
A fekete nyár klímaigényét legjobban el-
terjedési területe mutatja meg. Skandiná-
via, Észak-Ororszország, Skócia és Íror-
szág kivételével egész Európában és Afri-
ka mediterrán partvidékén elõfordul, de
klímaoptimumát Közép- és Dél-Európa
sík vidékein és alacsonyabb fekvésû
dombjain találja meg. (MAYER, 1977).
Magyarországon is elsõsorban az alföldje-
inken fordul elõ, azonban középhegysé-
geink völgyeiben 300 m tengerszint felet-
ti magasságig is felhatolhat (GENCSI –
VANCSURA, 1992). Meleg- és fényigé-
nyes fafajként az erdõs-sztyepp és a cse-
res – kocsánytalan tölgyes klímában érzi
otthon magát (KOLOSZÁR, 1987). Mivel
csak fiatal korában tûri jól a szárazságot
(CSAPODY et al., 1966, MAYER 1977),
vízigényét a fenti klímájú területek cse-
kély csapadéka általában nem elégíti ki.
Hazai megfigyelések szerint a téli fagyok-
ra nem érzékeny (KOLOSZÁR, 1987), hi-
degebb éghajlatú területeken (pl. Német-
ország) a téli fagyok károsíthatják
(MAYER, 1977).

A fekete nyár megfelelõ növekedésé-
hez – a melegigényét kielégítõ klímában
– a talajvízbõl származó többletvizet
igényli. Ennek megfelelõen élõhelyei a
felszínig nedves és az állandó vízhatású
termõhelyek, ahol az év jelentõs részé-
ben gyökerei hozzájuthatnak a növeke-
déséhez szükséges víztöbblethez. Bár a
pangó vizet nem szereti (CSAPODY et al.,
1966, KOLOSZÁR 1987), a hosszabb –
akár több hónapig tartó –, oxigénben dús
vizû elárasztást is jól tûri. Ennek megfele-
lõen már a folyók árterének mély fekvésû
területein lévõ fehérfüzesekben is megje-
lenik ritka elegyfaként (TÓTH I., 1958),
de nagyobb számú megjelenése a közép-
mély területeken található. Ez azt jelenti,
hogy a folyó közepes vízállása fölött 1-2,
illetve 2-2,5 méterrel fekvõ területeken ér-
zi igazán otthon magát, ahol a szeder is
jól tenyészik (TÓTH I., 1958; MAGYAR,
1961). Elõfordul azonban a tölgy-kõris-
szil ligeterdõkben, valamint a kõris-éger
láperdõkben is (KOLOSZÁR 1987).

A fekete nyár az 1870-es évekig a ho-
mokfásítások legfontosabb fafaja volt (MA-
GYAR, 1961). Már 1793 óta (RUBNER,
1953) ültették a Magyar Alföldre a folyók
partján, nyirkosabb talajra utak mentén
(AUGUSTIN et al., 1948) és a homokterü-

leteken. Utóbbi száraz – többletvízhatástól
független – termõhelyeken megfelelõ nö-
vekedést csak fiatal korban várhatunk tõle,
késõbb azonban törzse görbe, ágas-bogas
lesz (CSAPODY et al., 1966). Egy-egy fa-
matuzsálem jelzi ezeket a próbálkozáso-
kat, melyek során fõleg elõerdõnek szán-
ták a fekete nyárat. Az utóbbi ötven évben
ilyen területekre nem ültették, így több-
letvízhatástól független termõhelyeken ma
már alig találkozhatunk vele.

Ha klíma- és vízigénye kielégül, a tala-
jokkal szemben már kisebb igényt tá-
maszt. Optimális termõhelye az árterek
tápanyagban gazdag, laza vagy közepesen
kötött talajain van (KOLOSZÁR, 1987),
ahol nyers és humuszos öntéstalajok for-
dulnak elõ. Ezen talajok kialakulásában a
rendszeres elöntés a meghatározó. Az el-
öntések idõtartama, a folyó sebessége és a
magassági fekvés függvényében, külön-
bözõ szemcseméretû rétegek rakódnak le
egymásra. Az ezeken meginduló, gyakran
igen dús vegetáció jelentõs szervesanyag-
felhalmozódást eredményezhet, amit jól
mutat a szeder és a csalán megjelenése is.
Az öntéstalajokat a legkülönfélébb fizikai
féleséggel megtalálhatjuk, a fekete nyár a
homok, homokos vályog és vályogszöve-
tû talajokat részesíti elõnyben. Az erõsen
kötött talajokat kerüli, mivel ezen talajo-
kon gyakran alakulhat ki pangó víz is, ami
levegõtlen körülményeket jelent a gyökér-
zet számára, ezt a fekete nyár nem kedve-
li. Az oxigénben dús elöntéseket jól elvise-
li, még akkor is, ha közben homok, vagy
iszap rakódik rá (MAYER, 1977). Gyökér-
zete egy mélyen lehatoló fõgyökérbõl és
számtalan sekélyen futó mellékgyökérbõl
áll, és jól alkalmazkodik a mindenkori ta-
laj- és talajvíz-adottságokhoz.

Magasabb fekvésben – a gyakran ki-
száradó talajokon – már ritkán találkozha-
tunk fekete nyárral. Ezeken a termõhe-
lyeken már a tölgy-kõris-szil ligeterdõk
fordulnak elõ, elsõsorban nyers és humu-
szos öntéstalajokon és öntés erdõtalajo-
kon (JÁRÓ, 2000), amelyekben a fekete
nyár csak szálanként, a nedvesebb terüle-
teken jelenik meg.

A Duna-Tisza közi száraz homokterü-
letekre, a futóhomokos és humuszos ho-
mokos talajokra ültetett fekete nyár csak
fiatal korban növekedik megfelelõen, 20
éves kora után növekedése leáll, víz- és

tápanyagigényét nem tudja kielégíteni.
Ilyen területeken megfelelõ fejlõdést nem
várhatunk tõle (MAGYAR, 1961). Kissé
kedvezõbben ítélhetjük meg a homokta-
lajokat a fekete nyár szempontjából, ha a
talajvíz a felszínhez közel, a gyökerek
számára elérhetõ mélységben található.

A fekete nyár nemcsak a folyók árteré-
nek mélyebb fekvésû területein fordul
elõ, hanem a tõzeges – lápos vidékeken
is. Vékony tõzegréteg esetén (pl. síkláp
talajoknál), vagy lápos réti talajnál, ha
gyökere ásványi talajt is ér és megfelelõ a
vízellátottsága, megtalálhatóak – részben
telepített – állományai (MAGYAR, 1961).
Ennek megfelelõen elõfordulásának má-
sik súlypontja – a folyók ártere mellett – a
Hanság, ahol égerlápokban találkozha-
tunk vele (BARTHA et al., 1985). A lefo-
lyástalan mély fekvésû zárványokat azon-
ban ilyen területeken is kerüljük vele. 

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy
a fekete nyár a folyóárterek (Duna, Tisza,
Dráva és Rába) és lápos területek (Han-
ság) mélyebben fekvõ – felszínig nedves
és állandó vízhatású termõhelyeinek a fa-
faja. Õshonos fafajként a természetvéde-
lem igyekszik elõnyben részesíteni, ezért
az utóbbi évtizedben nõtt a fekete nyár
szaporítóanyag iránti igény és termelés. A
folyók megváltozott áramlási viszonyai
miatt (gátak, vízlépcsõk, gyorsabb lefo-
lyás stb.) generatív módon történõ szapo-
rodása erõsen gátolt (BOROVICS et al.,
1999). Természetes élõhelyének kiterje-
dése a XIX. század közepén megkezdett
folyószabályozások, árvízmentesítések és
lecsapolások hatására jelentõsen csök-
kent. A nemes nyárak elterjedése miatt
genetikai szennyezés (idegen beporzás)
is érvényesült. Hazánkban a korábbi
nagy területi kiterjedésû ártéri és lápi ter-
mõhelyek igen visszaszorultak. A hazai
erdõállományok 4,5 %-a tartozik az állan-
dó és a felszínig nedves hidrológiájú ter-
mõhelyek közé (ANONYMUS, 2002),
ezek jelentõs részén a fekete nyár megta-
lálja ökológiai igényét. Megõrzésének
alapvetõ feltétele élõhelyeinek megõrzé-
se és lehetõség szerinti bõvítése. Jelenleg
mintegy 4200 ha-t (BOROVICS et. al,
1999), az erdõterület 0,25%-át foglalja el
(BARTHA – MÁTYÁS, 1995). (A felhasz-
nált irodalmat a szerzõk szívesen bocsát-
ják az érdeklõdök rendelkezésére.)

318 Erdészeti Lapok CXXXIX. évf. 10. szám (2004. október)

DR. BIDLÓ ANDRÁS, DR. HEIL BÁLINT, DR. KOVÁCS GÁBOR
Az év fája

A fekete nyár (Populus nigra L.) 
termôhelyigénye


