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Nevezéktana
A növényvilág elsô rendszerezôje, a
svéd Carolus Linné 1753-ban megjelent
mûvében, a Species Plantarumban
Betula alba L. név alatt a bibircses nyírt
és a szôrös nyírt még egy kollektív faj-
ként tárgyalja. A német botanikus,
Albrecht Wilhelm Roth 1788-ban vá-
lasztja szét a két fajt, s a bibircses nyír-
nek a Betula pendula Roth nevet adja.
Friedrich Ehrhart hannoveri nagyher-
cegi botanikus, Linné tanítványa 1791-
ben Betula verrucosa Ehrh névre ke-
reszteli, de a botanikai nómenklatúra
szabályai szerint – mivel késôbb történt
a névadás – ez csak társnévként (szino-
nimaként) került be a szakirodalomba.

A Betula tudományos nemzetségnév
hihetôleg a latin batuo, -ere = ütni, le-
vágni igébôl ered, mely batula és ebbôl
betula-ként élt tovább, talán azért, mert
a nyír ágai a rossz gyermekek megfe-

Az év fája

A bibircses nyír botanikai jellemzése

nyítésére szolgáltak, vagy talán azért,
mert a római liktorok (hatósági közka-
tonák) vesszônyalábjaihoz (fasces) való
anyagot ez a fa szolgáltatta. A tudomá-

nyos fajnevek mind latinok, az alba fe-
héret jelent, s a nyír kérgére utal, a pen-
dula jelentése csüngô, lecsüngô az idô-
sebb fák ágrendszere alapján, míg a
verrucosa = szemölcsös, bibircses a
vesszô mirigydudoraira vonatkozik.

A magyarban használt leggyakoribb
neve a bibircses nyír, de esetenként a
közönséges nyírrel is találkozhatunk.
Érdekes, hogy ennek a gyakori és régó-
ta hasznosított fajnak nagyon kevés ma-
gyar társneve, népi neve van. Már a XV.
század elején megjelent elsô
növénylistánkban, a Schlägli-szójegy-
zékben nir fa-ként szerepel.

Elterjedése
Elterjedési területe nagy, összefüggô,
egész Euroszibériára kiterjedô, Íror-
szágtól az Altáj-hegységig, illetve a Kö-
zép-Szibériai-felföldig húzódik az area.
A szélsôséges északi és déli területek
kivételével egész Európában megtalál-
ható, Skandináviában a 65. szélességi
fokig nyomul, Dél-Európában az igazi
Mediterráneumból hiányzik. Északon
inkább a sík és dombvidékek faja, dé-
len már a hegységekben találjuk meg
(1. ábra).

Kárpát-medencei vertikális megjele-
nésérôl Fekete Lajos és Blattny Tibor
1913-ban megjelent mûvébôl (Az erdé-
szeti jelentôségû fák és cserjék elterje-
dése a Magyar Állam területén) kapha-
tunk képet. Eszerint a Kárpát-medencé-
ben átlagosan 1140 m tszf. magasságig
kapaszkodik fel, tehát a montán régió-
ban csaknem mindenütt megvan, s az
erdôhatár közelében cserjésedésre is

1. ábra. A bibircses nyír (Betula pendula) elterjedési területe (Meusel, 1964 nyomán)
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képes. A Déli-Kárpátokban a retyezáti
Stinisora-n emelkedik a legmagasabbra,

itt 1825 m tszfm-t ér el. További magas-
sági megjelenését a táblázat mutatja.

A bibircses nyír magassági megjelenése a Kárpát-medencében

Tájegység Megjelenés felsô határa (m tszf.)

átlag maximum

Északnyugati Kárpátok – 1010

Közép-Kárpátok 1150 1478

Északkeleti Kárpátok 1020 1410

Keleti Kárpátok 1280 1610

Déli-Kárpátok 1520 1825

Dél-magyarországi hegyvidék 1360 1567

Bihar-hegység 1310 1422

Horvát-Alpok 690 930

Átlagos megjelenés 1140

Elôfordulása
A bibircses nyír pionír jellegénél fogva
hazánkban az Alföld kötöttebb talajú és
erôsen meszes, nagyon száraz termôhe-
lyû részei kivételével mindenütt elôfor-
dul. Részaránya az egykori és jelenlegi
tájhasználatok, bolygatások függvénye
(2. ábra). Mészmentes sík vidéki ho-
mokterületeinkre jellemzô, Belsô-So-
mogyban ma is gyakori, de a Nyírségen
– ahogy Fekete Lajos és Mágócsy-Dietz
Sándor írja 1896-ban – „e terület ôsi ve-
getációja is sokat szenvedett a kultúrá-
tól s ma már ritka”.

A bibircses nyír a mészkerülô erdôk
jellemzô fafaja, de rendkívüli fényigé-
nye miatt (melynél csak a vörösfenyôé
magasabb) a zárt állományokból kiszo-
rul. Kedveli a tarvágásokat, természeti
katasztrófák (pl. széldöntés, hótörés,
erózió, suvadás) következtében kiala-
kult területeket vagy technogén felüle-
teket (pl. útrézsük, bevágások, bányate-

rületek). A sík vidéken a homoki töl-
gyesek és a lápterületek kísérôje. Egyes
területeinken (pl. Belsô-Somogy) kiala-
kuló ún. „borókás-nyíresek” mind a ko-
rábbi tarolások, legeltetések nyomán
jöttek létre. A bibircses nyír nagy tö-
megben való tartós fennmaradása a ki-
zsarolt termôhely jele! Élôhelyét a fent
már idézett Fekete–Blattny szerzôpáros
így jellemzi: „...devasztált, kiritkított er-
dôkben állományképzô. Térfoglalását
eképpen mesterséges tényezôk segítik
elô”; „...a bükk és tölgy övében – fôleg
irtások nyomán – tömegesen lép fel, a
felsôbb régiókban már csak szórványo-
san látjuk”; „...belepi a kizsarolt,
kopárosodásnak induló talajokat, szik-
lás hegyoldalakat, elértéktelenedett le-
gelôket”.

Alaktana
A bibircses nyír habitusa rendkívül jel-
lemzô, ez alapján már messzirôl fel le-

2. ábra. A bibircses nyír hazai elôfordulása (Bartha–Mátyás, 1995 nyomán)

het ismerni e fajt. Sudarlós törzse – a
vörösfenyôéhez hasonlóan – az alsó
részen többnyire kard alakúan görbült,
ami nagyfokú fényigényével hozható
kapcsolatba. Tavasszal, ha törzsét
megfúrják, sebébôl édes nedv szivárog
ki, melybôl helyenként nyírfabort ké-
szítenek. Gesztesítô anyagokban sze-
gény fája könnyen indul bomlásnak
(megrökönyödik), nedves földön a
karvastagságú ágak – a héjkéreg kivé-
telével – egy év alatt teljesen elkorhad-
nak. A fiatal fák hajtásai még felállók,
így az idôsebb fák ágrendszere is fölfe-
lé törô, de a megnyúlt, vastagsági nö-
vekedést alig felmutató gallyak és
hosszú hajtások csüngôk. Ettôl válik a
bibircses nyír koronája „szomorúvá”. A
csüngô hajtásrendszeren a levelek is
csüngôk, a rövid hajtás leveleihez ké-
pest keskenyebbek, hosszabb nyelû-
ek. A csüngô hajtásrendszer és lefüggô
levelek következtében a korona laza,
ami nagyban hozzájárul ahhoz, hogy e
faj alig árnyal. A habitus mellett szem-
betûnô a kéreg színe és felépítése is. A
papírszerû, vékony, sima, gyûrûsen el-
váló bôrpara már fiatal korban fehérré
válik, ami a sejtüregekben felhalmozó-
dó, szemcsés állapotú triterpén-féle-
ségtôl, a betulintól származik. Az idô-
sebb fákon a törzs alsó részén, a korral
többé-kevésbé egyenes arányban dur-
va, mélyen repedezett, sötétszürke héj-
kéreg alakul ki.

Fiatal hajtásait, leveleit és rügyeit ra-
gadós, majd megszilárduló, fehéres vi-
aszbevonat borítja. A fiatal fák felálló
hajtásain jól láthatók a késôbb beszára-
dó mirigydudorok, melyek a viaszanya-
got választják ki, s egyben a „bibircses”
fajnév alapját is képezik. Háromszög
vagy deltoid alakú levelei kopaszak, de
a sarjak és az 1–3 éves magoncok leve-
lei szôrözöttek, szíves vállúak, ebben az
állapotban a szôrös nyírrel téveszthetôk
össze. Porzós barkái 1–3-asával már
ôsszel megjelennek a hajtásvégeken,
magános termôs füzére a lombfakadás-
kor bújik elô, kezdetben felálló, meg-
porzás után már lecsüngô. Termésága-
zatában a repülô madárhoz hasonlítha-
tó murvapikkelyek tövében 3-3 mak-
kocska található, melynek szárnyai 2–3-
szor szélesebbek a makkocskánál. Ápri-
lis eleji virágzása után terméságazata jú-
liusban érik, termésszórása augusztus-
tól ôsz végéig elhúzódik.

A bibircses nyír nem ér el rekord-
méreteket, a 27 m magas, 60 cm átmé-
rôjû egyedek már óriásszámba mennek,
s a 100 évet megélt példányok aggas-
tyánnak számítanak.
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A bibircses nyír fehér kérgével, télen
jól látható csüngô ágrendszerével, vö-
röslô hajtásaival, tavasszal üde zöld
lombozatával, nyáron dúsan megrakott
világosbarna termésfüzéreivel, ôsszel
szép sárga lombszínezôdésével a legde-
koratívabb fafajaink egyike.

Változatossága
Az orosz Regel volt az elsô botanikus,
akit egy arborétum nyírfái rendszertani

hovatartozásának kételyei és az addig
leírt nyírtaxonok szinonimájának a szö-
vevénye arra késztették, hogy az addig
ismert Betula-féléket monografikusan
feldolgozza, és 1861-ben ezt közreadja.
Késôbb a nemzetséget a botanikus szá-
mára szinte kétségbeejtônek nevezte, s
ez a helyzet nagyon ma sem változott,
különösen ami a hibrid-természetük
tisztázását illeti. Európában csak 4
Betula faj él [a bibircses nyíren kívül a

szintén fatermetû szôrös nyír (B. pubes-
cens) és a cserjetermetû apró, ill. törpe
nyír (B. humilis, ill. B. nana), de vala-
mennyi kombinációban képesek ter-
mékeny hibrideket képezni, sôt a több-
szörös hibridek sem ritkák. Ez a jelen-
ség különösen a 4 faj együttes elôfordu-
lási területén, például Skandináviában,
az erdôs tundrán figyelhetô jól meg. A
helyzet bonyolultságát növeli az a tény,
hogy a hibridek a szülôfajokkal vissza-
keresztezôdhetnek (introgresszálódhat-
nak), ami bonyolult, egymásba folyó
hibridrajok sokaságát idézi elô. Az 50-
es években végzett beható vizsgálatok
alapján a közép-európai nyírpopuláci-
ók 30%-át hibrid eredetûnek tartja
Natho. Közép-Európában a bibircses és
a szôrös nyír is – mint alapfaj – kisfokú
változatosságot mutat fel, de az intro-
gresszió miatt – hazánkban is sok he-
lyen – a nyírpopulációk rendkívül hete-
rogének. Ez a jelenség a – már javarészt
elpusztított – lápterületeken, valamint a
változó vízgazdálkodású mészkerülô
erdôkben figyelhetô meg elsôsorban.
Az introgresszió mértékére jellemzô –
miként a „szürke nyárnál” is –, hogy az
elsôdleges, intermedier hibrid (B. x
rhombifolia Tausch.) rendkívül ritka. A
ritka, védett szôrös nyír – mint faj – el-
tûnésében az élôhelyek elpusztításán
túl a fent vázolt introgresszió is felelôs-
sé tehetô hazánkban.

Epilógus
A bibircses nyír erdészeti szempontú
megítélése hosszú évszázadokon ke-
resztül napjainkig nem változott:
gyomfának tekintik. Pedig Fekete Lajos
és Mágócsy-Dietz Sándor 1896-ban
megjelent Erdészeti növénytanában ma
is megszívlelendô sorokat vetett papír-
ra: „...az erdész sokszor ellenségének
tekinti és kiirtására törekszik. Sok he-
lyen azonban éppen ez azon fa, mely a
rossz erdôkezelés hibáit, s a legelés ál-
tal elkövetett erdôpusztítás nyomait el-
takarja, elfoglalván azon tért, mely szá-
mára nyitva maradt. Lassan növô fafa-
jok közt, azok záródása elôtt a talaj
gyors takarása és az oldali beárnyékolás
által azok hossznövekedésének elô-
mozdítására (ûzésére), éppúgy, mint
árnytûrô fafajok megtelepítésénél vé-
dôállabképen jó szolgálatot tesz.”

A mai – ökológiai alapokon nyugvó
– erdôgazdálkodásunkban jó lenne
végre a bibircses nyírt a gyom epi-
theton arnanstól megfosztani, üldözé-
sével felhagyni, s pionír tulajdonságát
kihasználva ôt szolgálatunkba állítani.

Dr. Bartha Dénes
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