. Kevésbé kutatott, de ismert tény,
hogy gyökerein ektotróf mikorrhizát ta-
lálunk. Vesszeje enyhén szögletes, zöl-
des- vagy vörösesbarna, fényes, sûrûn
álló, elliptikus paraszemölcsökkel borí-
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Nevezéktana
AULUS CORNELIUS CELSUS „De re rus-
tica” c. mûvében (i.sz. 25–35) már „sor-
bum torminale” néven említi e fajt. Ké-
sôbb ID. GAIUS PLINIUS SECUNDUS
„Historia naturalis Libri XXXVII” encik-
lopédikus mûvében „sorbus torminalis”
néven szerepelteti. Carolus Linné, a tu-
dományos nevezéktan megalkotója
1753-ban megjelent „Species plan-
tarum”-ában a Crataegus torminalis ne-
vet adja neki, tehát a galagonyákkal ve-
szi egy nemzetségbe. 10 évvel késôbb
H. J. N. CRANTZ a mai – egyben ókori –
nevén illeti: Sorbus torminalis (L.)
Crantz. A tudományos nemzetségnév –
a Sorbus – a kelta <sor> szóból szárma-
zik, amely fanyart jelent, s nyilván ter-
mésére utal. Az arab sorbet, illetve sher-
bet is erre a tôre vezethetô vissza, ame-
lyet a gyümölcsökbôl készült italokra al-
kalmaztak. A latin köznyelvben a sor-
bust általánosan a berkenyékre használ-
ták. A szintén latin eredetû fajnév a
<torminalis> jelentése kólikát enyhítô,
mivel termését gyomor- és bélbajok or-
voslására ajánlották. Általánosan elter-
jedt magyar neve a barkócaberkenye,
mely mellett használatos volt a barkó-
cafa, barkolcsa, uckurucfa elnevezés is.

Elterjedése
Elterjedési területe meglehetôsen ta-

golt, szubmediterrán súlypontú. Szórvá-
nyosan jelenik meg Nyugat-Európában,
gyakoribb Közép- és Dél-Európában, a
Kaukázusban, de fölbukkan Észak-Afri-
kában és Kis-Ázsiában is. A kontinentá-
lis klímát kerüli, így hiányzik Kelet-Eu-
rópából és az alföldjeinkrôl is (1. ábra).

Az év fája

A barkócaberkenye botanikai jellemzése

DR. BARTHA DÉNES

1. ábra. A barókaberkenye (Sorbus torminalis) elterjedési területe (SCHMELING, W. K.-B., 1989
nyomán). 1 – precízen térképezett terület; 2 – olaszországi elôfordulás, itt-ott az országban;
3 – balkáni, eddig még nem térképezett elôfordulás

Vertikális megjelenésére FEKETE LA-
JOS és BLATTNY TIBOR 1913-ban megje-
lent munkájából (Az erdészeti jelentôségû
fák és cserjék elterjedése a Magyar Állam
területén) kaphatunk képet. Eszerint a
Kárpát-medencében átlagosan 670 m tszf.

magasságig kapaszkodik fel, tehát a
kollin-szubmontán régió jellemzô fája. A
dél-magyarországi hegyvidéken az
Urszonya mészszikláin hatol a legmaga-
sabbra, itt 988 m tszfm-t ér el. További ma-
gassági megjelenését a táblázat mutatja.

A barkócaberkenye magassági megjelenése a Kárpát-medencében

Tájegység Megjelenés felsô határa (m tszf)
átlag maximum

Északnyugati-Kárpátok 660 748
Közép-Kárpátok 660 800
Északkeleti-Kárpátok 440 519
Keleti-Kárpátok – 878
Déli-Kárpátok – 789
Dél-magyarországi hegyvidék 780 988
Bihar-hegység 670 726
Magyar-középhegység 610 878
Horvát-Alpok 670 950
Átlagos megjelenés 670
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tott. Rügyei zömök tojásdadok, kétoldalt
összenyomottak, tompa csúcsúak, rügy-
pikkelyei fényesek, kopaszak, zöldek,
szegélyük barna. A levélripacson –
szemben az összetett levelû berkenyefa-
jokkal – csak 3 edénynyaláb-végzôdés
látható. A fiatal fáknál gyakori, hogy a
késôi, János-napi hajtások a fagyok miatt
nem zárulnak le csúcsrüggyel, ezért vil-
lásodnak. Levelei 3–4 pár karéjúak, 5–10
cm hosszúak, 4–8 cm szélesek. Válluk
levágott vagy gyengén szíves, a legalsó
karéjpár ± merôlegesen elálló, a többi

elôreirányuló és fokozatosan kisebbedô.
Levéllemeze vékony, szárnyas erezetû
(ez alapján könnyû a juharoktól megkü-
lönböztetni), fiatalon gyéren molyhos,
késôbb kopaszodó. Ôszi lombszíne fel-
tûnô, sárga vagy narancssárga. Virágai
sátorozó bugák-
ban nyílnak, egy-
egy virágzatban
átlagosan 30, fe-
hér, kissé kelle-
metlen szagú vi-
rág található. Má-

jusban virágzik. Tojásdad alakú almács-
ka termése 12–15 mm hosszú, barna szí-
nû, fehéren pettyezett, benne 2 köve-
cses magház van. Magjai 6–7 mm
hosszúak, ferde tojásdadok, vöröses-
barnák. A terméshús édes-savanykás
ízû, ehetô, szotyósodik. Termése szep-
temberben érik, október–novemberben
hullik.

Visszaszerzô képessége gyenge, fiatal
korban hoz ugyan tôsarjakat, de az idô-
sebb fák már képtelenek erre. Olykor-
olykor gyökérsarjai is felverôdnek, de ez
egyáltalán nem jellemzô. Ha hirtelen sza-
bad állásba kerülnek egyedei, vízhajtáso-
kat csak ritkán hoz. FEKETE LAJOS sze-
rint „ritkán lesz 100 évnél korosabb, de a
200-at is elérheti”. Hazánk legtermete-
sebb barkócaberkenyéje Borsod-Ababúj-
Zemplén megyében Fony község határá-
ban található, melynek törzskerülete 260
cm, magassága csupán 12 m.

A barkócaberkenye sajátosan fölpat-
togzó kérgével, különös alakú levelé-
vel, bódító virágillatával, barna almács-
káival, szép ôszi lombszínezôdésével a
magyar erdôk méltánytalanul elhanya-
golt dekoratív vadgyümölcse.

2. ábra. A barkócaberkenye hazai elôfordulása (BARTHA–MÁTYÁS, 1995 után)

3. ábra. Az év fája: a barkócaberkenye (CSAPODY VERA rajza)


