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A barkócaberkenyének – mint szinte
minden erdei fafajnak – méhészeti je-
lentôsége is van.

2000-ben az év fája, ennek megfe-
lelôen szaklapunkban is megtörtént a
legrészletesebb, legsokoldalúbb
elemzése, ismertetése. Ezek közül
nem hiányozhat a méhészettel kap-
csolatos vizsgálat sem. Ennek az aláb-
biakban szeretnék eleget tenni. (Az
elôzô ismertetésekben leírtakat ter-
mészetesen nem ismétlem meg, csak
akkor, ha azok szerves összefüggés-
ben állnak méhészeti vonatkozásai-
val.)

A barkócaberkenye – a többi berke-
nyével együtt! – fontos tagja a magyar
nektárflórának, ezen belül is a fás szárú
mézelô növényeknek.

Összefüggô állományokat nem alko-
tó, de több erdôtípusban jelentôs elegy-
fa, és ezért a méhészeti jelentôsege na-
gyobb annál, mint amilyent a méhészek
tulajdonítanak neki.

Annak ellenére, hogy a mértékadó
méhészeti szakirodalom egy része nem
említi a fontos mézelô fafajok között,
virágszerkezetébôl adódóan is (a rózsa-
félék családjába tartozik) kiváló nektár-
termô, és bôven termel virágport is. Bá-
ró Ambróczy Béla (1914) a berkenyéket
kiváló mézelôknek említi.

Fontos körülmény,
– hogy kifejezetten a dombvidék,

alacsony hegységek fája,
– hogy szubmediterrán fafaj, meleg-

kedvelô, de elég jól elviseli a hideget is,
– hogy a mészkövön, dolomiton,

löszön kialakult bázikus talajokat
kedveli,

– hogy a szárazabb termôhelyeket is
jól tûri,

Mindezeket azért tartottam fontos-
nak felsorolni, mert a sík vidéki erdeink
kivételével (ahol nem fordul elô) a ma-
gyar erdôk jelentôs részének jellemzôi
hasonlóak és ebbôl következik, hogy
szinte valamennyi erdôtársulásban je-
len van.

Jelen van az agyagbemosódásos
barna erdôtalajon, a mély barnaföl-
dön kialakult bükkösökben, gyertyá-
nos–kocsánytalan tölgyesekben is, de
szinte tömegesen fordul elô tölgye-
sekben, a szárazabb barnaföldön ki-
alakult cseres–tölgyesekben, a rendz-
inán, váztalajokon kialakult molyhos

tölgyes – cseres –, a cserszömörcés és
sajmeggyes tölgy, karszterdôkben.
(Savanyú erdôtalajon ritkán fordul
elô.)

E felsorolás azt bizonyítja, hogy a
magyar erdôk nagy részén elôfordul és
bár csak elegyfa, éppen ezáltal válik az
erdei méhlegelô fontos tagjává.

Virágzása más idôpontra esik, mint a
jelentôsebb fafajok virágzása (juharok,

akác, hársak), ezáltal a méhcsaládok fo-
lyamatos nektár (élelem) -ellátásában
fontos szerepet játszik.

A fentiek alapján megállapítható,
hogy a barkócaberkenye egyéb értékei
mellett a magyar erdészeti méhlegelô
igen fontos a hasznos tagja, azt gazda-
gítja, és a magyar méhészet eredménye-
iben szerepet játszik.

Fritsch Ottó

Az év fája

A barkócaberkenye és a méhészet 

A múlt héten, Európába igyekvés kap-
csán említettük, hogy létezik már az
erdôket, fákat védô világösszefogás.
Ígértük, visszatérünk pár mondattal,
hogy mi is tulajdonképpen az „erdôta-
núsítás”. Olyasmi, amibe már a lettek
is beléptek. A szerkesztôségünkbe
juttatott pesti hírlevél, amelyet a ter-
mészet értékeit védô világszervezet
magyar képviseletébôl Schmidt Haj-
nalka, kommunikációs referens kül-
dött, így fogalmaz: „...az erdôtanúsítás
célja, hogy piaci ösztönzés és társa-
dalmi elismertség útján késztesse az
erdôgazdálkodókat a legszélesebb
társadalmi igényeket figyelembe vevô
erdôgazdálkodás bevezetésére.” Ma-
gyarán: eszköze az elismert piacokra
jutásnak, a felelôs gazdálkodásnak. A
biológiai változatosságot védelmezi.
(Mondhatnánk: szint, mérce!) Rend-
szere átfogja a világot.

Forest Stewardship Council az an-
gol neve, FSC-nek rövidítik. Nyereség
nélküli, kormányzattól nem függô
szervezetnek hirdeti magát. Mint ne-
vébôl kivehetô, az erdôk független
minôsítését és az innen származó fák
eredetét tanúsítja. Tízezernél több már
a száma az ilyen védjeggyel címkézett
faárunak. Eddig 32 országban (köztük
Lettország) csaknem 200 „erdôgazdál-
kodási egység” kapott ilyen megkü-
lönböztetést. Ezek a fák, fából készült
áruk garantáltan olyan helyekrôl szár-
maznak, amelyek megfelelnek a „kör-
nyezetvédelmi, szociális és gazdasági
szempontoknak”. Az Erdôtanúsításról
kiadott hírlevélbôl, amelyet a világhá-
lóról állítottak össze az internetet
használó kollégák, megtudjuk, hogy a
Lett Állami Erdôgazdaság mellett egy

svéd vadászszövetség is tag lett. A né-
metek három tartománya próbál nyo-
mást gyakorolni a fapiacokra, az euró-
pai erdôvédôk Londonban, a fa- és pa-
píripari termékek legnagyobb világvá-
sárán (50 ország 90 vállalata és 1000
küldött) tartották találkozójukat. Fel-
kérték a brit munkahelyi nyugdíjala-
pokat, hogy csak környezetbarát fa-
ipari cégekbe fektessék pénzüket. És
miért kell errôl nekünk tudni? Ha be-
kerülünk az Európai Unióba, az otta-
niak a gabonaföldjeink jó részére – er-
dôt kívánnak.

(Délmagyarország)

A Vadas Jenô Erdészeti Szakközépisko-
la, Szakiskola és Kollégium 2000. évi
XV. Vadas Jenô Napok rendezvényén
az idén is gazdag mûsor várta a vendé-
geket. Fogadalomtétel, fúvószenekar,
Pádár Sándor fotómûvész kiállítása,
Korvig Miklós festményei, Lakkel Mi-
hály fafaragásai, Jakkel Mihályné kézi-
munkái és a Junior Art nyári tábor alko-
tásaiban gyönyörködhettek a résztve-
vôk. De a tanulói kiselôadások elôtt
volt lovasbemutató, íjászat, majd este az
erdészbál, ahol fellépett az adácsi Zéta
Táncklub is.

Az erdôtanúsításról...


