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Bevezetés
Mint minden nyersanyagforrás, a fa-
anyag is korlátozott mennyiségben áll
rendelkezésre, ugyanakkor újabb és
újabb felhasználók ismerik fel a fában
rejlõ lehetõségeket, nem egy esetben
éppen az állam hosszú távú szándékait
tükrözõ támogatások következtében,
mint amilyen a fa elégetésébõl szárma-
zó áram termelése. Ennek eredménye-
képpen a korábban nem kellõen érté-
kelt nyersanyagnak ma biztos piaca
van, az ára emelkedik, a faanyagot ter-
melõk jövedelme növekszik. E nélkül
az erdõgazdálkodás ma jelentõs finan-
szírozási gondokkal küszködne. A
növekvõ ár egyúttal hozzájárul ahhoz
is, hogy több nyersanyag kerüljön a pi-
acra, hiszen több olyan, egyébként az
erdõ szerkezetére és minõségére jóté-
kony hatású, de a tartamosságot még
nem veszélyeztetõ mértékû gyérítést is
már gazdaságos elvégezni, amelyet ép-
pen az alacsony jövedelmezõség miatt,
korábban nem hajtottak végre. 

Ismerjük el, hogy az energiafüg-
gõségünk és a széndioxid kibocsátás
csökkentése okán is üdvözlendõ a bio-
massza, mint energiaforrás hasznosítá-
sa. Természetesen sokféle növény lehet
alkalmas ipari mennyiségû biomassza
képzésére és így a növekvõ kereslet mi-
nél gyorsabb kielégítésére, de a nyárfé-
lék mindenképpen figyelmet érdemel-
nek széles termõhelyi skálán való alkal-
mazhatóságukkal, gyors növekedésük-
kel és jó sarjadzóképességükkel, ami
miatt nem szükséges a letermelt ültetvé-
nyek rendszeres újratelepítése. A nyár-
ültetvények további elõnye, hogy több
évtizedes gazdálkodói tapasztalat hal-
mozódott fel velük kapcsolatban, ame-
lyek könnyen adaptálhatók rövid vá-
gásfordulóval kezelt energetikai faültet-
vények létesítésére és kezelésére. 

A nyár-szaporítóanyag-gazdálkodás
jelenlegi helyzete

Az elkövetkezendõ években több tízezer
hektár ilyen ültetvény (nem erdõ!) telepí-
tését tervezi a kormányzat pályázati for-
mában támogatni, ahol a kivitelezés sike-
ressége és jövedelmezõsége szempontjá-
ból sem mellékes, hogy milyen termõhe-
lyen, mely fajtákból és milyen minõségû
szaporítóanyaggal történik a létesítés. A
termõhelynek megfelelõ optimális sza-

porítóanyag-választást jelenleg azonban
akadályozza, hogy az anyatelepi kapaci-
tások az erdõkre vannak méretezve,
amely 4 x 4 m-es hálózat esetében hektá-
ronként eddig legfeljebb 600 darab gyö-
keres dugványt jelentett. Az energetikai
faültetvények létesítését 10-12 ezer darab
simadugvány közvetlen elültetésével ter-
vezik hektáronként, amely évekig tartó
hiányt fog generálni a nyár- és részben a
fûz-szaporítóanyagok piacán. A rövid tá-
vú következmények már most tapasztal-
hatók, hiszen a jelenlegi és várható hiány
pótlására a hazai piacon azonnal megje-
lentek a külföldi nyár- és fûzfajták jelen-
tõs mennyiségû anyagai. Ez önmagában
nem jelenthetne problémát, az „idegen-
gyûlöletnek” itt sincs helye, a piac sza-
badságát ez esetben sem szabad külön-
bözõ érdekekre hivatkozva korlátozni.
Csupán azt nem szabad figyelmen kívül
hagynunk, hogy a hazai termõhelyi felté-
telek között még semmit nem bizonyító,
termõhelyi „tapasztalatokkal” nem ren-
delkezõ külföldi fajták esetében a hono-
sításnak kell lennie az elsõ, megkerülhe-
tetlen lépésnek. A honosítás során iga-
zolni szükséges a hazai termeszthetõség
termõhelyi feltételeit, a betegségekkel
szembeni ellenálló képességet és a vár-
ható hozamokat. E nélkül egy-egy fajta
hazai bevezetése megalapozatlan, a
szakmai érvek helyett az üzleti érdekek
dominálnak, amelynek a „tanulópénz”
részét a nem kellõen körültekintõ ültet-
vény-létesítõkkel fizettetik meg. 

Sok példa ismert arról, hogy a délrõl
származó, hosszú vegetációs idejû, ezért
jó produkciójú fajták nálunk kiszolgálta-
tottak a korai és kései fagyoknak. A ki-
egyenlített nyugati klímáról származó

fajták esetében a nyári aszályunk jelent-
het korlátot, vagy egy sor olyan kórtani
probléma merülhet fel, amely a nemesí-
tés eredeti helyszínén nem jelentkezett.
Vannak ugyanakkor hazánkban is jól tel-
jesítõ, külföldön nemesített fajták. Ezek
itteni alkalmazhatóságát azonban évekig
tartó, alapos honosítási munkával iga-
zoltuk elõzetesen! 

A hagyományos és az energetikai
célú nemesítés összevetése

A hazai nemesítés napjainkig a 15-20
éves idõszak alatt iparifa választékok ter-
melésére alkalmas nemesnyárfajták
elõállítását és honosítását tartotta legfon-
tosabb feladatának. Ennek eredménye az
a fajtakínálat, amely jelenleg megfelelõ
feltételt biztosít a hazai termõhelyi
lehetõségek hasznosítására (1. táblázat).
A hagyományos, elsõsorban a jó mûsza-
ki tulajdonságú, minõségi rönk elõál-
lítását célzó nemesítéssel szemben, a rö-
vid vágásfordulóval kezelt energetikai fa-
ültetvények esetében a hektáronként
tonnában kifejezett maximális mennyisé-
gû biomassza elõállítása a kitûzött cél.
Ennek érdekében nagy sûrûségben és
közvetlenül dugványokkal történik a te-
lepítés. A termelés 2-5 éves ciklusokban
folyik, az elsõ levágást követõen, további
sarjaztatási-betakarítási idõszakok köve-
tik egymást. Az egészségi állapottól és
termõképességtõl függõen egy-egy ültet-
vény várható termelési ideje így is 15-20
év, amely után az ültetvény felszámolása
következik. Ésszerû alternatívát jelenthet
az energetikai alapanyag termelésére a
hengeres fában, egyedi kitermeléssel és
akár 10 éves vágásfordulóval kezelt faül-
tetvények létesítése. Ebben az esetben
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1. táblázat Államilag elismert fajták és elismerésre bejelentett fajtajelöltek
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kiaknázhatjuk a nyaraknál 6-8 éves kor-
ban már elérhetõ legintenzívebb növeke-
dési idõszakot, viszont a bevételeink is
csak ezt követõen jelentkeznek. Mindkét
megoldás esetében fontos szempont az,
hogy nem erdõ mûvelési ágban folyik a
gazdálkodás, amely kedvezõ a földtulaj-
donosok számára, hiszen az ilyen típusú
ültetvények esetében igénybe lehet ven-
ni a mezõgazdaságban megszokott tá-
mogatásokat, ugyanakkor nem terjed ki
rá az erdõtörvény, amely a tartamosság
érdekében esetenként korlátozza a ma-
gántulajdon használatát. 

Az energetikai faültetvények céljára
nemesített fajták esetében – a jellemzõen
apríték formájában történõ hasznosítás
miatt – a szelekciós szempontok közül
jelentõségét veszti a törzsalak, ág- és koro-
naszerkezet, valamint az idõsebb korban
megjelenõ törzskárosítókra való érzé-
kenység. Annál nagyobb súlyt kap viszont
a sûrû állományszerkezet okozta erõsebb
biotikus stresszel szembeni tolerancia, kü-
lönös tekintettel a rozsdagombával szem-
beni ellenálló képességre, az egyedek kö-
zötti versenyre, a várható magas arányú
mortalitásra. Nagy a jelentõsége a kiülte-
tést követõ megmaradási, gyökeresedési
hajlamnak és a többszöri visszametszést
tûrõ képességnek. Összességében el-
mondhatjuk, hogy az energetikai célú
nyárfajták elõállításának igénye, amely az
egységnyi felületen megtermelhetõ maxi-
mális biomassza-produkciót célozza meg,
sok – esetenként eddig kevésbé figyelem-
be vett – tényezõ összehangolása révén
valósítható meg. 

A kutatás jelenlegi és
közeljövõben várható eredményei
A meglévõ fajtakínálatból a tartamkísérle-
teink korai növekedésének újraértékelé-
sével és az anyatelepeken megtermelhetõ
dugványok mennyiségei alapján – amely-
lyel jól becsülhetõ a sarjaztatásos üzem-
módban való viselkedés – választjuk ki
azokat a fajtákat, amelyek fejlõdési ritmu-
sa és visszavágásukat követõ újrasarjadá-
si tulajdonságai megfelelnek a rövid vá-
gásfordulóval kezelt faültetvényeknek. A
kísérleteink adatai alapján a következõ
három nemesnyárfajtára szeretnénk fel-
hívni a figyelmet: Triplo, Adonis, Koltay.
Közülük a Triplo kifejezetten jó nyárter-
mõhelyeken képes kimagasló produkci-
óra. Hasonló jó teljesítményt mutat az
Adonis is, mind a többletvízhatástól füg-
getlen karbonátos humuszos öntéstala-
jon, illetve idõszakos vízhatású nyers ön-
téstalajon. Teljesítménye idõszakos vízha-
tású láptalajon szintén a legjobbakhoz
tartozik. Nagy lehetõségek rejlenek a

Koltay fajtában is, mivel fiatalkori növeke-
désével több kísérletben is a legjobbnak
bizonyult. A fent említett három nemes-
nyárfajta közepes és jó nyártermõhe-
lyeken fiatalkori erõteljes növekedésük,
jó sarjadzó- és megmaradó képességük
révén alkalmasak energetikai ültetvények
telepítésére. Érdemes ugyanakkor meg-
említeni két, hazánkban sikeres múltra
visszatekintõ nemesnyárfajtát: az I-214-
et és a Pannóniá-t. Mindkét fajta sikeré-
nek kulcsa, hogy nagy biztonsággal, szé-
les termõhelyi skálán alkalmazhatók és
kiegyenlített, jó fatömeg-produkcióra
képesek. 

A közel 1000 genotípust tartalmazó
nyárgyûjteményünk (1. ábra) áttekintésé-
vel és a klón- és fajtakísérleteink revíziójá-
val a kedvezõtlen törzsalakú, erõs oldalág-
fejlesztésû vagy idõsebb korban törzsbe-
tegségekre érzékenység, ezért a minõségi

nyártermesztés igényeit nem kielégítõ, vi-
szont nagy biomassza produkciójuk és jó
sarjadzó képességük miatt a rövid vágás-
fordulóval kezelt faültetvény céljainak
megfelelõ nagy számú genotípust azono-
sítottunk, amelyek energetikai célú vizs-
gálatát új kísérletek beállításával kezdtük
meg. Ugyanakkor bizakodásra adhat okot
a korábbi években létrehozott hibrid
utódnemzedékek teljesítménye is. A
belõlük szelektált ígéretes klónok növe-
kedési erélyérõl és betegségekkel szem-
beni ellenálló képességérõl egyre több
megbízható információval rendelkezünk.
Több helyszínen történõ kipróbálásuk je-
lenleg folyik, amelyek közül egy közepes
nyártermõhelyen beállított kísérlet adatait
ismertetjük, összevetve növekedésüket a
viszonyítási alapnak tekintett I-214-hez
képest (2. ábra). Az ábra egyértelmûen
mutatja, hogy nagy eltérés van az egyes

1. ábra A hazai nyárnemesítés kiinduló bázisa: nyár és fûz géngyûjtemény (ERTI, Sárvár)

2. ábra. Ígéretes nyár klónok és az összehasonlító I-214 standard fajta átmérô növekedése 4
éves korban közepes nyár termõhelyen (Mende)
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genotípusok között a kezdeti növekedési
ritmust illetõen, illetve azt is megállapít-
hatjuk, hogy az egyébként jó biomassza
produkciójú I-214-hez képest akár 50%-os
többlet is elérhetõ!

Az új igények széles körû kielégítése
érdekében szükségesnek tartjuk új sze-
lekciós bázis kialakítását, ezért szabad
beporzású (Populus deltoides    ) és ellen-
õrzött keresztezéssel (Populus del-
toides x Populus nigra , Populus del-
toides x Populus trichocarpa ) nagy-
számú magonc utódállományt állítunk
elõ. Ezekbõl szelektáljuk ki a kimagasló
növekedésû egyedeket (3. ábra), ame-
lyek vegetatív felszaporítása és
klónkísérletekbe vitele az elsõ lépése
annak, hogy a növekedésben megmu-
tatkozó többlet mellett a rezisztencia-
tulajdonságokról, a különbözõ ter-

mõhelyen való alkalmazhatóságról,
megmaradásról, gyökeresedési hajlam-
ról információkat gyûjtsünk (4. ábra).
Bízunk abban, hogy a keresztezési
programjainkban alkalmazott, hazai ter-
mõhelyhez alkalmazkodott szülõk utó-
dai nemcsak biomassza produkciójuk-
kal, hanem biztonságos termeszthe-
tõségükkel is meg fogják állni a helyü-
ket a jövõben. 

A nyárfajták használata és
fajtavédelme

A fajtahasználat területén fontos feladat
a fajtaazonosítás megbízható módszeré-
nek kidolgozása. A mai gyakorlat sze-
rint a fajták azonosítása különbözõ bi-
zonylatolási folyamatok eredménye,
vagy morfológiai és fenológiai bélye-
gek alapján történhet. A bizonylatolá-

sokba hiba csúszhat, a taxonómiai meg-
közelítésnek is vannak a korlátai, hi-
szen nagy tapasztalat szükséges hozzá
és csemetekorban még így is bizonyta-
lan. A fajtaazonosítás megbízható mód-
szerének kidolgozása nem csak az eset-
leges tévedések kiszûrését segíti, de el-
engedhetetlen feltétele a hatékony faj-
tavédelemnek is. A nyárfajták külön-
külön egy meghatározott genotípusnak
felelnek meg, amelyek egyedi azonosí-
tása „genetikai ujjlenyomat” készítésé-
vel megoldható. Az igazságügyi szak-
értõk által kifejlesztett eljárás révén ma
már képesek vagyunk a nyárfajták
gyors és objektív azonosítására (5. áb-
ra). Az eredmények ugyanakkor fel-
használhatók a különbözõ fajták rokon-
sági viszonyainak, származásának
visszakövetésében, valamint a fajta-

3. ábra Ígéretes nyár klón a dugványozást
követô 5. hónapban (ERTI, Sárvár)

4. ábra Nemesnyár kísérleti ültetvény (ERTI Sárvár)

5. ábra Államilag elismert és bejelentett fajták közötti genetikai-rokonsági kapcsolat
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fenntartás gyakorlatát megnehezítõ
esetleges genetikai változások, mutáci-
ók kiszûrésében is. A módszer alkalmas
arra, hogy minimális mennyiségû növé-
nyi rész felhasználásával (levél, dug-
ványrész, rügy, gyökér stb.) az egyedi
genotípusokat azonosítsuk, így a fajta-
azonosság kérdése, a jogszerû és tisz-
tességes fajtahasználat ellenõrzésének
szakmai háttere rendelkezésünkre áll. 

Ezzel eljutottunk egy kényes kérdésig,
a fajták üzemi anyatelepein termelt dug-
ványok hasznosításáig, az értékesítésük
után fizetendõ díjig. A fajtafenntartói já-
rulék befizetésével a felhasználók a
nemesítõi munka eredményét ismerik el
és hozzájárulnak ahhoz, hogy jó
minõségû, fajtaazonos szaporítóanyag
álljon folyamatosan a rendelkezésükre,
de egyúttal részt vállalnak abban is, hogy
a jelenlegi kutatás-támogatási környezet-
ben életben tartsák a hazai intézményes
erdészeti nemesítést. A korábbiakban le-
írtakból következõen talán felesleges
hangsúlyozni, hogy ez nem csupán ér-

zelmi szempont, hanem a nemesítõk és
felhasználók közös gazdasági érdeke!

Összefoglalás
1. A „zöld” áram termelésének következ-
tében hazánkban az energetikai célra fel-
használt fa mennyisége és ára az utóbbi
években drasztikusan növekedett, elsõ-
sorban a különbözõ erõmûvek részben
faalapanyagra történõ átállása miatt. En-
nek következtében a fakereslet jelenleg
meghaladja azt a mennyiséget, amelyet
az erdõgazdálkodás képes kielégíteni. Az
idei évre prognosztizált hiány nagysága
meghaladja az 1 millió köbmétert. 

2. A kereslet gyors kielégítését egy-
részt a hagyományos erdõgazdálkodás-
ban rejlõ kitermelési tartalékok jobb ki-
használásával (gazdasági és törvényi
korlátok megszabta mértékig), másrészt
új, a felhasználói igényekkel szorosan
összefüggõ alapanyagbázis-bõvítéssel
lehet megoldani. Ez olyan ipari- és
energetikai igények kielégítése érdeké-
ben telepített faültetvényeket jelent,

amelyeket rövid vágásfordulóval és
nem erdõmûvelési ágban kezelünk. 

3. Az energetikai faültetvények léte-
sítése és üzemeltetése jövedelmezõ vál-
lalkozás lehet, amennyiben a termõhe-
lyi adottságoknak megfelelõ fajtákat al-
kalmazunk és követjük a szigorú ter-
mesztés-technológiai elõírásokat. Eb-
ben az erdészeknek megfelelõ szakmai
tapasztalataik vannak, így minden esé-
lyük megvan arra, hogy kiaknázzák a
megújuló energiatermelés faalapú meg-
oldásaiban rejlõ üzleti lehetõségeket.

Köszönetnyilvánítás
A közölt kutatási eredményeket az ERTI
Nemesítési Osztály munkatársai érték el,
akik közül a szerzõ név szerint szeretné
megköszönni dr. Gergácz József, Benke
Attila, Cseke Klára, Kráner Lászlóné és
Takács Roland munkáját. A kutatás
anyagi hátterét az ERTI nemesnyár fajtá-
it termelõk által befizetett fajtafenntartói
járulék és az NKTH-4/011/2005. pályá-
zati forrás biztosította.

Régi igény, hogy létesüljön a Kitten-
berger Kálmán neves Afrika-vadász, ku-
tató és tudós munkásságának, életének
bemutatására emlékmúzeum, ahol
lehetõség nyílna hagyatékának, tevé-
kenységének méltó reprezentálására. E
múzeum ideális helyszíne Nagymaros –
az író, a tudós, a vadász lakóháza –,
megvalósításának elõfeltétele pedig
egy alapítvány létrehozása.

Kittenberger Kálmán 38 éven át élt
Nagymaroson a Kovács Ödön-féle ház-
ban. Kovács Ödön Afrika-kutatóval az I.
világháború kitöréséig szoros kapcsolatot
tartott fenn, az indiai fogsága és Kovács
Ödön 1916-os nyomtalan eltûnése szakí-
totta meg szakmai és emberi barátságu-
kat. Kittenberger 1920 után, a hadifogság-
ból való hazatérését követõen fölkereste
Nagymaroson a Kovács-családot, majd
rövidesen feleségül vette Líviát, a hajdani
barát húgát. Fekete István csodálatosan
írja le ezt az eseményt Kittenberger Kál-
mánról szóló életrajzi könyvében. Ezek
után az afrikánus vadász és tudós sok
szállal kötõdött Nagymaroshoz.

Az örökösök évtizedek óta hû ápolói
Kittenberger Kálmán hagyatékának,
õrzõi személyes tárgyainak, bútorainak,
a könyvtárának. Saját erõbõl felújították
a házat, megõrizve annak szerkezetét,

stílusát, berendezéseit. Az épület és
minden tartozéka helyi önkormányzati
védettséget élvez, de a város – szûkös
anyagi helyzete miatt – nem tudja a mú-
zeum létesítéséhez és fenntartásához -
mûködtetéséhez, programjaihoz, az in-
gatlan potenciális lehetõségeinek
megfelelõ fejlesztésekhez - a forrásokat
biztosítani. A család most hajlandó el-
adni az ingatlant, ami ragyogó alkalmat
kínál egy vadászattörténeti, kulturális,
közmûvelõdési és turisztikai intézmény
megteremtésére.

Ennek kiindulópontja a Kittenberger
Kálmán Alapítvány létrehozása. Az ala-
pítók között potenciálisan intézmények

és magánszemélyek egyaránt szerepel-
hetnek. Kiemelkedõen fontos lenne
megnyerni ehhez állami szerveket
(FVM, KvVM, OKM, Duna-Ipoly Nem-
zeti Park, Turizmus Rt.), társadalmi
szervezeteket (OMVV, OMVK, VKE),
kulturális intézményeket, múzeumokat
(Természettudományi M., Mezõgaz-
dasági M.), szerkesztõségeket (Nimród,
Magyar Vadászlap, Magasles, Búvár,
Élet és Tudomány stb.), gazdasági szer-
vezeteket (erdõgazdaságokat). Az ala-
pítványt az alapítók által választott és
kinevezett kuratórium fogja irányítani.

Mecénásokat, szponzorokat, önzetlen
támogatókat várunk kezdeményezésünk
segítésére, hiszen annak kultúrmissz-
ióján túl a házhoz tartozó ingatlan, a
szelidgesztenyés kert, a páratlan panorá-
ma szabadidõs programok, erdészeti-va-
dászati bemutatók, természetvédelmi an-
kétok rendezésére, társadalmi-közösségi
ünnepségek szervezésére is alkalmas.

2008-ban lesz Kittenberger Kálmán
halálának 50. évfordulója. A megemléke-
zés méltó eseménye lenne, ha erre az
idõre létrejönne az alapítvány, és ha rész-
ben el is készülne az emlékmúzeum.

Minden segítõ szándékú közremû-
ködést – pénzügyi támogatást, egyéb
anyagi hozzájárulást, szervezési és köz-
remûködési javaslatot, ötletet – köszö-
nettel fogadunk.

Vadászkönyvklub Egyesület
Köveskuti György

T: 3214-203

Felhívás
a Kittenberger Kálmán Alapítvány létrehozására


