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Virágjai lombfakadás után, május dere-
kán nyílnak. Az ovális 12–15 mm
hosszúságú narancspiros, majd fehéren
pontozott skarlátvörös termése, mely
kezdetben fanyar ízû, majd az elsõ fa-
gyok után édeskéssé válik, szeptember
végén, október elején érik, és gyakran
az egész télen át a fán marad. 

Gyümölcse a 17. századi Burgundiá-
ban és Lotaringiában különleges cseme-
gének számított; Svájcban az ínséges
idõszakban a liszthez keverték, melybõl
aztán kenyeret sütöttek (püspökkenyér:
Hutzelbrot). A szénához kevert szárított
termését a disznók hizlalásánál alkal-
mazták. A népi gyógyászatban is ismert,
mint a köhögés, hurut és a hasmenés el-
lenszere. Cukor hozzáadásával ecet,
vagy bor, pálinka, illetve az erjesztett ter-
mésbõl sör is készíthetõ. Citrom vagy al-
ma hozzáadásával lekvár, illetve gyü-
mölcslé elõállítására alkalmas.

Magja vörösesbarna, selyemfényû,
köldöke fehéres; ezermagtömege:
13–18 g, magterjesztése: zoochor. Szik-
levele 6–15 mm hosszú, ovális vagy
visszástojásdad, sötétzöld.

A nagy ökológia amplitúdóval és
pionírjelleggel rendelkezõ, talaj-, klíma-
és tápanyagigényét tekintve igénytelen
fafaj fiatalon félárnyéktûrõ. Rendszerint
az alsóbb lombkoronaszintekben talál-
ható meg, és ebben az életfázisban fény-
igényesebb, mint a barkócaberkenye.

Sûrûségi kortól kezdõdõen jelentõ-
sen megnõ a fényigénye; árnyékban
növekedése visszamarad, nem fejleszt
egyenes törzset, vitalitása csökken, és
hajlamossá válik a fattyúhajtás képzé-
sére. A késõi fagyokra kevésbé érzé-
keny, mint a barkócaberkenye.

A lassú növekedése, hosszú életcik-
lusú, magassági növekedését, számára
kedvezõ termõhelyi viszonyok esetén,
50–60 éves korban fejezi be, és mint-
egy 100–150 éves kort érhet el. 

Visszaszerzõ-képessége jó; mind tõrõl,
mind pedig gyökérrõl jól sarjad. Sérült
koronáját gyorsan képes regenerálni. 

Csemeteneveléshez a begyûjtött ter-
mést feldolgozásig 8–15 cm vastag
prizmákban kell tárolni. A vetés elõtt a
magot a húsától meg kell tisztítani,
mely végezhetõ taposással vagy dará-
lással. Amennyiben tiszta magot aka-
runk elõállítani, akkor az összezúzott
termést bõ vízben többször át kell
mosni. Tavaszi vetéshez a tiszta magot
nedves homokban +1 – +4 °C-on szük-
séges tárolni. Saját felhasználásra, vagy
ha nem szükséges a tiszta mag elõállí-
tása, akkor a mag a szétzúzott hússal
együtt is vethetõ, de elõtte szikasztani
szükséges. Ez akkor megfelelõ, ha jól
szórható törmeléket állítottunk elõ. A tisz-
ta mag –5 °C-on tárolva néhány évig
megõrzi a csírázóképességét.

Tavasszal, április végén 1–2 cm
mély vetõágyakba kell vetni a magva-
kat, vagy a maghústörmeléket. Utóbbi
esetben érdemes próbavetést végezni
a folyóméterre vetendõ magok számá-
nak megállapítása miatt. Tiszta mag
esetében 30 mag/fm a vetési norma;
csírázóképessége általában 70%. A
rendszeres gyomlálás és az öntözés
nélkülözhetetlen; a kiültethetõ méretet
2–4 éves korban éri el, azonban több-
szöri iskolázással suháng sorfa is ne-
velhetõ belõle. Vegetatív szaporítása
történhet õsszel alvószemzéssel, ta-
vasszal oltással.

A dús lombozatával, bõséges lomb-
hullásával árnyékolja, illetve javítja ter-
mõhelyét. Fényigényessége miatt a fel-
nyíló, gyér záródású állományokban,
valamint a cserjésekben, továbbá az er-
dõszegélyeken találja meg a számára
optimális életfeltételeket.

Termetébõl, növekedésébõl szárma-
zó tulajdonságai miatt fatermesztési je-
lentõsége igen csekély. 

Nyugat-Európában a fenyvesek fafaj-
cserés átalakítása, illetve alátelepítése
során elõszeretettel alkalmazták, alkal-
mazzák, de szerepet kapott a mészkõ-
törmeléklejtõ erdõk elõerdõsítésekor is.

Az elmúlt évszázadok erdõgazdál-
kodási gyakorlata miatt erdeinkbõl ki-
szorult, szinte teljesen eltûnt, holott ter-
jedelmes gyökérzetével a meredek
hegyoldalak, valamint a talajvédelmi
rendeltetésû erdõk, továbbá a mész- és
dolomitkopárok fontos fafaja. 

Egykoron a fejesfaüzemmódban tar-
tott lisztes berkenye fákról nyert fiatal
hajtásokkal etették az alpesi legelõkön
tartott borjakat. A népi hiedelem sze-
rint a ház bejárati ajtaja fölé helyezett
lisztes berkenye ágak távol tartják a
szellemeket, és a népi megfigyelések
alapján idõjárás-változáskor a berke-
nye levélfonák színe megváltozik.

A településfásítás egyik fontos fafaja
(lehet), mivel a városi szennyezett le-
vegõt és mezoklímát jól tûri. További
alkalmazása javasolt a mezõvédõ er-
dõk és a különféle agroerdészeti rend-
szerek kialakítása során. 

www.azevfaja.hu

A kis termetû, gyakran csak cserje
méretû, lassan növõ, erõsen tagolt
áreával rendelkezõ lisztes berkenye
erdeink nagyon ritka, már-már el-
tûnõfélben lévõ fafaja. A mintegy
12–15 méter magasra növõ, a ta-
lajfelszín alatt messze futó szívgyö-
kérzetével és gazdag hajszálgyö-
kérrendszerével a lisztes berkenye
jól megköti a meredek, sziklás te-
rületek talaját. 

A lisztes berkenye [Sorbus
aria (L.) Crantz] erdõmûve-
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Az Országos Erdészeti Egyesület és az Év Fája Kura-
tórium 2013 óta minden évben, így idén már kilence-
dik alkalommal teszi lehetõvé, hogy az egyesület által
mûködtetett weboldalon, az Év fája tematikus honla-
pon (www.azevfaja.hu) keresztül szavazzanak az év
fájára egyesületi tagtársaink, erdész kollégáink és
mindenki más, aki érdeklõdik az erdõk és a fák világa
iránt. A jövõ évi Év fája szavazással a 2022. esztendõ
fafaját választják meg a szavazásban résztvevõk.

A hazai fafajokra figyelmet felhívó mozgalom Kurató-
riumának döntése alapján 2021. október 29-e és no-
vember 19-e között három héten keresztül lehet az
alább részletezett fafajokból választani. 

A szavazásra az Év fája honlapon nyílik lehetõség min-
den egyéni felhasználó részére egyszeri alkalommal.
Ugyanezen a felületen tekinthetõ meg a szavazás nap-
rakész állása is.

A szavazás online rendszerébe biztonsági alkalmazá-
sokat is beépítettünk, így kérjük a szavazókat, hogy
tartsák be az internetes szavazások „fair play” írat-
lan és az IT biztonság írott szabályait. Az érvénytelen
szavazatokat töröljük.

Jó voksolást kívánunk!
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Kecskefûz
(Salix caprea)

Nagylevelû hárs  
(Tilia platyphyllos)

Rezgõ nyár 
(Populus tremula)

Hegy- és dombvidékeink jellemzõ pionír
fafaja, fontos szerepe van az erodált, le-
pusztult talajok újraerdõsülésében. Tarra
vágott területeken tömegesen verõdhet
fel, ezért igyekeznek visszaszorítani. Ele-
gáns megjelenésével növeli erdeink esz-
tétikai értékét, számos faj kötõdik hozzá.
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A húsvéti barkát részben ez a faj
szolgáltatja, fatermetû egyedei
viszont ritkaságszámba mennek,
mivel évszázadokon keresztül
gyomfának tekintették, s ma is
igyekeznek felverõdõ egyedeit
visszaszorítani. Egyetlen fûzfa-
junk, amely többletvíz nélkül él,
az alföldön kimondottan ritka.
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Hegyvidékeink üde erdeinek
elegyfája, köves-sziklás, kõ-
görgeteges talajokon is
megél. Matuzsálemi példá-
nyai több száz éves életko-
rúak, jó mézelõ, szárított vi-
rágzata ismert gyógytea.
Intenzív felújulóképessége
miatt a gazdasági erdõkben
visszaszorították, a nagy-
vad is erõsen károsítja.
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