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Nevezéktana
A fekete nyár tudományos nemzetségne-
ve – melyet Linné adott az 1735-ben meg-
jelent Genera Plantarum c. mûvében – a
latin populus szóból ered, ami népet je-
lent. Pontos etimológiai magyarázatunk
nincs, de többek vélekedése szerint a
nyárak a nép fái, egyesek a mozgékony
leveleik zizegését a népmorajhoz hason-
lították. A tudományos fajnév (nigra) a
fekete színt jelöli a latin nyelvben, mely a
feketésszürke, hálózatosan repedezett
kéregre utal. A magyar népnyelvben ko-
rábban általánosan, faji megkülönbözte-
tés nélkül használták a nyár, topolya, je-
genye szavakat. A nyár szó finnugor ere-
detû, míg a jegenye és a topolya szláv
gyökerekre vezethetô vissza. A magyar
fajnév a tudományos fajnév tükörfordítá-
sa. Érdekes módon a fekete nyárnak
nincs szinonim neve, a mai napig a Linné
által – a Species Plantarum mûvében –
1753-ban adott tudományos név maradt
fenn. Ennek egyik oka, hogy Eurázsiában
csak ez az egyetlen, az Aigeros (fekete
nyárak) szekcióba tartozó faj ismert, to-
vábbi 6 rokonfaja Észak-Amerika lakója.

Elterjedése
A fekete nyár elterjedési területe Eur-
ázsia déli felét foglalja magába, a faj Eu-
rópa mérsékelt övi részén, Afrika észa-
ki részén, valamint Nyugat- és Közép-
Ázsiában található meg. Az area Nagy-
Britannia délkeleti részétôl, illetve Por-
tugáliától az Altaj-hegységig, valamint a
Jenyiszej-hátságig terjed (1. ábra). Rég-
óta ültetik elterjedési területén túl is, így
Észak-Európában, Egyiptomban, Szíriá-
ban és Algériában találkozhatunk töb-
bek közt szubspontán elôfordulásaival.
Afrikában feltehetôen csak az Atlasz-
hegység északi vonulatának völgyeiben
van ôshonos megjelenése. Elsôsorban a
sík vidékek fája, ugyan a Központi-Al-
pokban 1600 m, a Räti-Alpokban 1800
tszf. magasságból is jelezték, de ezek
különleges rekordoknak számítanak.

Elôfordulása
A Kárpát-medencében is ragaszkodik a
folyóvölgyekhez, 300 m tszf. magasság
felett csak kivételes esetben találjuk. Fe-
kete Lajos és Blattny Tibor legmagasabb
elôfordulását a Bihar-hegységi Ara-

nyos-patak mentén jelzi 460 m tszf. ma-
gasságból. A sík vidékekhez való ra-
gaszkodása azzal magyarázható, hogy a
dél-eurázsiai elterjedési súlypontú feke-
te nyár legkevesebb 150 nap hosszúsá-
gú vegetációs idôszakot igényel, s az is
szükséges, hogy ezen idôszak átlaghô-
mérséklete 14 °C felett legyen. Hazai
elôfordulását a 2. ábra szemlélteti, de
meg kell jegyezni, hogy az ábra alapjá-
ul szolgáló erdôtervi adatbázis – a faj
mai nehéz beazonosíthatósága miatt –
más Aigeros taxon adatát is tartalmazza.
Az országos statisztikában szereplô

4572 hektár területnagyság vélhetôen
jelentôs torzításokkal terhelt.

Nálunk a fehér fûzzel együtt a puha-
fás ligeterdôk fontos állományalkotó fa-
faja, megjelenik még a bokorfüzesek-
ben is, de itt a nagyobb árvizek miatt
tartósan nem tud megmaradni. Külön ki
kell térni arra is, hogy XVIII. század má-
sodik felében meginduló alföldfásítás
több mint egy évszázadon át honi fafa-
jokat – köztük fôleg a fekete nyárat és a
fehér füzet – alkalmazott, s a fekete
nyár telepítésével a homokterületeken
is kedvezô tapasztalatokat szereztek.

Az év fája

A fekete nyár (Populus nigra L.)
botanikai jellemzése

1. ábra – A fekete nyár elterjedési területe

2. ábra – A fekete nyár hazai elôfordulása [Bartha – Mátyás (1995) nyomán]



Homoki tájainkon (pl. Duna-Tisza kö-
ze, Deliblát, Kisalföld) felbukkanó fe-
kete nyárak a korábbi homokfásításnál
alkalmazott egyedek leszármazottjai.

Veszélyeztetettsége
A fekete nyár természetes elterjedési te-
rületén belül szinte valamennyi ország-
ban veszélyeztetetteknek minôsül. En-
nek egyik fô oka az, hogy a folyószabá-
lyozások tönkre tették élôhelyeinek jó
részét, a megmaradt termôhelyekrôl
pedig kiszorították a XIX. század végé-
tôl egyre fokozottabb mértékben ülte-
tett nemes nyárak. Ugyanakkor a meg-
maradt egyedek, töredékpopulációk
hibridizálódtak a nemes nyárakkal, s a
fekete nyár génkészlete ennek követ-
keztében felolvadt. (Errôl a folyamatról,
következményeirôl, s a faj fenntartása
érdekében megtett intézkedésekrôl egy
késôbbi tanulmányban számolunk be.)

Alaktana
Bár a faj – mint egyedüli eurázsiai Aigeros
nyár – markáns morfológiai bélyegekkel
rendelkezik, meghatározása ma már je-
lentôs nehézségekbe ütközik, s az alakta-
ni jegyek elemzésén túl genetikai és bio-

kémiai markerekkel történô vizsgálatok is
szükségesek a korrekt fajazonosításhoz.
Az akár 300 évig is élô fekete nyár száz
évnél idôsebb egyedei még „fajtisztának”
minôsíthetôk. Elkülönítése a nemes
nyáraktól, ezek másik szülôfajától, az
amerikai fekete nyártól (Populus del-
toides), s a velük képzett spontán hibri-
dektôl nem egyszerû feladat, csak több
bélyeg együttes vizsgálata vezethet ered-
ményre. [Megjegyzendô, hogy az ameri-

kai fekete nyárat Magyarországra elôször
csak az 1950-es években hozták be, így a
hazánkból korábban valamilyen néven
jelzett P. deltoidesek euramerikai-típusú
nemes nyárak lehettek. Az amerikai feke-
te nyár néhány klónja ma nálunk kipró-
bálás és fajtabejelentés alatt áll, elterjesz-
tésük várható a jövôben.]

Az idôs, feltehetôen genetikailag még
nem szennyezett fekete nyárak gyakor-
lati felismerését segíti az alvórügyek
és/vagy vízhajtások benövésével kelet-
kezô jellegzetes csomoros törzs, az erô-
teljes vízhajtásképzés, a szabad állásban
növô egyedek zömök törzse, terpeszes,
bordás töve, a szétterülô korona, a rész-
ben lehajló ágak, a gallyakon fejlôdô
számos rövidhajtás. A beazonosítást az is
megkönnyítheti, hogy a fekete nyárat
rendszerint a fehér fagyöngy (Viscum
album) nem támadja meg, míg a nemes
nyárakat igen. A P. nigra viszont fogé-
kony a levélnyél-gubacstetûk (Pemphi-
gus spp.) károsítására, míg a nemes
nyárak nem, vagy csak nagyon kis mér-
tékben. A gyakorlati felismerést segíti a
Mezôgazdasági Minôsítô Intézet által ter-
jesztett szórólap is, melyet kiegészítünk
a fekete nyár és az amerikai fekete nyár
megkülönböztetô bélyegeivel (1. táblá-
zat), valamit a fekete nyár és az
euramerikai nemes nyárak suhángjainak
elkülönítô jegyeivel (2. táblázat).

A nyáraknak differenciált hajtásrend-
szerük van, ennek következtében jelen-
tôs heterofillia figyelhetô meg a nemzet-
ség fajainál. A hosszúhajtások növeke-
dése az egész vegetációs idôszakon át
folyamatos, a meghatározást megnehe-
zíti, hogy a tavaszi hosszúhajtás-levelek
(„középhajtás-levelek”) eltérnek a nyári
hosszúhajtás leveleitôl. A tavaszi hosszú-
hajtások kevésbé megnyúltak, levelei in-
kább a rövidhajtások leveleihez hason-
lóak. A nyári hosszúhajtások levelei
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1. táblázat – A fekete nyár és az amerikai fekete nyár elkülönítését segítô alaktani bélyegek

2. táblázat - A fekete nyár, illetve a nemes nyárak és az amerikai fekete nyár suhángjainak
megkülönböztetô bélyegei

1 Lsz = a levéllemez szélessége, Lh = a levéllemez hossza



Erdészeti Lapok CXXXIX. évf. 1. szám (2004. január) 19

alakban, nagyságban különböznek a rö-
vidhajtások leveleitôl. További nehézsé-
get jelent, hogy a sarjaknak, dugványhaj-
tásoknak a mag eredetû egyedektôl elté-
rô, nagyobb leveleik vannak, s a hajtás is
erôteljesebb, esetenként paraléces. Vé-
gül a fiatal és az idôs egyedek levelei is
különbözhetnek egymástól.

A fekete nyár koronarendszere sajátos
felépítésû, a hosszúhajtások mellett sok
rövidhajtást fejleszt, melyek nyúlánkak, s
seprôszerû külsôt kölcsönöznek a
gallyaknak. Ezek a rövidhajtások – me-
lyek a fô levéltömeget viselik – nagyobb-
részt már a 2. vagy 3. év után lehullnak,
így kevés elágazás alakul ki, idôsebb ko-
rára a koronája kiritkul. Folyamatosnak
tûnô, de valójában két szakaszú hajtásnö-
vekedés jellemzô rá, mely a lombfakadás-
tól egészen a vegetációs idôszak végéig
tart. Lombfakadás után rövidhajtásokat és

tavaszi hosszúhajtásokat hoz, melyek
kezdeményei már a rügyekben megvol-
tak. Rövid pihenô után a hajtáscsúcs to-
vább növekszik és differenciálódik, s a
nyár végéig nyári hosszúhajtásokat hoz,
melyek levelei alakban, nagyságban,
konzisztenciájukban különböznek a tava-
szi hajtások leveleitôl. Ennek a folyama-
tos hajtásnövekedésnek köszönhetô,
hogy ôsszel, levélhullás után a hosszúhaj-
tások csúcsán a késô nyári fiatal levelek
még egy ideig fennmaradnak, s a korona
felsô részén a koronapalástot kijelölik.

Változatossága
A fekete nyár esetében részletes rend-
szertani feldolgozás még nem áll ren-
delkezésre. A hazánkban elôforduló
alakkörök a nyugat- és közép-európai
elterjedésû ssp. nigra alfajba sorozha-
tók, mely a Dél-Európában, Kis-Ázsiá-
ban, Észak-Afrikában honos alfajtól
(ssp. pubescens) abban különbözik,
hogy levelei már fiatalon kopaszak,
többnyire deltoid alakúak, hajtásai
sárgásszürkék, míg a déli alfajnál a haj-
tások, a levélnyél és a levelek fonákja
tartósan molyhos, a levelek ± kerekde-
dek, a hajtások sötétebb színûek.

Kultúrváltozatai közül a mutációval ke-
letkezett keskeny koronájú fajtái ismertek
elsôsorban. Közülük is a hímivarú jege-
nyenyár (P. n. cv. Italica) terjedt el a leg-
jobban, melyet a XVIII. század második
felében találtak Lombardiában, s ültetését
többek között I. Napóleon is szorgalmazta
utak mentén szélfogóként, valamint a tájé-
kozódás megkönnyítése céljából. Koráb-
ban jellegzetes sorfa volt, de visszaszoru-
lóban van, ma már alig ültetik. A nôivarú
tiszaháti nyár (P. n. cv. Thevestina) felte-
hetôen Algériából származik és elsôsor-
ban Dél-Európában ültetik. Szintén sorfa-
ként alkalmazzák, de mivel mészkedvelô,
ezért hazánkban csak egyes térségekben
(pl. Duna-Tisza köze, Balaton-medence)
ültették, ma már ez a fajta is visszaszoruló-
ban van. Még egy, az elôzôekhez képest
valamivel szélesebb koronájú fajtát kell
megemlíteni, a francia jegenyenyárat (P.
n. cv. Plantierensis), mely 1868-ban Metz-
ben keletkezett egy faiskolában. Nyugat-
Európában díszfaként ültetik, egyébként a
korábban egyik legnépszerûbb eurameri-
kai nemes nyár fajta, az óriás nyár feltehe-
tôen egyik, pollent adó szülôje.

A fekete nyár jó negatív indikátora an-
nak, hogy az ember milyen mértékben
avatkozott bele a természet rendjébe, de
pozitív módon is jelezheti – ha akarjuk – a
fajfenntartásra, élôhelyeinek megôrzésére
és fejlesztésére irányuló törekvéseket.

Dr. Bartha Dénes


