
Néhány erdészetileg ígéretes fa alakú fűzklón 
D B . S I M O N M I K L Ó S 

A korszerű fatermesztésben — a gyorsan növő fafajok és fajták közül — 
az utóbbi időben a fa alakú fűzeknek mind nagyobb fontosságot tulajdonítanak. 

Hazánkban és a szomszédos országokban a fehérfűz és annak természetes 
hibridjei a nagyobb folyók öntéstalajain jelenleg is jelentős kiterjedésű, össze
függő természetes állományokat alkotnak, főleg magról kelt ún. malátfüzesek 
vagy tuskósarjak formájában. Egyéb magas talajvízállású termőhelyeken, főleg 
homokon és ezen belül különösképpen a Duna—Tisza közti homokháton na
gyobb összefüggő kiterjedésben nem fordulnak elő. Kivétel a fehérfűz vá l to
zata a S. alba v. vitellina (sárfűz) és a S. fragilis (törékenyfűz) vagy ezek 
hibridjei. Ezeket, a fűz számára megfelelő hidrológiai viszonyokkal rendelkező, 
mélyebb termőhelyeken mindenhol szórványosan egyedenként, vagy kisebb 
csoportokban — főleg tanyafásítások formájában •— megtalálhatjuk. 

Közép- és Nyugat-Európa azon országaiban, ahol a nyárfatermesztés igen 
magas fokon áll, természetes előfordulású füzeseket mind kevésbé találhatunk. 
A fűzet általában gyomfának tekintették és mielőtt fontosságát felismerték 
volna, java részét úgyszólván kiirtották. A mi erdeink fafaj összetételében a 
fa alakú fűzek mindössze 1,5%-ot tesznek ki (MÉM Erdészeti és Faipari Hiva
tal, 1969). 

A fa alakú fűzek szélesebb körű elterjesztése két fontos területen kaphat ná
lunk jelentős szerepet, éspedig: 

— városok, községek, termelőszövetkezetek, üdülőhelyek parkosításában, 
zöldövezetek létesítésében; 

— erdőgazdasági termesztésben. 

1. ábra: Kígyós, Kiskunhalasi Állami Gazdaság állandó talajvízhatás 
alatt álló gyengén humuszos homokon telepített fa alakú fűzklón kísér

leti terület. Hároméves Salix alba L. Béda cl. 34. 



A fűzek legfontosabb szerepe az ország nyersanyagszükségletének, az ipari
lag hasznosítható faanyag termesztési lehetőségének növelésében mutatkozik 
olyan termőhelyeken, amelyek túlságosan bőséges vízellátottságuknál fogva (ta
vaszi magas talaj vízállás) a nemesnyárak számára alkalmatlanok. 

A fűz tenyészterületének nagyobb arányú kiszélesítését nagymértékben segíti 
az 1971. január elsején életbe lépett új cellulóznyár telepítési rendelet. Ez már 
lehetővé teszi cellulóz célállományok telepítésébe a nagyhozamú, fa alakú fűzek 
célszerű bevonását olyan magas talajvízállású, mélyfekvésű termőhelyekre, 
ahol a nyarat gazdaságosan már nem lehet termeszteni, de a fűz telepítésétől 
még jó eredményt várhatunk. Ez az elképzelés főként a heterogén talajössze
tételű Duna—Tisza Közi Homokháton érvényesülhet jó l , ahol a cellulóz cél
ál lományok telepítésekor a nyár és fűz szervesen kiegészítheti egymást. Mély
fekvésű, üres foltok nem maradnának, így a nagyüzemi gazdálkodás kívánal
mainak is nagy mértékben eleget tudnánk tenni. 

A fa alakú fűzek termesztésének kiterjesztését és szükségességét a megjelent 
11/1969. sz. MÉM rendelet is elősegíti, mely a nyár és fűz szaporítóanyag mi
nősítését és ellenőrzését, továbbá az országos fűz törzstelep létesítését írja elő. 
A fűztermesztés fontosságára gyakorlati szakembereink is mind jobban fel
figyelnek. 

A z ERTI kísérleti csemetekertjeiben, klón- és fajtaösszehasonlító telepíté
seiben évek óta folynak csemetetermesztési és telepítési kísérletek számos ha
zai és külföldi fűzklónnal. Eddigi vizsgálati eredmények alapján kiválasztottuk 
azokat a hazai és külföldi klónokat, melyek a jövőben az üzemi fűztermesztés
ben szerepet kaphatnak. 

A következőkben ismertetett fűzklónokon kívül természetesen vannak és lesz
nek olyanok, melyek a jövőben üzemi telepítésekben úgyszintén alkalmazásra 
kerülhetnek. 

Hazai származású ígéretes fa alakú fűzklónok 

Salix alba L., Béda cl. 34. Neme: hímivarú. A Duna hullámteréről, Szomfo-
váról (Baja környékéről) származik, Tóth I. szelektálása. Több j ó növekedésű 
egyed dugványvesszőiből készített simadugványt továbbszaporítottak, majd 
többszöri szelektálás után a legszebb, kiemelkedően egyenes növésű egyedek
ből anyatelepet létesítettek a bédai csemetekertben. A z első országos törzs
anyatelep anyagát ez a klón fogja adni. Egyenes törzzsel, szabályos, karcsú 
koronával tűnik ki. 

Salix alba L . Pandúr cl. 34. Z. Neme: nőivarú. A panduri csemetekertben a 
S. alba L. Béda cl. 34. közül 1969-ben szelektáltuk. Csemetekerti termesztés
ben még erőteljesebb növekedésű, mint az előbbi. Feltűnően egyenes törzsű. 
Lombfakadása korábban, lombhullása későbben indul meg. 

Salix alba L. Felsőpörböly cl. V/3. Neme: hímivarú. A Duna hullámterében, 
Baja környékén (Felsőpörböly). Tóth I. szelektálta. Bélyegei szerint fehérfűz, de 
felismerhető benne a S. triandra L. jelleg is, mivel vízelárasztás esetén léggyö
kereket nem hoz létre. Kiváló növekedésű. Egyöntetű növénytani jellemzőiről 
könnyen megkülönböztethető a többi fűzklóntól. Igen szép habitusú. 

Salix alba L . Cserta cl. 3. Neme: hímivarú. A Duna hullámteréről, Baja kör
nyékéről (Cserta) származik, Tóth I. szelektálta. Habitusa nem olyan szép (erő
sen ágasodó), min't az előzőké, de fatömeghozama jó . 

Salix alba L. Baja cl. 1/3. Neme: nőivarú. Baja környékén elegyes nyár és 
fűz ültetvényben szelektáltuk. Törzsfája 6 éves korban szennyvízzel öntözött, 
iszapos rétegekre rakódott gyengén humuszos homokon 22 cm mellmagassági 



2. ábra. Kígyós, Kiskunhalasi Állami Gaz- 3. ábra. Kígyós, Kiskunhalasi Állami Gaz
daság állandó talajvízhatás alatt álló daság. Állandó talajvízhatás alatt álló 
gyengén humuszos homokon telepített fa gyengén humuszos homokon telepített fa 
alakú fűzklón kísérleti terület. Hároméves alakú fűzklón kísérleti terület. Hároméves 

Salix alba L. Valenza cv. 7—1/59'. Salix Humboldtiana Willd. 

átmérőt és 15 cm magasságot ért el. Csemetekerti termesztésben kiemelkedő 
növekedésű. 

Salix alba L. Baja cl. II/3. Neme: nőivarú. Törzsfáját szintén Baja környéki 
elegyes nyár és fűz ültetvényből választottuk ki. Szennyvízzel öntözött, iszapos 
rétegekre rakódott gyengén humuszos homokon 6 éves korban 16,5 c m mell
magassági átmérőt és 16,0 m magasságot adott. Csemetekerti termesztésben habi
tusa, növekedési erélye és törzsszíne nagyon hasonlít a S. alba L. Felsőpörböly 
cl. V/3-ra, de nemükben különböznek egymástól. 

Salix ? x ? Jászfűz cv. 10. Neme: nőivarú. A Tisza árteréből származik. 
Természetes hibrid. Telepítésben a fehérfűz típusoktól enyhén lecsüngő ágai
val és jellegzetes pálhaleveleivel különbözik. A S. alba vitellina pendula b e 
ütésre emlékeztet. Eddigi megfigyelések szerint gyakorlati alkalmazásra szóda 
tartalmú termőhelyeken, dekoratív hatása és a Hyphantria cunnea Drury (ame
rikai szövőlepke) károsításával szembeni ellenállása miatt pedig parkosításban, 
zöldövezetek kialakításában jöhet számításba. 

Salix ? x S. fragilis Nagykőrös cl. 25. Neme: nőivarú. Törzsfája Nagykőrös 
határából, magas talajvízállású, félnedves, iszapos rétegekre rakódott gyengén 
humuszos homokról származik. Rügye a S. elegantissima rügyére emlékeztet. 
Utódai utcafásításban iszapos homokra rakódott gyengén humuszos h o m o k o n 
(talajvízszint január hóban 0,7 m) 8 éves korban 30 cm mellmagassági átmérőt, 
3 éves korban 13,7 cm mellmagassági átmérőt és 8 m magasságot értek el. 
Feltűnően nagy, vese alakú maradandó pálhaleveleiről (S. triandra jelleg), bar
na-fekete, két színű rügyeiről könnyen felismerhető. Törzse sűrűen ágas. A szö-



vőlepke károsításával szembeni ellenállása miatt ültetését zöldövezetekben ja
vasoljuk. 

Salix sepulchralis Simk. (S. alba x S. babylonica). Neme: nőivarú. A z ugodi 
kísérleti csemetekertből Majer fűzgyűjteményéből került 1967-ben az ERTI 
klónkísérleti telepítésekbe. Már az első megfigyelésekben rendkívül hosszú 
vegetációs időszakával, igénytelenségével tűnt ki. Nem fagyérzékeny. Növeke
dési erélye az elsők közé sorolható. Hátránya, hogy tág hálózatban ( 4 X 4 m, 
4,5 X 4,5 m ) sűrűen szétterülő, vastag ágakat hoz létre. Sűrű hálózatban 
( 2 X 2 m) , állományszerű telepítésétől j ó eredményt várunk. Dekoratív hatása 
és szövőlepke károsításával szembeni ellenállása miatt lakótelepek parkosításá
ban, útmenti fásításokban, szomorúan lelógó vékony oldalágai miatt pedig víz
ügyi védőtöltések biológiai védelmében fontos szerepet tölthet be. Lecsüngő 
oldalágaival, hosszú, keskeny leveleivel és tartósan megmaradó pálhaleveleivel 
könnyen elkülöníthető a többi fehérfűz típusú klóntól. 

Salix alba var. vitellina forma aurea, hort. Neme: nőivarú. Kertészeti, fa 
alakú változat. Közeli talajvízállású (tavaszi talajvízállás 60 cm), gyengén hu
muszos homokon 1/1 éves csemete ültetése esetén 3 éves korban 14 cm mell
magassági átmérőt és 10 m magasságot érhet el. Eddigi megfigyelések szerint 
szódatűrése nagyobb mint a fehérfűzé, így közeli talajvízállású szódás homok
talajokon kerülhet alkalmazásra. A vegetáción kívüli időszakban sötétbarnás 
bíborvörös vesszői miatt nagyon dekoratív hatású. Szövőlepke károsításra ér
zékeny, így parkosítási célra kevésbé felel meg. 

Külföldről származó klánok 

Salix humboldtiana, Willd. Neme: kétivarú. Nálunk csak nőivarú egyedei 
vannak. Argentína őshonos fűzfája, olyan mint nálunk a fehérfűz. A Parana, 
Uruguay, Paraguay, Negro és egyéb vízfolyások mocsaras területein hatalmas 
összefüggő állományokat képez. Egyedül a Parana deltavidékén a fűzállomá
nyok mintegy 75 000 ha-on terülnek el. Szaporítóanyagát a Novi Sad-i Nyárfa
kutató Intézettől kaptuk. Habitusa, növekedési erélye, csemetéinek morfológiai 
jellemzői nagyon közel állnak a S. sepulchralis Simk. klónhoz. Első látásra ne
hezen különböztethetők meg egymástól. Négyéves telepítési tapasztalat alapján 
növekedése az összes klónok közül a legnagyobb. Hátránya ugyanaz, mint a 
S. sepulchralis Simk.-é (sűrűn szétterülő, vastag ágak lecsüngő oldalágakkal), 
ezért telepítésük sűrű hálózatban, állományszerűen célszerű. Dekoratív habi
tusú, hosszú vegetációs ideje és szövőlepkével szembeni rezisztenciája miatt 
fontos szerepe lehet lakótelepek parkosításában, zöldövezetek kialakításában, 
útmenti fásításokban és a védgátak és vízpartok biológiai védelmében. 

Salix alba L. Veliki Bajor cl. 184. Neme: nőivarú. Jugoszláviából, öntéstalaj
ról származik. Törzse egyenes, koronája szabályos. Csemetekerti termesztésben 
egyenletes, kiemelkedő növekedést mutat. Telepítésben kedvező vízgazdálkodású 
talajokon j ó növekedést ad. 

Salix alba L. Erdut cl. 201. Neme: nőivarú. Jugoszláviából, a Duna árteréből 
a horvátországi Erdut-ról származik. Fototropizmusra érzékeny. Csemetekerti 
termesztésben az elhajlott törzsű egyedek gyakoriak. Telepítésben általában 
egyenes törzset nevel. Növekedése j ó . A z egyéves vezérhajtás (dugványhajtás) 
színe hasonlít a S. alba Felsőpörböly cl. V/3 és S. alba Baja cl. II/3-hoz, de 
3/4 magasságban lilás bívorvörös színe sötétebb a másik kettőénél. 

Salix alba L. Valenza cv. 'I—2/59'. Neme: hímivarú. Olaszországból, a Pó 
síkságról, Valenza Po környékéről származik. Szaporítóanyagát a Novi Sad-i 
Nyárfakutató Intézettől kaptuk. Telepítésben magassági növekedése rendkívül 



4. ábra. Kunadacs, Vacó, Kiskunsági Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság. 
Állandó talajvíz hatás alatt álló homokos réti talajon telepített fa alakú 

fűzklón kísérleti terület. Négyéves Salix Sepulchralis Simk. 

j ó . Törzse feltűnően egyenes. Nagyon kevés, de vastag ágakat hoz létre. A z 
éves törzsszakaszok majdnem ágmentesek. Jó minőségű törzset nevel. Felhasz
nálását ültetvényes termesztésben tartjuk célszerűnek. Vegetációs időszaka 
hosszabb, mint a hazai és jugoszláv klónoké, de rövidebb, mint a S. sepulchralis 
Simk. és S. humboldtiana Willd. klóné. Kisebb mérvű fagyérzékenysége tele
pítésben nem okoz gondot. 

Salix alba L. Valenza cv. 'I—4/59'. Neme: hímivarú. Olaszországból, a Pó 
síkságáról, úgyszintén Valenza Po környékéről származik. Szaporítóanyagát a 
Novi Sad-i Nyárfakutató Intézettől szereztük be. Törzse feltűnően egyenes. T e 
lepítésben minőségi törzset várunk tőle. Vegetációs idejének tartama hasonló 
az előbbihez. Kisebb mérvű fagyérzékenysége nem káros. 

A nemesnyárak termesztése a somogyi homokvidéken 
D R . A D O R J Á N J Ó Z S E I 

A somogyi homokvidéken a nemesnyárasok 80%-a az elmúlt 10 év során 
létesült. Jelenleg 3500 ha a nemesnyárak által elfoglalt terület. Ezek az ál lo
mányok növekedés és „termőhely" szerint a következőképpen csoportosíthatók: 
A nemesnyárasok 25—30%-a olyan gyenge termőhelyre került, ahol már a 
kezdeti növekedés sem kielégítő, 25—30%-ának kezdeti növekedése még ki
elégítő volt, de 4—5 év elteltével növekedésükben visszaestek. A nemesnyára
sok 40—50%-a 4—5 év elteltével továbbra is egyenletes j ó növekedésű maradt. 

A nagyarányú eredménytelen nyárasítás nyomán sok erdészeti szakember
ben felvetődött az a gondolat, hogy Somogyban nem is lehet eredményesen 
nyárasítani. Nagyrészt ennek a szemléletnek a következménye, hogy 1970-ben 
az Erdőgazdaság mindössze 20,0 ha-t erdősített nemesnyárral. A mezőgazdasági 


