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Nevezéktana
Tudományos nemzetségneve, a Sorbus eredetének magyará-
zatára többféle elképzelés is született. Egyesek szerint a kel-
ta sorb = fanyar szó alapján kapta e nevet a termések össze-
húzó hatása miatt, mások szerint a latin sorbilis = felszürcsöl-
hetõ, hörpölgethetõ, felhörpinthetõ, és a sorbillo = szürcsöl-
getem szavakból eredhet, utalva a berkenye termésének éret-
ten kásás, sûrû levének kiszürcsölhetõségére. Pliniusnál a
sorbus már a házi berkenyét jelölte, termése pedig a sorba
nevet viselte. A magyar nemzetségnév, a berkenye a Kárpát-
medencében a honfoglaláskor jelen lévõ szláv lakosság nyel-
vébõl kerülhetett hozzánk. Elsõ írásos bizonyíték az 1055-
ben kelt tihanyi alapító levél, amelyben ’adbrokinarea’ hely-
meghatározás szerepel. Ebben a brokina egyértelmûen a ber-
kenyefára utal, amelynek a szláv brekinja a nyelvi õse. Álta-
lában a berkenyéket berekenefa (1252), brekene (1257), ber-
kene (1339), berekine (1405) szavakkal jelölték az oklevelek.

A tudományos fajnév, a latin eredetû domesticus = házi,
házhoz tartozót jelöl, utalván arra, hogy régóta termesztik. A
fajt elõször LINNÉ írta le az 1753-ban megjelent Species Plan-
tarum c. mûve 477. oldalán. A késõbbiekben a házi berke-
nyét több szerzõ nem a Sorbus, hanem más nemzetségekbe
tartozónak vélte, így a naspolya, körte, alma, galagonya gé-
nuszba is sorolták. Joseph Philippe de Clairville francia bota-
nikus és rovarász, illetve Edouard Spach, a párizsi természet-
tudományi múzeum munkatársa pedig önálló nemzetséget is
felállított neki Pyrenia, valamint Cormus néven. Mindezektõl
függetlenül az elsõ, a Linné-féle névadás van érvényben.

Számos magyar társneve létezik, így a kerti berkenye, foj-
tós berkenye, fojtóska, szelíd berkenye, a régebbi írásokban
a berekenye, süvöltinkörte, berekenyõfa, süvöltin-körtvély,
uszkuruc-fa, belekenyér, berekenyér, bereknye, csontfa ne-
vekkel találkozhatunk. A házi, kerti és szelíd magyar fajnév a
házi kertekben való termesztésére utal. A ’fojtóska’ és a ’foj-
tós’ jelzõ pedig a nem teljesen érett, de már tetszetõs termé-
sének nagy csersavtartalmából adódó összehúzó hatású ízét
jelöli. A régi írásokban elõforduló ’süvöltin’ jelzõ a termés
apró, körteszerû méretét tükrözi. Itt kell megjegyezni, hogy
süvöltény névvel a lisztes berkenyét is illetik, szintén a termé-
sének méretére utalva. Lippai János a körtefajták között em-
lít egy ’süvöltén körtvély’-t, mint olyan fajtát, amely „igen foj-
tós, nem igen nagy. Ezért állani kell, mikor egy kevéssé meg-
lágyul, jó leves”. Ma már nehezen megfejthetõ régi neve a
csórmány, pecérkefa, kocérka és tyúkszemfa.

Alaktana
Lassan növõ, szabad állásban 10–15, állományban legfeljebb
25–30 m-es magasságot elérõ fafaj. Koronája fiatal korban leg-
inkább keskeny, kandeláber formájú, ami szabad állásban
idõs korra oválisan vagy gömbalakban jelentõsen kiszélese-
dik. Állományban megtartja ezt a keskeny koronaformát.
Gyökérzetére kezdetben a karógyökér jellemzõ, mely hamar
átvált szívgyökérzetbe. Fõgyökere akár 2 m mélyre is lehú-

zódhat, ennek teljes hosszúságában mellékgyökerek fejlõd-
nek. Az így képzõdött gyökérrendszer jól feltárja a melegebb
és szárazabb termõhelyeket is. Jól bizonyítja a házi berkenye
szárazság elleni védekezõ stratégiáját gyökérzetének anató-
miai felépítése is: az alap- és szállítószövetek sejtfalai vasta-
gok, a szállítóedények hosszúak és nagyszámúak, valamint a
gyökér külsõ szövetei extrém módon megvastagodnak.

A frissen levágott vesszõnek nincsen illata, ellentétben a
madárberkenyéével, amelynek keserû mandula illata van,
hasonlóan a zselnicemeggyhez. Páratlanul szárnyalt levelei
hasonlítanak a madárberkenyééhez, de a szimmetrikus le-
vélváll, az elõreálló levélkefogak, a molyhos levélgerinc jól
megkülönbözteti tõle a házi berkenyét. Szép és figyelemre
méltó az õszi lombszínezõdése (sárga, narancs, piros, bar-
na). Jellegzetes a lehullott õszi lombszõnyeg a fa alatt,
ugyanis a tél folyamán nem rohad el, így tavaszig a fák alatt
látható.

A házi berkenye májusban virágzik többé–kevésbé a leve-
lek megjelenésével egy idõben. Bódító illatú virágainak meg-
porzását elsõsorban rovarok végzik [gyakori a rózsabogár
(Cetonia aurata) tartós jelenléte a virágzatokban], de a szél
megporzó hatása sem elhanyagolható. Jó termõhelyen és
szabad állásban 10–15 éves korban már virágzik, de hazánk-
ban inkább 15–22 évesen mutatja az elsõ virágzást és hozza
termését. Ez a megfigyelés képezi alapját annak a szentenciá-
nak, amely Gárdonyi Géza Isten rabjai c. regényében is ol-
vasható: „ne ültess berkenyét, mert úgysem éred meg a ter-
mését”. Állományban ritkábban és kevesebbet, szabad állás-
ban majd minden évben, de minden második évben szinte
biztosan meglehetõsen bõ termést hoz.

Termése körte, ritkábban alma alakú. Mérete igen válto-
zó, hosszúsága 12–30 mm, szélessége 10–30 mm. Fontos
megemlíteni, hogy az egyes évjáratok termésmérete és alak-
ja jelentõsen különbözhet. A termések színe is igen változa-
tos, lehet sárga, sárgáspiros, barnássárga, barnászöld, vagy
az egyik oldalán piros, a másikon sárga, sárgásbarna. A gyü-
mölcs héja vékony, de szilárd, rajta is lehet számos világos
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1. ábra. A házi berkenye elterjedési területe (Forrás: Kausch-
Blecken, 2000)
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paraszemölcs. Elõfordulhat a deresedõ felület is. A látvá-
nyosan megszínesedett, kifejlett, de még meg nem puhult
gyümölcs a benne lévõ kõsejtek miatt étkezési szempontból
élvezhetetlen. Ekkor tényleg fojtós ízt ad a szájban (’fojtós
berkenye’, ’fojtóska’), amelyért elsõsorban a termésben lévõ
csersavak a felelõsek. A házi berkenye gyümölcse a színes
érést követõen egy-két hét alatt megbarnul, és puhává válik
az addig kemény és élvezhetetlen húsa. A termésérés ideje
hazánkban általában szeptember, de ez augusztus közepé-
re és október/november elejére is eltolódhat. A termések és
magok terjesztését kisemlõsök (rágcsálók, nyest, nyuszt,
mókus) és nagyobb emlõsállatok (borz, vaddisznó, õz, szar-
vas), valamint kisebb részben a gyümölcsöket fogyasztó
madarak végzik.

Igen magas életkort tud megérni e fafaj. A becsült adatok
400–500 évben állapítják meg a maximális korát.

Elterjedési területe
A házi berkenye valójában közép- és délkelet-európai elter-
jedésû, jellemzõen szubatlanti és szubmediterrán flóraelem,
kisebb észak-afrikai és Fekete-tenger melléki elõfordulások-
kal (1. ábra). Termesztése folytán az eredeti areán jóval kívül
esõ területeken is nagy számban találhatók egyedei. Éppen
ezért a természetes elõfordulás határait meglehetõsen ne-
hezen lehet rekonstruálni. Ter-
mészetes elõfordulása Kö-
zép-Európában a dombvi-
dékeken, 100–400 m tszfm.
között a leggyakoribb, míg
Dél-Európában a hegyvi-
dékek alsó régiójáig
felhatolva mintegy 800
m tszfm.-ig fordul elõ.
Kivételesen, pl. Görögor-
szágban 1350 m-ig (Athos-
félsziget), sõt 1900 m-ig (Piris-
teri) is felkapaszkodik. Horvátor-
szágban és Bosznia–Hercegoviná-
ban a tengerparton is elõfordul, a Fe-
kete-tenger vidékén 100 és 700 m közötti
magasságban a leggyakoribb, Közép-Anatóliában 1300 m-ig
felhúzódik, de Spanyolországban ismerünk 1800 m-en is há-
zi berkenye elõfordulást.

Elõfordulása
A házi berkenye a jelenlegi határainkon belül elsõsorban a
középhegységek melegebb, délies kitettségû oldalain, erdõk-
ben található, valamint az ugyanitt fekvõ szõlõhegyek és régi
gyümölcsösök területén, mint termesztésbe vont gyümölcsfa.
A dombvidékeken már szórványosabban lép fel, a sík vidé-
kekrõl pedig teljesen hiányzik. Melegigénye és a téli erõteljes
fagyokat kerülése az elterjedési területbõl is tükrözõdik, s ez
a magyarázata annak, hogy nálunk hiányzik az alföldekrõl, s
ezért fordul elõ elsõsorban ott, ahol mandulát vagy szõlõt ter-
mesztenek.

A faj hazai õshonossága – több más régóta termesztett kul-
túrnövényhez, így a szelídgesztenyéhez, királydióhoz hason-
lóan – régóta vitatott kérdés. Egyes vélekedések szerint a jég-
korszakot követõen Magyarország területére dél felõl, a Bal-
kán-félsziget irányából húzódhatott fel a házi berkenye. Má-
sok a faj szórvány elõfordulásai, a zömében kultúr vagy fél-
kultúr környezetben való megjelenése miatt ültetettnek gon-
dolják. Az utóbbi évek archeobotanikai leletei inkább az elõ-

zõ vélekedést igazolják. Hazai elõfordulását a 2. ábra szem-
lélteti.

Élõhelye
Természetszerû élõhelyeink közül a cseres–kocsánytalan töl-
gyesekben, ill. a mész- és melegkedvelõ tölgyesekben
leggyakoribb a házi berkenye. Elõfordul még a gyertyá-
nos–kocsánytalan tölgyesekben is, ahová a környezõ cse-
res–kocsánytalan tölgyesekbõl húzódik be. Ritkábban bokor-
erdõkben, zárt száraz mészkerülõ tölgyesekben, hegylábi és
dombvidéki lösztölgyesekben, törmeléklejtõ-erdõkben talál-
juk, ahol a faj már nincs termõhelyi optimumában. Számos
elõfordulása ismert másodlagos cserjésekbõl, erdõszegélyek-
bõl, felhagyott vagy használatban lévõ szõlõkbõl, gyümöl-
csösökbõl és kertekbõl.

Változatossága
A rózsafélék családjának almafélék alcsaládjába tartozó berke-
nyék közel kétszáz faja az északi mérsékelt övben él. Európai
képviselõiket öt alnemzetségbe sorolják, négy alnemzetséget

csupán egy-egy faj képvisel, ame-
lyek közül a Cormus alnem-

zetségbe tartozik a
házi berkenye. Ér-
dekesség, hogy a
Sorbus domestica-
n kívül a többi al-

nemzetségbe tartozó faj
hibrideket és átmeneti ala-

kokat képez, s bonyolult sza-
porodási formákat mutat fel.

Ugyanakkor a házi berkenye – a
hazai tölgyek közül a cserhez ha-

sonlóan – nem hibridizálódik
egyik testvérfajával sem.
A házi berkenye a többi berke-

nyefajjal összehasonlít-
va kevésbé változatos
fajnak számít. Egyesek
a faj fõ formája mellet
(f. domestica) a gyü-
mölcs alakja alapján to-

vábbi két formát különítenek el: egy körte alakút (f. pyrifor-
mis = f. pyrifera) és egy alma formájút (f. maliformis = f. po-
mifera). Mivel a termésforma igen változatos, és nemcsak a
különbözõ fákon más és más a termés, hanem egy fán belül
is változhat az alakja, ezt a fenti felosztást mások indokolat-
lannak tartják. Újabban a levélke alakja és fogazottsága alap-
ján különítenek el fajon belüli egységeket.

Természetvédelmi vonatkozások
A házi berkenye 2001 óta védett hazánkban, természetvédel-
mi értéke a kicsit megmosolyogtató 2 000 Ft-ról 2012-ben
10 000 Ft-ra emelkedett. Vörös listánk veszélyeztetettség kö-
zelinek tünteti fel. E faj manapság nálunk az elfeledett gyü-
mölcsök sorába tartozik, ugyanakkor tõlünk nyugatra több
évtizede reneszánsza van a házi berkenye kultusz feltámasz-
tásának. Wedig Kausch-Blecken von Schmeling német pro-
fesszornak köszönhetõen önálló folyóirat is megindult Cor-
minaria néven 1994-ben, s megalakult az e fajt támogatók ba-
ráti köre is (Förderkreis Speierling). A rendszeres összejöve-
teleken a termésébõl készült pálinka kóstolásától a csillagá-
szati összegekért árveréseken kínált rönkök mustrálgatásáig

2. ábra. A házi berkenye hazai elõ-
fordulása (Forrás: Magyarország
Flóratérképezési Adatbázisa, Sop-
ron és Sonnevend Imre gyûjtései)
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széles spektrumban foglalkoznak e fa-
fajjal a lelkes hívei. A házi berkenyét be-
mutató német nyelvû monográfia pedig
már két kiadást is megélt.

Hazánkban fõ veszélyeztetõ tényezõi
a mûvelési mód megváltoztatásával
(gyümölcs- és szõlõtelepítés, parcellá-
zás) járó fakivágások. A termõhelyi vi-
szonyok megváltoztatását eredményez-
hetik a fakitermelések, az erdõgazdál-
kodási hibák, a spontán beerdõsülések
és cserjésedések, a tájidegen fafajokkal
történõ erdõsítés és a túlzott vadlétszám
rágása, dörzsölése. Az egyes házi berke-
nye példányokat közvetlenül veszélyez-
tetõ tényezõk közül a faj nehezen törté-
nõ természetes generatív szaporodását
és az ebbõl adódó felújítási problémákat
kell megemlíteni.

A gyakorlati lépések terén az 1980-as évek elejétõl a Bala-
ton-felvidék erdõterületein és szõlõhegyeiben, majd 1997-tõl
Zala megyében is megkezdte Sonnevend Imre a házi berke-
nye elõfordulásainak részletes felmérését, a faj helyzetének
feltárását. Nyári László erdõmérnök a zempléni, míg kollégá-
ja, Kiss Balázs a dunakanyari házi berkenyék elõfordulásait
tárta fel. Mások kertészeti szempontból kezdtek el foglalkoz-
ni a fajjal, azok formáinak begyûjtésével és ültetvényben va-
ló elhelyezésével. Több nemzeti park területén beindult a
meglévõ állomány felmérése, helyenként ehhez a munkához
civil szervezetek is kapcsolódtak a régi gyümölcsfajok, -fajták
és gyümölcsösök, fás legelõk feltárásával. A lassan beinduló
felvilágosító és népszerûsítõ munka keretében a Balaton-fel-
vidéki Nemzeti Park munkájának részeként tájékoztató táblá-
val jelölte meg szintén Sonnevend Imre Zala megye két, va-
lamint a Káli-medence legidõsebb és legvastagabb házi ber-

kenyéjét 1997-ben és 2002-ben. Több
önkormányzat és magánszemély számá-
ra méretes suhángokat osztottak ki. Így
készült el például a Káli-medencében
Monoszló községben a falu temetõjéhez
vezetõ út házi berkenye fásítása Simon
György kerületvezetõ erdész és polgár-
mester odaadó támogatásával.

A közeljövõben szükséges lenne
minden nemzeti park mûködési terüle-
tén az erdõállományokban és azon kí-
vül, szoliter állásban lévõ házi berkenye
példányok katalogizálása, a tennivalók
meghatározása (a tulajdonos értesítése a
fa meglétérõl, a környezet kitisztítása, a
konkurens fák kivágása, koronatisztí-
tás). Az erdészeti szakemberek figyel-
mének felkeltése éppen olyan fontos,
mint az érdeklõdõ közönség tájékozta-

tása. Az erdõkben lévõ egyedeket a gyérítések és véghaszná-
latok során feltétlenül kímélni kell.

Általános tapasztalat, hogy a faj ismételt felemlegetése,
elõadásokon való szerepeltetése erõs figyelmet vált ki a házi
berkenye régi ismerõibõl és nem ismerõibõl egyaránt. Ezért a
fajt érintõ ismeretterjesztõ munkának, a fák konkrét védelmét
szolgáló tevékenység mellett, folyamatosan nagy jelentõsége
lesz a megõrzésben. Fontos, hogy mindig megfelelõ szaporí-
tóanyag álljon rendelkezésre az adott környék egyik faiskolá-
jában, mert az érdeklõdõk általában azonnal vásárolni is
szándékoznak ebbõl az elfeledett gyümölcsfánkból. 2012-
ben a Nyugat-magyarországi Egyetem Növénytani és Termé-
szetvédelmi Intézetének támogatásával megjelent egy nép-
szerûsítõ könyvecske is Sonnevend Imre tollából, mely mû
alapja lehet a házi berkenyét megismerni kívánóknak és a
sorsáért aggódóknak egyaránt. 

Röviden a házi berkenye szaporításáról
Gárdonyi Géza Isten rabjai c. regényében ezt írja: „ne ültess berkenyét, mert úgysem éred meg a termését”. Le-
het, hogy sok ember ezt ténynek vette és a házi berkenye ültetésével vagy szaporításával nem is foglalkozott,
és az is lehet, hogy épp ezért ilyen ritka az Év Fája Magyarországon, vagy éppen egész Európában.

A házi berkenye vegetatívan gyökérsarjakból igen könnyen és jól szaporítható. Fõleg mechaniku-
san megsértett gyökérrendszerek produkálnak nagyobb mennyiségû gyökérsarjat. Ugyanúgy le-
het gyökérdugványozást is alkalmazni. Azt is meg kell említeni, hogy a házi berkenye egyik túl-
élési stratégiája, fõleg állományban, hogy vegetatívan szaporodik tovább. A magoncok képte-
lenek versenybe szállni a többi erdei fajok magoncaival. Ezért fektet a házi berkenye igen sok
energiát a gyökérrendszer felépítésébe. A vegetatív szaporítás elõnye,  hogy identikus növénye-
ket nyerünk, ami fõleg a nagy gyümölcsformáknál fontos.  

A magról vetett házi berkenye magoncok új génszerkezettel rendelkeznek, ezért ezt egyfajta „zsák-
bamacska” szaporításnak is nevezhetjük. A házi berkenye terméseit csak a gyümölcshullás második felében
szedjük, ha magbeszerzés a célunk. Ezekben a gyümölcsökben, átlagban akár háromszor több mag található, amelyek vitá-
lisabbak és nincs benne annyi almamoly hernyó sem. A gyümölcsöt többnyire a földrõl szedjük, de erdei környezetben a
vad komoly konkurenciát jelent, mivel igen kedveli. A gyümölcsöt erjesztjük, és a magot kimossuk. A cefrébõl kiemelten fi-
nom párlat készíthetõ. Különféle példányokból beszerzett vetõmag csírázó százaléka igen variábilis, 15-91% közötti. 1 kg kb.
33 000 magot tartalmaz. A magot helyesen kell tárolni, de az õszi vetés is szóba jöhet. A kicsírázott magoncokat akkor pikí-
rozzuk, amikor elérik az elsõ lombleveles állapotot. A házi berkenye magoncokat igyekezzünk szabad talajban növeszteni,
a konténerben lévõ példányok több törõdést igényelnek, hajlamosak a ventúriás varasodásra, és gyengébb eredményeket
mutatnak. Javasolt jól termõ, magas csírázási százalékkal rendelkezõ példányokat identifikálni, esetleg ezekbõl magtermesz-
tõ ültetvényt alapítani, mivel e fajjal kevesen foglalkoznak. Optimális termesztési körülmények között a 2 éves csemeték
meghaladhatják akár az 1 m magasságot is. 
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