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A rendezvényen a nyár és a fûz fafa-
jok génmegõrzési eredményeinek
hasznosítását tárták a szakközönség
elé Innovációs tapasztalatok az ártéri
erdõk õshonos fafajainak génmegõrzé-
sében, szaporítóanyag-gazdálkodásá-
ban, valamint a nemesített fajták hasz-
nosításában címmel. A bemutatóra a
125 éves a növényfajta-kísérlet rendez-
vénysorozat keretében került sor.

A résztvevõk személyesen tapasztal-
hatták meg egy európai szinten is
egyedülálló génmegõrzési komplexum
kiemelkedõ szakmai színvonalát és azt
a csodálatos elõnyt, hogy az ex situ fa
alakú és anyatelepszerû génmegõrzés,
a szaporítóanyag-elõállítás, az õshonos
fajok in situ megõrzése és visszatelepí-
tése egy létesítmény (Tolnai Csemete-
kert) területén, illetve a környezõ Ge-
menci erdõben válhatott valóra. 

Mindez a gyakorlat (Gemenc Zrt.,
Bényi Sándor) és a tudományos alapo-
kon kísérletezõ és szakirányító nö-
vénytermesztési szakhatóság (OMMI,
NÉBIH) összehangolt szakmai és em-
beri együttmûködése nélkül nem való-
sulhatott volna meg.

Az õshonos fajok génmegõrzésének
története az 1. táblázat mérföldkövei
szerinti kronológia alapján foglalható
össze. A több mint 25 év szerteágazó és
sok eredményt hordoz, de cikkünkben

Az ártéri erdõk õshonos fafajainak
génmegõrzése I. 

A fekete nyár (Populus nigra L.) és az erdészeti genetikai erõforrások gyakorlati hasznosítása
a Gemenc Zrt. területén 

Dr. Bach István1, Dr. Bordács Sándor2, Lajtos János3

125 éves a hazai növényfajta-kísérlet

2017. augusztus 29-e csodálatosan
verõfényes nyárvégi napján az or-
szág minden tájáról érkeztek szak-
emberek Tolnaszigetre, hogy részt
vegyenek a Gemenc Zrt. és a Nem-
zeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hiva-
tal (NÉBIH) közös fajtabemutató
szakmai napján. 

1. táblázat A fekete nyár és fehér fûz génmegõrzésének fontosabb mérföldkövei 
nemzetközi, hazai és gemenci szinten

Idõpont Esemény

A múlt század '50-es éveitõl
1992-ig

Fõleg nemesítési (keresztezési partner) célú feketenyárgyûjtés
az ERTI-ben (dr. Koltay, dr. Kopecky), elsõsorban a Hanság-
ban és a Szigetközben; az Alsó-Duna-ártér feketenyár- és
fehérfûztörzsfák felkutatása és archiválása dr. Tóth Imre, a
Gemenc Zrt. erdõmûvelési osztályvezetõje által.

1990 A riói UNCED kongresszus erdészeti téren a fenntarthatóságra
és az erdészeti genetikai erõforrások védelmére, fejlesztésére
hívja fel a figyelmet, amit magukévá tesznek és megerõsítenek
az erdõkért felelõs európai miniszterek (MCPFE Strasbourg).

1992 Országos koordinációs értekezlet az OMMI (dr. Bordács S.) kez-
deményezésére, a fekete nyár génmegõrzését koordináló nem-
zeti program életre hívására (erdõfelügyelõségek, erdõgazdasá-
gok, vízügy, természetvédelem, ERTI, EFE részvételével).

1993 Helsinkiben az erdõkért felelõs európai miniszterek határoz-
nak az Erdészeti Genetikai Erõforrások Program (EUFORGEN-
IPGRI, ma: EUFORGEN-Bioversity) létrehozásáról. Megalakul
az EUFORGEN Populus nigra Network (Fekete nyár Munka-
csoport), elsõ magyarországi képviselõ dr. Tóth Béla (ERTI).

1994 Az erdészeti fajok génmegõrzése – így többek között a fekete
nyáré is – támogathatóvá válik az FM Biológiai Alapok pályá-
zati rendszerben.

1995 Bényi Sándor, a Gemenc Zrt. kerületvezetõ erdészeként mik-
roanyatelepeket létesít, és félüzemi szinten szaporítani kezdi
az OMMI által regisztrált és genetikailag tesztelt feketenyár-
klónokat, melyek spontán szelektálását és gyûjtését már a '80-
as évek közepén elkezdte. 

1996 A FAO Nemzetközi Nyárfabizottság XX. kongresszusa Magyar-
országon, az EUFORGEN Populus nigra Network (Fekete nyár
Munkacsoport) ülésével kiegészítve.

1998 Az elsõ feketenyár-visszatelepítés genetikailag tesztelt szapo-
rítóanyaggal a Gemenc Zrt. vagyonkezelésében lévõ Õcsény
61F (Forgótó) fokozottan védett erdõrészletben.

1999 Fa alakú FTNY-géngyûjtemény létesül a Gemenc Zrt. Tolnai
Csemetekertjében.

2000–2001 Anyatelepszerû FTNY-géngyûjtemény létesül a Gemenc Zrt.
Tolnai Csemetekertjében.

2001 Az EUROPOP Kongresszusa a Gemenc Zrt. és az Országos Me-
zõgazdasági Minõsítõ Intézet közös szervezésében (Szekszárd,
Gemenc, Tolnai Csemetekert, Bényi Sándor gyûjteményei).

2012–2016 A Gemenc Zrt. és a NÉBIH-hez kihelyezett SOE Erdészeti Sza-
porítóanyag-gazdálkodási és Ültetvényes Fatermesztési Tan-
szék együttmûködése õshonos fajok génmegõrzése és az
eredmények értékelése, gyakorlati hasznosítása tárgyában.

2017 Országos feketenyár- és fehérfûz-génmegõrzési bemutató a
Gemenc Zrt. Tolnai Csemetekertjében és FTNY állományai-
ban a NÉBIH 125 éves a növényfajta-kísérletezés rendezvény-
sorozata keretében.

1 Soproni Egyetem Erdészeti Szaporítóanyag-
gazdálkodási és Ültetvényes Fatermesztési
Kihelyezett Tanszék

2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
3 Gemenc Zrt.



csak a gemenci történésekkel és gyûjte-
ményekkel foglalkozunk. A téma bõsé-
ges szakmai anyaga miatt célszerû annak
bemutatását két részre bontani. A kez-
detektõl a gyûjtemények kialakítása és
az EUROPOP Kongresszussal lezárt alap-
letétel szakasz az elsõ rész tárgya. A má-
sodik részben a korosodott gyûjtemé-
nyek értékelését és a levonható szakmai
tapasztalatokat szeretnénk összefoglalni.

A fekete nyár (Populus nigra L.) a sík-
vidéki területek vizes élõhelyeinek, a
folyók és tavak árterületének jellegze-
tes és meghatározó erdõállomány-alko-
tó fafaja. Az évszázadokon keresztül fo-
lyó intenzív emberi beavatkozások,
elsõsorban a folyószabályozások és az
annak nyomán elterjedõ intenzív mezõ-
gazdasági kultúrák következtében jelen-
tõsen megfogyatkozott élõhelye, poten-
ciális termõterülete. 

Az emberiség folyamatosan növekvõ
faanyagigénye a nemesített (hibrid)
nyárfajták iránti keresletet is fokozta,
ami tovább csökkentette nemcsak terü-
letfoglalását, de a hibrid nyárakkal tör-
ténõ bekeresztezõdés miatt sokan már
a faj fennmaradását is megkérdõjelez-
ték. A 20. század végén kialakult hely-
zet következtében megkülönböztetett
figyelem övezte a faj fenntartására, az
értékes génkészletû populációk megõr-
zésére irányuló tudományos kutatáso-
kat és szakmai programokat egyaránt.

A faj génmegõrzése területén mind
nemzetközi, mind hazai vonatkozásban
jelentõs eredmények születtek az elmúlt
közel két és fél évtizedben. A szakterü-
leten végzett kutatási és gyakorlati prog-
ramoknak, projekteknek Magyarország
volt az egyik kezdeményezõje és meg-
határozó résztvevõje. Számos kutatási
jelentés, magyar és külföldi publikáció
született, amelyek beszámolnak a nem-
zetközi szinten is számottevõ eredmé-
nyekrõl. A továbbiakban a Gemenc Zrt.
területén végzett génmegõrzési és

komplex genetikaierõforrás-hasznosítá-
si tevékenységet ismertetjük.

Géngyûjtemények a 
Tolnai Csemetekertben

A mesterséges körülmények közötti (ex
situ) génmegõrzés a gyakorlatban is ve-
getatívan szaporított fajok, azaz a nyá-
rak és füzek esetében minden évben
visszavágott, anyatelepszerû (juvenilis)
és fa alakú (érett korú) géngyûjtemé-
nyek segítségével valósítható meg. Az
anyatelepszerû ültetvények fenntartása
munkaigényesebb, azaz költségesebb,
mint a fa alakú gyûjteményeké, de dug-
ványgyûjtésre is alkalmasak. A géngyûj-

temény mint szaporítóanyag-forrás
OECD/EU kiemelt kategóriájú. Az anya-
telepszerû ültetvényekrõl kísérleti célra
törzsfánként elkülönítve vagy üzemi
céllal keverten is gyûjthetõ dugvány. Az
erõsen ingadozó megeredésû fekete
nyárak esetében célszerûbb üzemi sza-
porítási célra a jól gyökeresedõ genotí-
pusokból anyatelepet létesíteni, míg az
egységesen jól gyökeresedõ füzek ese-
tében a gyûjtemény maga is alkalmas a
szaporításra (mint a „Gemenci klónke-
verék” 1986 óta).

A fehérfûz- és a feketenyár-genotí-
pusok egy részének törzsfakijelölése és
begyûjtése dr. Tóth Imre erdõmûvelési
osztályvezetõ (GEMENC Zrt.) munkája.
A fekete nyárak többségének törzsfa-
kijelölése és begyûjtése, valamint a kí-
sérleti szaporítóanyag megnevelése
Bényi Sándor, a GEMENC Zrt. kerület-
vezetõ erdésze (majd magánnemesítõ)
nevéhez köthetõ, az OMMI támogató
szakirányítása mellett.

A fekete nyár anyatelepszerû gyûjte-
mény létesítésére Tolnán több lépcsõ-
ben, 2000–2001-ben került sor. Életkora
2017-ban 16-17 év. Tételenként (törzs-
fánként) 6-6 példány került kiültetésre.

A fekete nyár fa alakú gyûjtemény
1999 elején létesült a Gemenc Zrt. Tolnai
Csemetekertjében. Az ültetés 6 × 6 m-es
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1. ábra Fekete nyár anyatelepszerû génmegõrzés

2. ábra Fehér fûz anyatelepszerû génmegõrzés (a kiöregedõ állományt leváltó fiatal
gyûjtemény)

Fajtabemutató szakmai nap Gemenc Zrt. csemetekertjében, 2017. augusztus végén
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hálózatban történt, a gyûjtemény összte-
rülete 0,7 hektár. A jellemzõen csomo-
ros törzsû törzsfákból öt-öt példányt ül-
tettek ki. A gyûjtemény pótolva nem
volt. Talajápolásként tárcsázást hajtottak
végre, nyesést csak a talajmunkák meg-
könnyítése érdekében végeztek.

A fûz anyatelepszerû gyûjtemény 180
törzsfagenotípust tartalmaz 10-10
db/törzsfa egyedszámmal. 1986-tól a le-
termelt szaporítóanyag „Gemenci klón-
keverék” néven kiemelt táji jelentõségû
szaporítóanyag-forrásként bizonyított a
gyakorlatban is. A mostani gyûjtemény
már a 4. megújított generáció. A fehér fûz
fa alakú gyûjtemény a Tolnai Csemete-
kert É-i kerítése mellett létesült a kerítés
és a holtág partja között 1994-ben. Törzs-
fánként 4-4 egyed került kiültetésre. Az
értékelhetõ élõ genotípusok száma 117.

Visszatelepítés
Az 1996-tól megjelent természetvédel-
mi jogszabályok védett területekre õs-
honos fajok erdõsítését írják elõ, ezért

már a kezdetektõl felvetõdött a gén-
gyûjtemények szaporítóanyag-forrás-
ként való felhasználásának gondolata.
Az anyatelep formájú megõrzés tech-
nikája, kivitelezési módja már eleve er-
re az igényre alapozva lett kialakítva.
A Gemenc Zrt. Magyarországon és Eu-
rópában is elsõként végzett üzemi
szintû feketenyár-repatriálást moleku-
láris genetikai módszerrel bevizsgált
szaporítóanyaggal.

Az elsõ ünnepélyes keretek közötti
visszaerdõsítést (1998. április 20. Õcsény
61F – Forgótó) a mindennapokban szá-
mos visszatelepítés követte, így napjaink-
ra több tíz hektár repatriált fekete nyáras
van jelen a Gemenc Zrt. területén.

A feketenyár-dominanciájú erdõrész-
letek közül hétrõl készült állományfel-
vétel. Ezek rendre a Baja 75A, Baja 95D,
Õcsény 37B, Õcsény 61F (Forgótó),
Õcsény 70C, Õcsény 80D, Õcsény 83A
erdõrészek. A vizsgálatok idején az állo-
mányok 12–17 év közötti korban voltak.
A felmérés eredményeit és a levonható
következtetéseket a cikk második részé-
ben fogjuk kifejteni.

Az EUFORGEN-IPGRI (ma: EUFOR-
GEN-Bioversity) EUROPOP néven gén-
megõrzés-módszertani kutatási progra-
mot dolgozott ki, melynek végrehajtására
nemzetközi kutatócsoport alakult. A pro-
jektben 8 EU-tagállam 11 tudományos
mûhelye – kutatóintézetek, egyetemi tan-
székek – vettek részt. 

Magyarország képviseletében az
OMMI menet közben csatlakozott a
programhoz, ahol elismert munkatárs-
sá vált, olyannyira, hogy az EU-ban
egyedülálló módon a program záró-
konferenciáját egy nem tagállam har-
madik ország területén tartották meg.
A szimpózium helyszínének megvá-
lasztása – Szekszárd és a Gemenci er-
dõ – tudatosan történt, mert a komplex
génmegõrzési rendszer kis területen, a

maga összetettségében és mûködés
közben itt vált tanulmányozhatóvá.

Az EUROPOP Kongresszusa a Ge-
menc Zrt. és az Országos Mezõgazdasági
Minõsítõ Intézet (NÉBIH jogelõd) közös
szervezésében valósult meg. Az elõadá-
sokra Szekszárdon, a tanulmányútra a
Gemenci erdõben, a Tolnai Csemetekert
és Bényi Sándor magángyûjteményeiben
került sor. Az esemény a Gemenc Zrt.
szervezésében a Decsi Csillagrózsa
táncegyüttes bemutatójával és közös
néptánccal zárult. Nemzetközi találkozó-
kon éveken át felemlegették a gemenci
szimpózium kiemelkedõ szakmai sikerét
és a feledhetetlen kulturális élményt.

Az EUROPOP kongresszus példát
mutatott arra, hogy ha a szakigazgatás
és hatóság, a tudomány és a gyakorla-
ti erdészek jó emberi és munkakapcso-
latban együtt munkálkodnak egy kö-
zös ügyön, azt nemzetközi elismerésre
méltóan sikerre vihetik.
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Fotók: Szokolai Attila és 
dr. Bach István erdõmérnökök4. ábra Az EUROPOP szimpózium résztvevõi, 2001
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ti állapot)


