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Az év fája

A barkócaberkenye termôhelyi igénye

KOVÁCS GÁBOR

A barkócaberkenye természetes,
meglehetôsen tagolt elterjedési te-
rületét figyelembe véve sajátos klí-

maigényû, melegkedvelô, a fagyra nem
érzékeny faj. Szubmediterrán jellegébôl
adódóan csapadékos nyárelôt, sok napsü-
tést és tartós nyári meleget kíván. A hô-
mérsékleti szélsôségeket jól tûri, de a kife-
jezetten kontinentális éghajlatot kerüli
(Gencsi–Vancsura, 1992). A talajnedves-
séggel szemben nagy tûrôképességgel
rendelkezik, a túl sok nedvességet és a
magas talajvizet nem viseli el. A laza, szel-
lôzött talajokat részesíti elônyben, a túl
kötött, levegôtlen talajokon rövid életû.

A barkócaberkenye elsôsorban a táp-
anyagban és bázisionokban gazdag, ma-
gas bázistelítettségû talajokat kedveli,
ezért elôfordulását gyakran a meszes tala-
jokhoz kötik. Leggyakrabban a mészkô,
dolomit, bazalt és a löszszerû alapkôzete-
ken létrejött talajokon találjuk. Meszes,
gyakran meleg, száraz termôhelyen való
elôfordulása arra vezethetô vissza, hogy
az egyéb fafajokkal szemben szárazságtû-
rôbb, ezzel javítja saját konkurenciaké-
pességét és túlélési esélyeit.

A bükkös klímában csak ritkán fordul
elô, itt is elsôsorban a mészkövön vagy
dolomiton kialakult, fôként déli, délnyu-
gati fekvésû, törmelékes lejtôk többlet-
vízhatástól független sekély termôrétegû,
sziklás köves váztalajain, rendzináin
vagy lejtôhordalék talajain. E talajoknak
igen kicsi a termôrétege, alacsony a
szervesanyag-tartalma, ennek megfelelô-
en kicsi a talajok tápanyag-szolgáltató ké-
pessége. Ehhez járul az igen alacsony víz-
kapacitás, ezért a talajok a vegetációs idô-
szak egy részében szárazak, a növények
számára felvehetô, ún. hasznos víz nem
áll rendelkezésre a talajban. Mindezek el-
lenére a bükkös klímára jellemzô csapa-
dék hatására is viszonylag jó növekedést
mutat. Erre annál is inkább érdemes oda-
figyelnünk, mert ezeken a termôhelye-
ken a fôfafajok növekedése egyre inkább
visszaszorul.

Domb- és hegyvidékeink gyertyános-
kocsánytalan tölgyes klímájában találja
meg alapvetôen növekedésének ökoló-
giai optimumát. Számos talaj számára a
400 méter körüli vagy ez alatti tenger-
szint feletti magasságban, mintegy
650–750 mm-es évi csapadék, 9–10 °C
évi középhômérséklet és 55–60% júliusi
14 órás relatív páratartalom mellett ked-

vezôek a termôhelyi adottságok. Itt ala-
kulnak ki többek között a fôként több-
letvízhatástól független vagy szivárgó vi-
zû, középmély, mély vagy igen mély ter-
môrétegû, vályog, agyagos vályog fizikai
féleségû, a barna erdôtalajok és a ranker
vagy rendzina talajok közötti átmeneti
talajképzôdmények, valamint a
Ramann-féle barnaföldek és agyagbe-
mosódásos barna erdôtalajok, ahol a
barkócaberkenye a legerôteljesebb ma-
gassági és vastagsági növekedést érheti
el. Ezen talajok termôrétege jól fejlett
morzsás vagy szemcsés szerkezetû, en-
nek következtében levegôs, amit a
barkócaberkenye kifejezetten kedvel. A
tápanyag- és vízgazdálkodás ugyancsak
jó, így ezeken a termôhelyeken jellem-
zôen közel egyenes törzsû, magasba tö-
rekvô, erôteljes magassági növekedést,
majd késôbb vastagsági növekedést is
mutató fává nô. Növekedési erélye
olyannyira jó, hogy az egyes erdôtársu-
lásokban lévô fafajoknak komoly kon-
kurenciát jelenthet. Mivel más fafajok az
ilyen talajokon akár 10 m-rel is magasab-
bak lehetnek, csak az állandóan szabad
állásban érhetik el a 30 méteres vagy
akár nagyobb magasságot is (Schmeling,
1994). Erre ugyanúgy találhatunk példát
a Keleti-Mecsekben, a Bakonyban vagy
a Bükkben, a Leányvölgyben.

A termôhelyi feltételek kedvezôtle-
nebbé válásával egyaránt csökken a
barkócaberkenye növekedési erélye, ma-
gassága. Mivel számos fafajnál szárazság-
tûrôbb, tömegesebb elterjedését találjuk a
kocsánytalan tölgyes, illetve cseres klímá-
ban. 150–300 méter tengerszint feletti ma-
gasságban, 550–600 mm évi csapadék,
9,5–10,0 °C és 51–55% júliusi 14 órás pára-

tartalommal jellemezhetôek ezek termô-
helyei. Elsôsorban déli, délnyugati kitett-
ségében, ugyancsak bázikus vulkanikus
kôzeteken vagy mészkô, illetve dolomi-
ton kialakult talajokon tenyészik. A keve-
sebb csapadék következtében szárazab-
bá válnak termôhelyei. A többletvízhatás
nélküli, sekély vagy középmély termôré-
teg, elsôsorban vályog fizikai féleség mel-
lett sziklás-köves váztalajokon, földes
váztalajokon, rendzina, humuszkar-
bonát, erubáz és ranker talajokon, kar-
bonátmaradványos barna erdôtalajo-
kon, rozsdabarna erdôtalajokon, barna-
földön, lejtôhordalék talajokon találjuk.
Mind a gyertyános-tölgyes, mind pedig a
kocsánytalan tölgyes, illetve cseres klímá-
ban elegyfafajként kielégítô növekedést
mutat a savanyú, nem podzolos barna er-
dôtalajokon, valamint podzolos barna er-
dôtalajokon is (Koloszár, 1987, 1990).

A barkócaberkenye tág határok között
képes elviselni a termôhely szélsôségeit.
A sekély termôrétegû váz és kôzethatású
talajokon elsôsorban talajvédelmi funkci-
ót tölt be, azonban a jobb víz- és táp-
anyag-gazdálkodású, bázisokban gazdag
barna erdôtalajokon jelentôs faméreteket
érhet el, ezért ezeken a termôhelyeken
felkarolása, a jelenleginél nagyobb elegy-
aránya állományainkban mindenképpen
indokolt.
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A Duna–Ipoly Nemzeti Park pilisi táj-
egységének irodája kiköltözött mûkö-
dési területére, Visegrádra, ahol mun-
katársaink közül Baloghné Váradi
Éva és Papp Miklós érhetôk el.
A Pilisi Iroda új címe: 2000 Visegrád,
Mátyás király út 4., tel./fax: (bekötés
után) 06/26/397-440
Fogadóórák: kedden 8.30–10.30 és csü-
törtökön13.30–15.30 között.
Tájékoztatásul közlöm, hogy másik két

pilisi munkatársunk az alábbi telefon-
számokon hívható:
Janata Károly a budapesti 06/1/325-
7833,
Grosz Róbert az esztergomi
06/33/435-015 számon.
Kérem kedves ügyfeleinket, hogy hivata-
los irataikat továbbra is az Igazgatóság bu-
dapesti címére szíveskedjenek küldeni.
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