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Az Európai Unió EUROPOP Munkacso-
port és az Országos Mezôgazdasági
Minôsítô Intézet közös konferenciája

„Az európai fekete nyár (Populus
nigra L.) folyó menti populációi-
nak genetikai sokféleség vizsgálata,
a biodiverzitás, a megôrzési straté-
giák, a természeti folyamatok érvé-
nyesülésének elôsegítése és a gene-
tikai alapok fejlesztése”

2001. május 16-20, Szekszárd
Kép és szöveg: Dr. Bach István és

Dr. Bordács Sándor
(Országos Mezôgazdasági Minôsítô

Intézet)

A fekete nyár (Populus nigra L.)
nagy ökológiai és gazdasági jelentôsé-
gû fafaj, a folyó menti ökoszisztémák
egyedülálló jelentôségû pionír fája. A
faj jelenlegi relatív ritkaságát az okozza,
hogy a folyók szabályozásának és a fo-
lyóárterek rendezésének következté-
ben természetes élôhelye jelentôsen le-
csökkent. Jelenleg Európában nagy az
érdeklôdés a folyók természetes ártere-
inek visszaállítása iránt. A folyó menti
ökoszisztémák helyreállítási és megôr-
zési stratégiáinak szilárd tudományos
alapokon kell nyugodniuk. A faj megfe-
lelôen alkalmas az új molekuláris bioló-
giai technikák kipróbálására, és egyben
ideális a biológiai folyamatok tanulmá-
nyozására.

Az erdôgazdálkodásért felelôs euró-

pai miniszterek 1990-ben a riói UNCED
konferenciára készülve egyezményt
kötöttek az európai erdôk védelmérôl,
melynek kiemelt célkitûzése az európai
genetikai erôforrások védelme. A stras-
bourgi konferenciát követô 1993-as hel-
sinki miniszteri találkozón megerôsítet-
ték, illetve átdolgozták a korábban ho-
zott elveket, és a korábbi határozatot
„az európai erdôk biodiverzitásának vé-
delme” témára szélesítették. A konfe-
rencia elhatározta az Európai Erdészeti
Genetikai Erôforrások Program
(EUFORGEN) elindítását, amely az
IPGRI intézet (Nemzetközi Növényi
Genetikai Erôforrások Intézete, Róma),
valamint a FAO Erdészeti Osztálya tá-
mogatásával jött létre, az IPGRI szerve-
zeti keretein belül. Az EUFORGEN há-
lózatos együttmûködés formájában te-
vékenykedik, néhány példaértékû faj-
ra/fajcsoportra koncentrálva. A jelenle-
gi munkacsoportok a fekete nyár, a luc-
fenyô, a paratölgy, a nemes elegyfák és
a bükk-tölgy fajokra- ill. fajcsoportokra
terjednek ki.

Az EUFORGEN-IPGRI Fekete nyár
Munkacsoport számára alapvetôen fon-
tossá vált a célfafaj genetikai erôforrása-
inak megôrzéséhez és fejlesztéséhez
szükséges gyakorlati intézkedések és
ajánlások elméleti alapjainak kidolgo-
zása. Erre a célra EUROPOP néven ha-
tározott idôszakra (1997-2001) szóló
kutatási programot dolgoztak ki, mely-

nek végrehajtására nemzetközi kutató-
csoport alakult. Az EUROPOP projekt-
ben 8 EU tagállam 11 tudományos mû-
helye – kutatóintézetek, egyetemi tan-
székek (ALTERRA Erdészeti és Termé-
szettudományi Kutatóintézet, Wagenin-
gen, Hollandia; Hesseni Erdészeti Kuta-
tóintézet, Hannovers-Munden és az Er-
dészeti Genetikai és Nemesítési Tan-
szék, Göttingeni Egyetem, Németor-
szág; INRA Erdészeti Genetikai Állo-
más, Avignon, Franciaország; Erdészeti
Kutatóközpont, Madrid és az Agrár-éle-
mezésügyi Kutatóintézet, Zaragoza,
Spanyolország; Erdészeti és Vadászati
Kutatóintézet Geraardsbergen, vala-
mint az Egyetemközi Biotechnológiai
Intézet Genetikai Osztály, Gent, Belgi-
um; Osztrák Nemzeti Kutatóközpont
Seibersdorf, Ausztria; Milánói Egyetem
Dendrológiai Tanszék, Milánó, Olasz-
ország; Erdészeti Kutató Ügynökség
Nemesítési Részlege, Roslin – Skócia,
Nagy-Britannia Egyesült Királyság) –
dolgozott együtt, közös munkaterv
alapján. Magyarországról az Országos
Mezôgazdasági Minôsítô Intézet Kerté-
szeti és Erdészeti Fôosztálya 2000. tava-
szán „menet közben” csatlakozott tár-
sult résztvevôként a projekthez, még a
finanszírozás lehetôsége nélkül, de tel-
jes körûen részt véve és kapva a tudo-
mányos munkában.

Az EUROPOP projekt fô célja tanács-
adás a folyó menti erdôtársulások, er-

Dr. Bach István
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dôállományok kezelôinek, hogyan állít-
sák helyre és tartsák fenn az európai fe-
kete nyár természetes, illetve ter-
mészetközeli állományait. A fô célkitû-
zés teljesítéséhez az alábbi feladatokat
kellett elvégezni:

a) Stratégiák kialakítása a fekete nyár
megôrzésére a folyó menti ökosziszté-
mákban, az eredeti fekete nyár jelle-
mezte társulások helyreállítása termé-
szetes populációk genetikai változatos-
ságának felmérése alapján.

b) A genetikai változatosság leírása
géngyûjteményekben, a génmegôrzés
jelenlegi európai állapotának kiértéke-
lése céljából.

c) Az állományok dinamikájának ta-
nulmányozása az élôhelyi (in situ) meg-
ôrzést elôirányzó erdészeti és ter-
mészetvédelemi visszatelepítési straté-
giák kialakítása céljából.

d) Nagy genetikai változatosságú po-
pulációk fenntartása a változó környe-
zeti körülményekhez való alkalmazko-
dás biztosítására, valamint új genotípu-
sok kiválasztása a nemesítési progra-
mok számára.

A projekt keretén belül nyolc euró-
pai folyórendszer mentén vizsgálták
meg a fekete nyár populációk, továbbá
kilenc európai génbankban értékelték a
megôrzött egyedek genetikai jellemzô-
it. A genetikai változatosság tanulmá-
nyozása különbözô szinteken történt. A
hagyományosan vizsgált morfológiai
jellemzôket molekuláris genetikai mi-
nôsítô bélyegekkel – izoenzim, kloro-
plaszt DNS, sejtmag DNS polimorfizmu-
sokkal – egészítették ki és vetették
össze. Egységes kísérleti és vizsgálati
módszertant és szabványosított labora-
tóriumi eljárásokat dolgoztak ki, így a

kapott adatok összehasonlíthatók és ál-
talános következtetésekhez felhasznál-
hatók.

A munkacsoport a kutatási program
elôrehaladását, részeredményeit és a
soron lévô feladatokat évente munkaér-
tekezleteken egyeztette, és 2001. év
elejére végrehajtotta a kitûzött feladato-
kat. Az EUROPOP elfogadta a magyar
közremûködôk meghívását, és a
brüsszeli Kutatási Igazgatóság is hozzá-
járult egy EU projekt és munkacsoport
záró konferenciájának rendhagyó mó-
don egy (még) nem tagállam területére
kihelyezett megtartásához. A program
eredményeit ismertetô témazáró érte-
kezletet nyílt tudományos ülés, szakmai
szimpózium formájában tartották meg,
melyen egyrészt a résztvevô tudomá-
nyos mûhelyek és kutatók beszámoltak
eredményeikrôl, másrészt az egyes

résztémák felelôsei ismertették a meg-
osztott kutatási feladatok európai szintû
összegzését. Ezt követôen kerülhetett
sor a meghívott gyakorlati szakembe-
rekkel való vita után a projekt eredmé-
nyeinek és ajánlásainak kidolgozására.

A konferencián az EUROPOP pro-
jektben hivatalosan együttmûködô 8
EU tagállam 11 tudományos mûhelye
29 kutatóval vett részt. A munkacsoport
nemzetközi kapcsolatait tükrözte a
Washington Egyetem (Seattle, USA) és
egy fekete nyár megôrzésre alakult brit
NGO képviselôjének bekapcsolódása is
a kongresszus munkájába. A nem EU
tag európai országok közül Csehor-
szágból, Horvátországból, Jugoszláviá-
ból és Romániából érkeztek kutatók.
Magyar részrôl társult résztvevôként és
egyúttal a szimpózium felelôs szervezôi
feladatát ellátó OMMI Kertészeti és Er-
dészeti Fôosztály dolgozói, az elôkészí-
tésben és a tanulmányút lebonyolításá-
ban oroszlánrészt vállaló Gemenc Rt.
munkatársai, az ERTI kutatói és Bényi
Sándor erdész nemesítô vettek részt a
konferencián.

A nemzetközi szervezetek közül az
EUFORGEN-IPGRI „Populus nigra
Network” (Fekete nyár Munkacsoport),
a WWF, a FLOBAR (az EU természetes
vízfolyásokat kutató munkacsoportja)
képviseltette magát. A hallgatóság sora-
iban mintegy 25-30 további hazai részt-
vevô: az FVM Erdészeti Hivatal, az Álla-
mi Erdészeti Szolgálat, az ERTI, a Kör-
nyezetvédelmi Minisztérium Termé-
szetvédelmi Hivatala, a Duna-Dráva
Nemzeti Park, több, a fekete nyár gén-
megôrzésben és ártéri erdôgazdálko-
dásban érdekelt erdôgazdasági rt. kül-
döttei és néhány érdeklôdô magánem-
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ber foglalt helyet. A tanácskozás mun-
kanyelve angol volt, a hazai szakközön-
ség részére szinkrontolmácsolással.

A szimpóziumot dr. Neszmélyi Ká-
roly, az OMMI fôigazgatója nyitotta
meg, ezután a FVM Erdészeti Hivatalá-
tól Horváthné Sándor Erzsébet és dr.
Lánszki Imre, a Környezetvédelmi Mi-
nisztérium képviselôje, valamint Kocsis
Imre Antal, Szekszárd város polgár-
mestere köszöntötte a résztvevôket. Az
EUFORGEN-IPGRI reprezentánsa, dr.
Davorin Kajba (Horvátország) ismer-
tette a Fekete nyár Munkacsoport tevé-
kenységét, majd dr. Barbara C. van
Dam (Hollandia) az EUROPOP fôkoor-
dinátora vázolta fel a kutatócsoport
munkáját és a projekt eddig eredmé-
nyeit. Ezt követôen az elsô nap plená-
ris ülésén 11, majd a második napon
további 14 elôadás hangzott el. A ma-
gyar résztvevôk közül elsônek dr.
Bordács Sándor (OMMI) tartott beszá-
molót az hazai állományokban végzett,
az EUROPOP rendszerébe illeszkedô
genetikai vizsgálatok eredményeirôl,
majd dr. Bach István (OMMI) mutatta
be a fekete nyár aktív génmegôrzés ha-
zai rendszerét. dr. Somogyi Zoltán
(ERTI) és Magyar Zoltán (KAEG. Rt.)
közös elôadást tartott a megváltozott
vízgazdálkodású erdôk helyzetérôl a
Szigetköz területén. 

Az EUROPOP fôkoordinátora össze-
foglalta a kétnapos konferencián el-
hangzott elôadásokat, majd a szimpózi-
um az eredmények megvitatásával zá-
rult. Dr. Somogyi Zoltán vitavezetésével
ad hoc bizottság alakult a kapott tudo-
mányos tények és az ebbôl levonható
következtetések ajánlásként való össze-
foglalására az ártéri ökoszisztémák ke-
zelésének elveirôl, figyelembe véve a
vita során elhangzottakat is. A konfe-
rencián elhangzott elôadásokat és az
EUROPOP ajánlást kézikönyv formá-
ban teszik közzé, amelynek megjelené-
se 2002. elsô hónapjaiban várható.

A konferencia harmadik munkanapja
egész napos tanulmányúttal telt el. A fe-
kete nyár helyzete példaként szolgál arra
is, hogy egy és ugyanazon fajon figyelem-
mel kísérjük a génmegôrzés különféle le-
hetôségeit. A fekete nyár Nyugat-Európa
intenzíven kezelt kultúrtájain faji szinten
veszélyeztetett. Ezzel szemben Kelet-Kö-
zép Európában (Horvátország, Magyaror-
szág, Románia) nincs szó fajszintû veszé-
lyeztetettségrôl, itt a még meglévô popu-
lációk génkészletének erodálódása, egy-
síkúvá válása és a termesztett
Euramericana nyárfajtákkal való spon-
tán keresztezôdés (introgresszió) okoz

gondokat. Mindezek ismeretében a hazai
erdészeti szakemberek az OMMI kezde-
ményezésére 1992 óta dolgoznak a feke-
te nyár aktív génmegôrzésének kialakítá-
sán. A rendszer lényege, hogy a felkuta-
tott egyedeket leírjuk és listára vesszük,
DNS vizsgálattal ellenôrizve a fajazonos-
ságot. Az egyes genotípusokat ex situ
módon géngyûjteményekben helyezzük
el. A megôrzéssel párhuzamosan szaporí-
tó növényállományok (anyatelepek) léte-
sülnek. Az ezekrôl nyert fajazonos és kel-
lô változatosságú szaporítóanyagot erdô-
sítik vissza az eredeti élôhelyekre. Emel-
lett gondot fordítunk a természetes állo-
mányok fenntartására, a megváltozott víz-
járás miatt manapság már ritka természe-
tes vetényülések megóvására. A szimpó-
zium helyszínének megválasztása – Szek-
szárd és a Gemenci erdô – tudatosan tör-
tént, mert itt a fentiekben vázolt rendszer
kis területen, a maga komplexitásában és
„mûködés közben” tanulmányozható.

A konferencia résztvevôi elôször
Fadd községhatárban a Duna holtága
melletti fekete nyár törzsfákat nézhették
meg, amely egyben a hazai genetikai
vizsgálatok egyik helyszíne is volt. Az
idôs fák közelében levô szántókon ter-
mészetes magvetényülésbôl származó
csemeték verôdtek fel, amelyek példá-
ján érdekes gondolatok merültek fel a
természetes felújítás lehetséges alterna-
tíváiról. Ezután megtekintették Bényi
Sándor erdész nemesítô mintegy 500
egyedet megôrzô klóngyûjteményét és
40 DNS vizsgálattal fajazonosnak talált
fekete nyár genotípusból álló anyatele-
pét. Tanulmányozhatták a visszahonosí-
táshoz szükséges szaporítóanyag (gyö-
keres dugvány) üzemi méretû elôállítá-
sát. A Gemenc Rt. tolnai csemetekertjé-
ben regionális és országos fekete nyár
géngyûjtemény bemutatására került sor,
anyatelepszerû és fa alakú formában va-
ló megôrzéssel. Érdeklôdéssel tekintet-
ték meg az ártéri erdôk egy másik fon-
tos fajának, a fehér fûznek dr. Tóth Im-
re által szelektált 180 genotípust tartal-
mazó gyûjteményét, mely egyúttal sza-
porítóanyag forrásként is szolgál. Hajóra
szállva a Dunát szegélyezô természetes
fûz és nyár vetényüléseket és az ôsho-
nos vízparti állományokat megfigyelve
jutottak el a gemenci erdô szívébe, a kis-
vasút Duna parti végállomásához. Mint-
egy félórás gyalogúttal – mely igazi ter-
mészetes ártéri erdôkön át vezetett és
számos szép fekete nyár csoportot is
érintett – közelítették meg a „Forgótó”
fokozottan védett területet, ahol fekete
nyár visszahonosító erdôsítést tekinthet-
tek meg. Innét indulva kisvasúttal ér-

keztek meg Keselyûsre, a Szekszárdi Er-
dészet központjához, ahol Csonka Tibor
a Gemenc Rt. vezérigazgatója köszön-
tötte a kongresszust, majd a decsi Csil-
lagrózsa Táncegyüttes bûvölte el mûso-
rával a szimpózium résztvevôit.
Olyannyira, hogy a mûsor végén tizen-
négy nemzet tudós fiait és lányait vitte
táncba a hagyományôrzô együttes. Így a
magas tudományos színvonalú, de
emellett oldott légkörû szimpóziumot
záró terepi tanulmányút nemcsak érté-
kes bemutatót jelentett értékeinkrôl és
eredményeinkrôl, a hazai fekete nyár
génmegôrzés mintaértékû gyakorlatá-
ból, de hozzájárult nemzeti kultúránk,
vendégszeretetünk és Európába tartozá-
sunk sallangmentes felmutatásához is.

Az EUROPOP projekt és a szimpózi-
um eredményeit és ajánlásait könyv for-
mában mindenki részletesen megismer-
heti. Itt és most csak néhány eredményt
villantunk fel:

A genetikai sokféleség alakulása
– Lényeges különbség mutatkozik az

egyes országokban és folyórendszerek
mentén található fekete nyár populáci-
ók genetikai szerkezetében.

– Egy folyórendszer mentén is eltéré-
sek találhatók a faj populációinak gene-
tikai struktúrájában.

– A genetikai változatosság mértéke
populációról populációra változhat.

– A genetikai változatosság a folyók
folyásirányában haladva nem növek-
szik (mint eddig feltételezték), mivel
folyásiránnyal ellentétesen is érvénye-
sül a génáramlás.

– A populációkban gyakoriak a gene-
tikailag azonos sarjcsoportok, ezek szá-
ma populációról populációra változhat.

– Egy-egy helyi populáció génkész-
lete gyakorlatilag mintegy 100-150 füg-
getlen genotípus (nem sarjak) megôrzé-
sével konzerválható.

Az introgresszió (spontán kereszte-
zôdés termesztett Euramericana és

Interamericana klónokkal)
– A jelenség bizonyítottan fennáll, de

jelentôsége szerencsére sokkal kisebb a
vártnál, összefüggô állományokban alig
számottevô.

– A Deltoides és Trichocarpa „vért”
hordozó klónok egyaránt képesek az
introgresszióra.

– Természetes újulatokban a legma-
gasabb az introgresszált egyedek száma
(5-10% is lehet), a középkorúakban
mérsékelt, az idôsebb korú természetes
hibrid egyedek ritkák. Mindez a másod-
generációs hibridek többsége verseny-
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képességének korlátozottágára, a ma-
gas mortalitása utal.

– Az introgresszió helyi mértékét a
beporzásban részt venni képes hímne-
mû fekete nyárak egyedszáma határoz-
za meg.

– A legmagasabb introgressziós szint
magányosan álló, nônemû fekete nyá-
rak újulatában tapasztalható.

Genetikai rendszer
– Nem helytálló a véletlen és egyen-

lô esélyû beporzás elve. Az egyes virág-
port adó hím egyedek eltérô eséllyel,
ma még ismeretlen preferenciák alap-
ján vesznek részt az átörökítésben.
Nagyszámú hím egyed közül csak né-
hány genetikai készlete mutatható ki
egy-egy évjárat utódnemzedékében.

– Ennek következtében egy-egy nô-
egyed utódai között csak néhány be-
porzó apa hatása mutatható ki.

– A tényleges génáramlás eltér a po-
tenciálisan lehetségestôl, a pollenfelhôt
izoláló hatásoktól függôen. A szél által
meghatározott pollen és maghullás mi-
att a génáramlás iránya változó. 

A szimpózium mind tudományos
szemszögbôl nézve, mind a magyar er-
dészet tudományos felkészültségét, a
természet értékeinek megôrzéséért va-

ló tenni akarását felmutatva eredmé-
nyesen zárult. A munka tovább folyta-
tódik az EUFORGEN-IPGRI Fekete
nyár Munkacsoport keretein belül és
magyar nemzeti szinten is. Bebizonyo-
sodott, hogy megfelelô tudományos
felkészültség (ideértve a humán erô-
forrásokat és a kutatás mûszaki-techni-
kai, gyakorlati hátterét) és a nemzetkö-
zi irányokba beleillô kutatási cél ese-
tén az Unió szakmai közössége nyitott
befogadásunkra. Példát mutatott arra,
hogy ha a szakigazgatás és hatóság, a
tudomány és a gyakorlati erdészek jó
emberi és munkakapcsolatban együtt
munkálkodnak egy közös ügyön, azt
nemzetközi elismerésre méltóan siker-
re vihetik. 

Köszönet a szekszárdi szimpózium
és a fekete nyár aktív génmegôrzési
rendszer létrejöttét elôsegítô vala-
mennyi támogatónak.

A szimpóziumot anyagi eszközeivel
lehetôvé tette: EU-DG5. Kutatási Fô-
igazgatóság (az EUROPOP programon
keresztül), Földmûvelésügyi és Vidék-
fejlesztési Minisztérium Erdészeti Hiva-
tal, Országos Mezôgazdasági Minôsítô
Intézet, Gemenc Rt., Bényi Sándor.

A génmegôrzési rendszer kialakítá-
sát támogatta az az FVM Biológiai Ala-

pok, Környezetvédelmi Alap Célelô-
irányzatok, Országos Tudományos Ku-
tatási Alapprogramok.

A szervezésben kiemelkedô munkát
végzett: Veszeli István, Solti Imre,
Fodermayer Vilmos, dr. Tóth Imre
(Gemenc Rt.), Bényi Sándor, az OMMI
Nemzetközi Kapcsolatok Csoportja és
az Erdészeti Osztály valamennyi mun-
katársa.

Vízgyûjtôk erdôsült-
sége és a vízlefolyás

123 folyón 212 zsilipnél végeztek méré-
seket az egykori Szovjetunióban. Úgy
találták, a vízlefolyás a folyóban akkor a
legkedvezôbb, ha a vízgyûjtô erdôsült-
sége 50%-os. Akár több, akár kevesebb
ennél, megnô az árvíz veszélye. Mindez
abból adódik, hogy az erdôk alatti hó
olvadása késleltetett, idôben elnyújtott
és ezért a hóolvadékvizek nem lö-
késszerûen, nagy tömegben jelentkez-
nek. Tanulság ez nekünk a tiszai árvi-
zek elleni védekezésben!

(Hiv. A. A. Molcsanov: The hydro-
logical role of forests)

Ref.: Dr. Szodfridt István
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