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A 2017. augusztus 29-én tartott bemu-
tató során az ártéri erdõtársulások õs-
honos fafajaival (fekete nyár, fehér fûz,
fehér nyár) folytatott gazdálkodás ta-
pasztalatairól számoltak be a Gemenc
Zrt. és a NÉBIH szakemberei. 

Az erdészeti bemutatót a NÉBIH 125
éves jubileumi fajtabemutató program-
sorozatának részeként rendezték meg.
Célja az ártéri erdõgazdálkodásban al-
kalmazott génmegõrzési, fajtafenntar-
tási és szaporítóanyag-gazdálkodási
módszerek megismertetése volt, és jó
példákkal szolgált genetikai erõforrá-
saink használatának bemutatására.

Az 1999-ben 40 fekete nyár törzsfa
anyagával Tolnán létesített faalakú
gyûjtemény faterméstani elemzését
nagy érdeklõdés kísérte a bemutatón.
Az elsõ felvételezésre 2013-ban került
sor és már ekkor nyilvánvalóvá vált,
hogy több törzsfaklón is a nemesnyár
fajtákhoz mérhetõ fatérfogathozamra
képes. A gyûjteményt 2017-ben gyérí-
teni kellett, amely során a választékok
tételes felmérésével megállapítottuk az
egyedenkénti fatömeget. A felmérés
adatait, illetve a várható hozamok és
árbevétel becsült értékeit az 1. táblá-
zat mutatja be. Az adatok igazolják,
hogy a szelektált fekete nyár genotí-

pusok fatermesztési célra is alkalma-
sak megfelelõ termõhelyi körülmé-
nyek között.

A visszatelepítések értékelése
Mivel a fekete nyár korábban szinte
csak természetes módon, vetényüléssel
keletkezett állományokban tenyészett,
a mesterséges erdõsítéseknek nem volt
kidolgozott módszertana, ezért sok he-
lyütt elegyetlen állományok létesültek.
A visszatelepítések kezdete (az 1990-es
évek vége) óta kialakított állományok

vizsgálata lehetõséget adott az erdõsíté-
si módszerek átgondolására is. 

A vizsgálatainkat az Õcsény 80D,
83A, 70C, 61F, Decs 24G, Baja 95D és
75A erdõrészletekben végeztük. Min-
den egyes erdõrészben minimum 50
faegyedet (177-tõl 58 db-ig változóan)
vettünk fel, soros minta alkalmazásá-
val, az adott erdõrész elegyarányának
megfelelõ fafajösszetétellel. A felvéte-
lezés során csak a fõ állományalkotó
fafajokra koncentráltunk, amelyek ese-
tünkben a FTNY, FRNY, NNY és a FFÜ.  
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Az ártéri erdõk õshonos fafajainak
génmegõrzése II. 

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

A géngyûjtemények létesítése és a
fekete nyár elsõ visszatelepítései óta
eltelt közel húsz év során sok olyan
új ismeret halmozódott fel, amelyek
nemcsak a genetikai sokféleség
fenntartása és az õshonos fajok élõ-
helyvédelme során hasznosíthatóak,
hanem jelentõs fatermesztési fej-
lesztést is eredményezhetnek. 

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

2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.
3 Gemenc Zrt.

Ártéri erdõtársulásokkal folytatott gazdálkodás gemenci terepi programja

1. táblázat Faalakú FTNY gyûjtemény gyérítése során mért fatérfogatok, választékarány,
becsült hektáronkénti hozam és árbevétel (hektáronként 200 egyeddel, a sarangolt válasz-
tékok esetében 7,5 eFt, fûrészipari választékok esetén 12 eFt tõmelletti átlagárral számolva)
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A bemutató alkalmával az Õcsény
61F erdõrészlet bejárására került sor,
de cikkünkben a Baja 75A erdõrész fel-
vételezési adatait mutatjuk be. Az állo-
mány mintegy kétharmada FTNY, jel-
lemzõ elegyfaj a FRNY. Elõfordul még
szórtan kevés AK, ZJ, FFÜ, MAK. A fel-
vételezést során ez utóbbiakat figyel-
men kívül hagytuk. 

Az erdõrészletenként értékelt adato-
kat összesítve a 2. táblázat mutatja be.
A vizsgált állományok kora 12–17 év kö-
zött változik. A táblázatból egyértelmûen
látható, hogy a FTNY átlagfák minden
erdõrészletben felülmúlják a többi elegy-
faj átlagfáinak teljesítményét. A fehér
nyár hozama átlagosan csak erõs kéthar-
mada a fekete nyár átlagfáknak. A NNY
hozamokat nem tartjuk reálisnak, viszont
a FFÜ elegy átlagfájának mintegy egy-
harmadnyi teljesítménye egyértelmû.

A felmérések alapján szempontként
vetõdött fel a jelentõs fatömeghozam-

mal bíró genotípusok kiválasztása is,
amelyek tág hálózatban ültetve értékes
elõhasználati fatömeget produkálhatnak
az elegyes nyár-fûz állományokban. 

Mivel a vizsgált állományokban
csak néhány, szálanként elõforduló
nemesnyár egyedet találtunk, megkí-
séreltük modellezni az azonos termõ-
helyen létesített fekete nyár és nemes-

nyár erdõsítések állományszintû ho-
zamlehetõségeit. 

Az egyes erdõrészletekben a nemes-
nyár fatömeghozamot az erdészeti ha-
tóság által széles körben használt I-214
(Olasznyár II.) fatermési nomogram
alapján becsültük, a kor és az erdõ-
részletekben mért magasságok alapján
szerkesztett magassági görbe adatok
függvényében. A nomogram 310 db/ha
I-214 alapulvételével készült, ezért a fe-
kete nyár becsült hozamát is ezzel a
darabszámértékkel számítottuk.

A 3. táblázat oszlopai rendre a kort, a
hektáronkénti darabszámot, a felmért
egyedek magassági görbe alapján számí-
tott átlagmagasságát, FTNY esetében a
hektáronkénti darabszám és az adott ál-
lomány átlagfája szorzatával nyert hektá-
ronkénti fatérfogatot, I-214 esetében a no-
mogramról leolvasott bruttó fatömeget, a
FTNY átlagnövedékét és végül a FTNY/I-
214 teljesítményarányát mutatják be.
A modell alapján vegyes a kép: egyes er-
dõrészekben a fekete nyár ad magasabb
fatömeget, másokban a nemes nyár. A
modell alapján a felmért erdõrészletek át-
lagában a fekete nyár fatömeghozamai

1.ábra. Állományfelvételezés a Baja 75A erdõrészben

2. ábra. Átmérõeloszlás és magassági görbe a Baja 75A részletben

2. táblázat Az egyes fafajok átlagfáinak fatérfogata a vizsgált erdõrészletekben 
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mintegy 10%-kal kedvezõbben, de a
becslési hibahatáron belül alakultak. A
felvételi adatokat torzíthatja, hogy a mért
FTNY egyedek jelentõs része erõsen
csomoros jellegû, emiatt a mellmagassági
átmérõ környezetében jelentõsen megvas-
tagodtak, felette sudarlósak. A hektáron-
kénti fatérfogat meghatározását a minta-
fák szakaszos köbözésével szükséges
pontosítani – ahogy ez a faalakú gyûjte-
mény fatermési vizsgálatánál történt.

Megállapítások, következtetések
A fekete nyár üzemi erdõsítések hely-
színelése során szerzett megfigyelések
az alábbiakban foglalhatók össze:

• A fekete nyár nemesnyárfajtákkal
történõ elegyítése (nemesnyár ele-
gyes elsõ kivitel, ill. pótlás) nemes-
nyáras állományt eredményez,
mert a fiatal korban a lassabb nö-

vekedésû fekete nyár egyedek alá-
szorulnak, és ezért folyamatosan
eltûnnek az erdõsítésekbõl.

• Az önmagában tiszta állomány-
ként erdõsített fekete nyár erõsen
öngyérül és 10–15 éves korra az
eredetileg ültetett tõszám 12–15%-a
marad vissza. A fekete nyár a ter-
mészetben nem alkot elegyetlen
állományt, ezért az ilyen állomá-
nyokban durva öngyérüléssel,
lábon száradással reagál és tõ-
számában nemesnyár jellegû ál-
lományképet mutat.

• A termõhelynek megfelelõ fafajok-
kal – fehér fûz, fehér nyár, magyar
kõris, vénic szil – legalább 30–40%
elegyben ültetett állományok 10–14
éves korra jó fejlõdést mutatnak,
amelyekbõl számottevõ elõhaszná-
lati fatömeg várható. A vizsgált er-

dõrészekben a fekete nyár át-
lagfája és becsült hektáronkén-
ti fatömeghozama minden
esetben meghaladta az állo-
mányban levõ fehér nyár ho-
zamát.

Figyelemre méltó, hogy a
12–17 éves korú állományok-
ban az átlagfák alapján számí-
tott fatérfogat 110–240 m3/ha

között változott, 15 éves átlagkorral szá-
molva pedig mintegy 180 m3/ha volt.
Mivel ebben a korban a gemenci erdõ-
sítések átlagosan 750–950 közötti hektá-
ronkénti egyedszámot mutatnak fel, az
elegyfajok FRNY, FFÜ, MAK, VSZ ho-
zama ezt még kiegészíti.

Hangsúlyozzuk, hogy az erdõsítése-
ket a Tolnán levõ génmegõrzési tételek
’klónkeverék’ típusú szaporítóanyagából
létesítették, amelyekben a természetes
egyedszelekció alakította ki a jelenlegi
állománystruktúrát. Méréseink alapján a
létesített fekete nyár állományok fatér-
fogathozama megközelíti (70–100%) az
I-214 modelltábla alapján számított ho-
zamokat. A legjobb növekedésû fekete
nyár genotípusok szaporítóanyagának
célzott használatával a fatömeghozamok
további növekedése várható. 

Fotók: Baricz Árpád, dr. Bach István
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3. táblázat A fekete nyár és nemes nyár fatermési hozamok modellezése erdõrészletenként

Tisztelt Tagtársak!
Az Országos Erdészeti Egyesület küldöttgyûlése változatlanul hagyva, a következõkben állapította meg a 2018. évi tagdíjakat:

Tagdíj-kategória Éves tagdíj, 2018.
Kedvezményes (diák, gyes-gyed, munkanélküli, külföldi) 1200 Ft
Nyugdíjas 3600 Ft
Aktív dolgozó 9600 Ft

A tagdíj igény esetén két részletben fizethetõ. Az elsõ részlet fizetésének határideje: 2018.
február 1. (egész éves vagy 6 havi tagdíj). A második részlet fizetésének határideje: 2018. június 15.
(6 havi tagdíj).
A fizetés történhet:
1. Egyénileg az Erdészeti Lapok 2017. decemberi számához mellékelt vagy a helyi csoportok

titkáraitól beszerezhetõ postai csekken. FIGYELEM! A lekérdezési kód változása miatt az
esetleg még meglévõ, több évvel ezelõtti csekkek nem használhatók, csak a 2012-ben
vagy ezután kiosztott csekkeken történhet a befizetés!

2. Egyénileg banki átutalással az Országos Erdészeti Egyesület K&H Banknál vezetett
10200830-32310126-00000000 számú bankszámlájára. Banki átutalás esetén a
közlemény rovatban a befizetõ nevét, lakcímét és a tagsági kártyája számát kér-
jük megadni, ezek hiányában a befizetõ azonosítása problémás lehet.

3. Csoportosan a helyi csoportokon keresztül. A helyi csoportok a befizetõ tagok
nevét, címét és tagsági kártyájuk számát tartalmazó lista mellékelésével csekken
vagy átutalással küldik be az összegyûjtött tagdíjakat.

A tagsági kártyák érvényesítése a 2018 márciusában kiosztott matricával történik, a 2017-es kártyák
2018. február 28-ig érvényesek.

Tisztelettel kérem a tagdíjfizetéssel kapcsolatos határidõ betartását!

Minden Tagtársunknak áldott karácsonyt és boldog új esztendõt kívánok!

Budapest, 2017. december 1. Szentpéteri Sándor ügyvezetõ igazgató

Tagdíj- 

befizetési 
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