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Bevezetés
A közönséges boróka – mint pionír fa-
faj – az éghajlati szélsõségek mellett jól
viseli a száraz, laza (pl. homok-) talajo-
kat is. Ennek köszönhetõen igen elter-
jedt, hazája egész Európa, Ázsia északi
része egész Kínáig, É-Amerika és É-Afri-
ka. Tekintettel arra, hogy többnyire
csak cserje méreteket ér el, fájának tu-
lajdonságairól, hasznosításáról viszony-
lag szerények az információk.

Mikroszkópos szöveti
jellemzõk

A fatest alapszövetét a tracheidák (ál-
edények) biztosítják. A sima falú tra-
cheidáinak sugárirányú falában egyesé-
vel állnak az udvaros gödörkék. A tan-
genciális gödörkék az évgyûrûhatár
melletti nyári tracheidák falában van-
nak a legnagyobb számmal. A hossz-
parenchima a késõi pásztában jól kive-
hetõ, sejtjeinek fala vékony, barna
anyagtartalommal. A szomszédos
hossztracheidák falában egyoldalú ud-
varos gödörkék vannak, melyeknek a
hosszparenchima részérõl nehezen
kivehetõ, egyszerû gödörkéknek felel-
nek meg.

A bélsugár tisztán parenchimasejtek-
bõl áll. A szegélyezõ sejtek a tangenciá-
lis metszetben letompított háromszögle-
tûek és magasabbak a közbeesõknél,

melyek jobban vagy kevésbé megnyúlt
ellipszis alakúak. A bélsugár egy sejtsor
széles, de találhatunk 2 sejtsorosat is.
Magassága 1-13 sor, de ez a fa korától és
a termõhelyi adottságoktól is függ. Leg-
gyakoribbak az 1-9, ágakban és fiatal
korban az 1-4 sorosak.

Makroszkópos jellemzõk
Fájában gyantajárat nincs. Szijácsa kes-
keny, vörösesfehér-viIágossárga, míg
gesztje vörösbarna, néha ibolyaszínû fol-
tokkal. Az évgyûrûk szélessége változó,
az évgyûrûhatár hullámos és jól kive-
hetõ, mert a kései pászta jóval sötétebb
színû, mint a korai. A kívülrõl is látható
bordáknak megfelelõlen nagy beöblösö-
dések, illetve kiemelkedések vannak raj-
ta. A faanyag általában finom szövetû,
esztétikus színû. A kisebb vastagság és a
nagyszámú ággöcs azonban jelentõsen
mérséklik a felhasználhatóságát.

Fizikai tulajdonságok
Közepesen sûrû faanyaga van, az elter-
jedt fenyõféléknél (pl. lucfenyõ, erde-

ifenyõ) valamivel sûrûbb, nehezebb.
Abszolút száraz sûrûsége 520-560
g/cm3 között változik. Térfogati zsugo-
rodása 11-13%. A friss faanyagnak sajá-
tos borókaillata van. A geszt faanyaga
élõnedvesen is viszonylag kevés vizet
tartalmaz (35-40%). Fája közepesen tar-
tós. (Tehát általában a fenyõknél na-
gyobb biotikus és abiotikus tartóssággal
rendelkezik.)

Mechanikai tulajdonságok
Mechanikai tulajdonságairól viszonylag
kevés adat áll rendelkezésre. A rostok-
kal párhuzamos nyomószilárdsága 39
MPa, a keménysége bütüirányban 35
MPa, oldalirányban 16 MPa. Szilárdsági
rugalmassági jellemzõi a vörös-
fenyõhöz hasonlóak, a tiszafától vala-
mivel elmaradnak.

Megmunkálhatósága
Mechanikai megmunkálása, ragasztása
és felületkezelése többnyire probléma-
mentes. Minden irányban kiválóan fa-
ragható. Méretei miatt ipari „tömegter-
melésre” nem alkalmas.

Felhasználási területek
Esztétikus faanyagát kiválóan fel le-
het használni faragott, esztergált dísz-
tárgyakhoz, faszobrokhoz, egyedi
bútorokhoz. Alkalmazzák még a ce-
ruzagyártásban és hangszerkészítés-
ben. A fiatal és egyenes tõhajtásokból
ostornyelet, sétapálcákat, pipaszára-
kat, az idõsebbekbõl kitûnõ, tartós
sövénykarókat készítenek. Finomra
aprítva és jól kiszárítva füstölésre
használják és belõle éterikus olajat
vonnak ki, melyet a gyógyászatban
alkalmaznak. Gyümölcseit felhasz-
nálják illatos borókapálinka („boro-
vicska”) és gin készítésre. A kiváló tu-
lajdonságokkal rendelkezõ közönsé-
ges borókafa a hazai famûvességben
a mainál lényegesebb nagyobb fi-
gyelmet érdemelne.
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