
ERDÉSZETI KUTATÁS 
DR. FÜHRER ERNŐ: 

Nemzetközi munkaértekezlet Zalában 
a levegőszennyeződés erdőt károsító hatásairól 

kz Európában észlelhető nagy kiterjedésű, csaknem 
minden fafajt érintő erdőpusztulásban a levegőszeny-
nyeződés hatása bizonyos körülmények mellett döntő 
jelentőségű. A hazai kutatások eddigi eredményei arra 
engednek következtetni, hogy állományaink egészségi 
állapotának romlásában a levegőből származó nitro
génterhelésnekfontos szerepe van. Az energiafelhasz
nálás és az azzal együtt járó közúti forgalom, a mező
gazdasági növénytermesztés és állattartás, valamint a 
kommunális eredetű szennyeződés révén nagy meny-
nyiségű nitrogén-oxid és ammónia kerül ma a légtérbe. 
Az ökológiai körülmények és genetikai adottságok által 
megszabott normán felül, az erdei ökoszisztémákra 
nézve a nitrogénnek sajnos több káros hatása jelentke
zik. így pl.: 

- csökken a fák ellenálló képessége a biotikus káro-
sítókkal és az abiotikus károsításokkal szemben, 

- romlik a fák műszaki tulajdonsága, 
- elsavanyodik az erdőtalaj és tápanyagegyensúlya 

megbomlik, 
- növekszik a nitrogén mennyisége az erdei forrás-

és patakvizekben. 
A magyarországi erdők esetében a nitro

génforgalomban bekövetkezett kedvezőtlen változá
sokra (gyors nitrogénlebomlás, nitrogénterhelés stb.) 
utal az, hogy a nitrofil növények (Urtica, Rubus, Sambu-
cus fajok) még zárt bükkösökben is mind gyakrabban és 
tömegesen jelennek meg. 

A téma fontossága miatt az Erdészeti Tudományos 
Intézet a Zalai Erdő- és Fafeldolgozó Gazdasággal kö
zösen Budafán, augusztus 21-22-én szakmai tanács
kozást tartott, melyen a hazai szakembereken kívül a 
Hessen Tartományi Erdészeti Tudományos Intézet és a 
bécsi Mezőgazdasági Egyetem Erdészeti Karának 
munkatársai is részt vettek. 

A hesseni és a magyar kutatóintézetek vezetői, prof. 
dr. Eberhard Gártner és dr. Bondor Antal'áttekintették 
az intézetükben e témakörben folyó kutatások helyzetét 
és a legfontosabb eredményeket. Ezt követően dr. Vár
helyi József és dr. Fatalin Gyula a zalai erdőgazdálko
dásról és a zalai erdők általános egészségi állapotáról, 
dr. Tóth József'pedig az országos helyzetről adott tájé
koztatót. 

Dr. H. M. Grechtel, dr. Á. Balázs, dr. J. Eichorn, dr. 
M. Ba/truschés dr. H. //^/-Németországból és Auszt
riából érkező szakemberek, valamint dr. Führer Ernő 
saját kutatási eredményeik alapján ismertetőt tartottak 
az erdő nitrogénforgalmáról. Egyrészt áttekintették az 
erdő nitrogénterhelését, a nitrogénnek az erdő lombo

zatán, az avar- és humuszszinten, valamint a talajon 
keresztül vezető útját, illetve változását, a forrás- és 
patakvizek nitrátosodását, másrészt számba vették a 
túlzott mennyiségű nitrogénnek az erdei fákra gyakorolt 
hatását. A tanácskozás legfontosabb eredményei az 
alábbiakban összegezhetők: 

- Közép-Európában a levegőben mindenütt magas a 
nitrogénoxid-koncentráció. Még Magyarországon is -
ahol a gépjárműforgalom viszonylag kicsi és az egység
nyi területen élő emberek száma kevesebb - magas, az 
erdő számára veszélyes nitrogénoxid-koncentráció 
(20 u.g/m3) mérhető. 

- A hesseni és magyar kutatási kooperáció keretében 
azonos metodikával végzett mérések mutatják, hogy 
fafajoktól függően évente 20-70 kg/ha tiszta nitrogén jut 
az erdő talajára. 

- A magyarországi erdőtalajok semlegesítő hatása 
nagyobb, mint a hesseni erdőkben. Ennek köszönhető, 
hogy erdei forrásainkban és patakjainkban kimutatható 
savanyodás és nitrogénfeldúsulás nem észlelhető. 

- Annak ellenére, hogy a magyarországi erdőtalajok 
semlegesítő hatása nagy, az 1960-ban, majd harminc 
év elteltével bükkösökben megismételt talajkémiai vizs
gálatok a talajok felső szintjeiben egyértelmű pH-csök-
kenést és nitrogénfelhalmozódást mutatnak. Ez arra 
utal, hogy a jövőben a légköri szennyezés hatása erde
inkben erősebben fog érvényesülni. 

- Mivel Magyarországon a légköri szennyeződés 
emelkedésével lehet számolni a jövőben, az erdei öko
szisztémák stabilitása szempontjából ajánlatos a tiszta 
fenyő-monokultúrák helyett a lombos állományok, illetve 
a lombelegyes fenyvesek létesítése. A lombhullató fafa
jú állományokban ugyanis a légkörből származó káros 
anyagok ülepedése kisebb, mint a fenyvesekben. 

Az erdő a környezetünk, az emberi élettér számára 
olyan érzékelő rendszer, amely előbb jelzi a kedvezőtlen 
környezeti hatásokat, mint ahogy azok műszeresen, 
egyértelműen kimutathatók lennének. Ezért lényeges, 
hogy a magyarországi erdők, így a zalai bükkösök 
egészségi állapotromlását és az ökológiai körülmények
ben bekövetkezett változásokat figyelemmel kísérő ku
tatásokat minél tovább, az erdő fejlődési szakaszaihoz 
igazodóan végezzük. 

Az igen hasznos és jól szervezett tapasztalatcsere a 
letenyei és bánokszentgyörgyi erdészetek bükkgazdál-
kodásának és az ERTI szentpéterföldei ökológiai bázis
területének megtekintésével folytatódott, majd pedig a 
letenyei fűrészüzem bejárásával fejeződött be. 



A faállomány-szerkezeti és fatermési kutatások kevésbé 
feltárt, de annál fontosabb részterülete az egyes fákon képző
dő vastagsági és térfogati növedék (továbbiakban: a növedék) 
állományon belüli eloszlásának vizsgálata. 

Mint köztudott, afatermés mennyiségi alakulásának szem
pontjából legfontosabbnak ítélt, fentebb említett két növedék-
féleségre tényezők sokasága hat. Ezek közül meghatározó 
jelentőségűek: 

-afaállományt alkotófafaj(ok) biológiai sajátosságai (örök
letes növekedési sajátosságai), 

- az ökológiai (termőhelyi) tényezők együttes hatása, 
- a faállomány eredete, kora, külső és belső szerkezeti 

tényezői, azok egymáshoz való viszonya, 
- az alkalmazott fatermesztési (állománynevelési) rend

szer, 
- a faállomány egészségi állapota (elszenvedett biotikus, 

abiotikus károsítások stb.). 
Az egyes fák növedéke faállományon belüli eloszlásának a 

hosszú időtartamú kísérleti parcellákon történő elemzése és 
értékelése lehetővé teszi többek között 

- a növedék eloszlásának famagassági osztályok szerinti 
matematikai-statisztikai elemzését, 

- a növedék és a rá ható fontosabb tényezők közötti ösz-
szefüggések pontosabb feltárását, 

- a szelekción alapuló faállomány-nevelés értéknövelő ha
tásainak szabatosabb kimutatását, 

- megfelelő számú adat esetén országos, illetve táji (termő
helyi) növedéktáblázatok összeállítását, a fatermési táblák 
növedékadatainak (növedék-előrejelzés) pontosabbá tételét, 

- s közvetve, a faterméstani kutatások metodikai továbbfej
lesztését. 

Az egyes fák állományon belüli növedékeloszlására vonat
kozóan igen kevés hazai és nemzetközi kutatási eredmény áll 
rendelkezésünkre. A bemutatásra kerülő elemzések és ered
mények is csak a kezdeti lépéseket jelentik az akácosok 
növedékének előbb említett típusú kutatásában. 

A vizsgálatok helye, módszere 

Az akácosok fatermésével kapcsolatos kutatómunka közel 
170 hosszú időtartamú kísérleti parcella faállományában fo
lyik. Ezek egyike az az akácos, amely a 8. Duna-Tisza közi 

homokhát erdőgazdasági táj 8/a tájrészletének Pusztavacs 
215 E&ráöx&sz\&\éX képezi. A faállományban 1973 tavaszán 
(10 éves korban) jelöltek ki kísérleti parcellát fatermési vizsgá
latok céljából. Az első állományfelvételt követően a követke
zőkre 1984 őszén (22 éves korban) és 1989 őszén (27 éves 
korban) került sor. Fatermési osztálya: II. {RédeiK., 1984), a 
termőhelytípus: ESZTY, VFLEN, HH, KMÉ, HO. 

A fák sorszámozottsága lehetővé tette, hogy a nevelővágá
sok befejeztével, a véghasználatig fenntartandó 425 db/ha 
(113 db/parcella) egyed növekedésére és növedékére, illetve 
ez utóbbi eloszlására vonatkozó adatokat kellő pontossággal 
értékelni lehessen. 

A kísérleti akácosokban a törzsenkénti felvételeket, vala
mint a különböző állományszerkezeti és fatermési tényezők 
meghatározását famagassági osztályok szerint végeztük. Az 
adatfeldolgozás és értékelés folyamán a matematikai statisz
tika és a biometria általános módszereit alkalmaztuk. 

Vizsgálati eredmények 

Az utolsó nevelővágást követő és a legújabb faállomány
felvétel között eltelt öt évben történt szerkezeti és fatermési 
változásokat az /. táblázat mutatja. Az életkort tekintve az 
utolsó nevelővágást követően is afatérfogat korszaki átlagnö-
vedéke meghaladja a 8 m3/ha/évet. A mellmagassági átmérő 
korszaki átlagnövedékét tekintve, az I. magassági osztályba 
tartozó fák növedéke 22,7, illetve 42,1 %-kal haladja meg a II. 
illetve III. famagassági osztályba tartozó fák hasonló értékét. 
Az ezen időszakban képződött korszaki átlagnövedék 40,2%-
át az I., míg 48,1 %-át a II. famagasági osztályba tartozó fák 
hozták létre; vagyis a korszaki átlagnövedék 88,3%-a az I. 
és II. famagassági osztályú fákon képződött. Száradék csak a 
III. famagasági osztályú fáknál keletkezett, s az összes fakész
let 1,1 %-át alkotja. 

Amint azt az előzőekben már említettük, lehetőség nyílt a 
véghasználatig fenntartásra kijelölt fák 10 és 27 év közötti (17 
évi) vastagsági és fatérfogat szerinti növedékének szabatos 
értékelésére. 

A famagassági osztályt állandónak vettük, mivel a vizsgá
latba vont faegyedek 87%-ánál nem volt osztályváltozás. Az 
egyes fák mellmagassági átmérő (di,3) és fatérfogat szerinti 
korszaki (17 évi) átlagnövedékének alakulását, valamint a 
kapcsolódó legfontosabb matematikai-statisztikai mutatókat 
a 2. táblázatszem\é\\eti. 

A mellmagassági átmérő korszaki átlagnövedékénél az I. 
famagassági osztályú fák átlagához viszonyítva a II. osztályba 
tarrtozó fák 83,3, míg a III. osztályba tartozó fák csak a 
43,9%-át érték el. A fatérfogatnál ezek az arányszámok 59,0, 
illetve 24,5%. A faállomány egészére vonatkozó átlagértékek 
a II. famagassági osztály átlagaihoz állnak nagyon közel. 

A terjedelmek (T) szélső értékeinek aránya 1:8,5, illetve 
1:35,6, ami a természetes kiválasztódás és a növedékre ható 
tényezők hatásának igen erős megnyilvánulását bizonyítja. A 
számított ferdeségi mutató (Fe) alapján mind a mellmagassági 
átmérő, mind pedig afatérfogat szerinti korszaki átlagnövedék 
eloszlása gyenge jobb oldali ferdeséget mutat. 

A fatérfogat szerinti korszaki állagnövedék (10-27 év kö
zötti) eloszlásának hisztogramja az /. ábrán látható. A növe-
dékértékek 50%-a 2,00-13,88 dm3, 73%-a 2,00-19,82 dm3, 
96%-a pedig 2,00-37,64 dm3 közé esik. A legnagyobb előfor
dulási gyakorisággal (24,5%) a 13,88 X 19,82 tartomány sze
repel. 

Süllyesztett gödrös ültetés 
száraz termőhelyeken 

Kenya száraz termőhelyein kísérletet indítottak a ha
gyományos, talajfelszínen végzett csemeteültetés, és a 
gödrök (mélységük 20-30 cm) alján végzett ültetés ered
ménye között. A kísérleti célokra felhasznált Acacia fafaj 
csemetéinek a növekedése meggyorsult, és hajtásnö
vekedése 78%-kal volt nagyobb a gödrös ültetés, mint 
a hagyományos módszer alkalmazáakor. 

A tapasztalatok megerősítik annak az ültetési eljárás
nak helyességét és száraz viszonyok közötti alkalmaz
hatóságát, mint amit Horváth László Bugac térségében 
mélyárkos ültetés alakjában már jóval korábban nagy 
területeken alkalmazott.-

(Agroforestry Systems, 1991. Ref.: Jakab Jenő) 

DR. RÉDEI KÁROLY 

Növedékelemzések akácállományokban 



A hektáronkénti törzsszám és a 17 évi fatérfogat szerinti 
korszaki folyó növedék mellmagassági átmérőcsoportok 
szerinti eloszlása a 2. ábrán látható. Jól érzékelhető, hogy 
a 12-36 cm-es átmérőtartományon belül a 20 cm-es átmé
rő-méretcsoportig a törzsszám aránya meghaladja a mé
retcsoportbaeső növedékértéket, míg efelett az eloszlások 
viszonya fordított. A nagyobb méretcsoportokban szembe
tűnő a törzsszámokhoz viszonyított növedékarány-többlet. 

A bemutatott értékelések - ahogy azt a bevezetőben is 
említettük - csak kezdeti lépései az akácosok új típusú növe-
dékvizsgálatának. 

Nagyszámú adat szükséges ahhoz, hogy táblázatszerűén 
összefoglalt, matematikailag is modellezhető eredményekhez 
jussunk. A részeredmények is akalmasak azonban arra, hogy 
rávilágítsanak a növedékkel kapcsolatos vizsgálódások, vala
mint a növedéket befolyásolni tudó állománynevelési tényke
dés szakmai időszerűségére és fontosságára. 

1. táblázat 
Faállományszerkezeti és fatermési tényezők 

(Pusztavacs, 215 E) 
Tényezők N 

(db) 
Hm 
(m) 

Dl.3 
(cm) 

G 
(m2) 

Száradék 
(m3) 

Korszaki átlagnövedék 
Famagassági 

osztály 

N 
(db) 

Hm 
(m) 

Dl.3 
(cm) 

G 
(m2) 

Száradék 
(m3) IH 

(m) 
lo 

(cm) (m3) 
I. famagassági 

osztály 
128 

128 

22,7 

24,4 

22,3 

25,0 

4,999 

6,284 

56,24 

73,00 
0,34 0,54 3,35 

(40,2%) 
II. famagassági 

osztály 
212 

212 

21,2 

22,3 

18,3 

20,5 

5,576 

6,998 

58,98 

79,04 
0,22 0,44 4,01 

(48,1%) 
III. famagassági 

osztály 
120 

112 

18,4 

19,1 

14,3 

15,2 

3,191 

3,209 

17,46 

22,37 
1,89 0,14 0,18 0,98 

(11,7%) 
Átlag, illetve 

összesen 
460 

452 

21,3 

22,7 

18,6 

20,5 

13,766 

16,491 

132,68 

174,41 
1,89 0,28 0,38 8,34 

(100%) 

Megjegyzés: 
A számláló az 

1984-ben (22 éves 
korban), a nevező 
pedig az 1989-ben 
(27 éves korban) fel
vett és számított 
adatokat mutatja. 

2. táblázat 
Egyes fák mellmagassági átmérő (di ,3) és fatérfogat (V) szerinti korszaki átlagnövedéke a legfontosabb 

matematikai-statisztikai mutatókkal (Pusztavacs, 215 E) 
Vizsgált időszak: 10-27 év (17 év) 

Tényezők Korszaki átlagnövedék (di .3) 
Mo Fe 

Korszaki átlagnövedék (v) 
Mo Fe Famagassági 

osztály x (cm) S V=s/x% T= 
Xmax"Xmin 

Mo Fe 
xfdm3) s V=s/x% T= 

Xmax"Xmin 

Mo Fe 

I. famagassági osztály 
(n=30) 

0,66 
(100%) 

0,164 24,8 1,19-
0,42 

27,32 
(100%) 

12,104 44,30 71,12-
15,00 

li. famagassági osztály 
(n=53) 

0,50 
(83,3%) 

0,119 23,8 0,98-
0,27 

16,11 
(59,9%) 

6,518 40,46 51,35-
7,29 

III. famagassági osztály 
(n=30) 

0,29 
(43,9%) 

0,090 31,0 0,49-
0,14 

6,69 
(24,5%) 

3,228 48,25 14,94-
2,00 

l-ll-lll. famagassági 
osztály (n=113) 

0,49 0,185 37,8 1,19-
0,14 0,43 0.32 

16,58 10,843 65,40 71,12-
2,00 11,15 0,50 

1. ábra. A fatérfogat szerinti korszaki átlagnövedék 
(10-27 év közötti) eloszlásának hisztogramja. 

(%) 
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25 
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£ Z L 
7,94 19,82 21,70 43,58 55,46 67,34 (dm3) 

2,00 13,88 25,76 37,64 49,52 61,40 73,28 

2. ábra. A ha-onkénti törzsszám és a 17 évi fatérfogat 
szerinti folyó korszaki növedék eloszlása a 
mellmagassági átmérőcsoportok (di.3) függvé
nyében 

(%) 
25 
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15 

10 
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ERDÉSZETI KUTATÁS 
DR. BARTHA DÉNES 

Fehér, vagy szürke nyár? 
A címben feltett kérdés többször volt már szakmai viták 

fő témája, több állásfoglalás született már, de végleges 
választ - a probléma sokrétűsége miatt - nehéz adni. Itt 
megkísérlem az eddigi nézeteket röviden összefoglalni, s 
néhány újabb adalékot szolgáltatni. 

A fehér nyarat (Populus alba L.) és a rezgő nyarat 
(Populus tremula L.) a nagy svéd botanikus, LINNÉ 1753-
ban megjelent fő művében, a Species Plantarumban ne
vezte meg és írta le. Az ekkori felfogás szerint a faj merev 
szisztematikai kategória volt, a hibridizáció tenyéré csak 
később derült fény. 1808-ban SMITH FlóraBritannicaclmű 
monográfiájában, angliai példányok alapján írta le a szürke 
nyarat (P. canescens SM.) Közel százhúsz évig a szürke 
nyarat önálló, elkülönült fajnak tartották, ezt a felfogást 
vallotta századunk elején (1908) e nemzetség jeles isme
rője, GOMBOCZ ENDRE is. Csak a húszas években vég
zett mesterséges keresztezései rántották le a leplet a 
szürke nyár eredetéről, ő bizonyította be annak hibrid 
eredetét. GOMBOCZ felfedezését 1926-ban a Magyar Bo
tanikai Lapokban és 1928-ban a Botanikai Közlemények
ben magyar és német nyelven tette közzé, azonban a 
külföldi kollégák erről nem vettek tudomást. Ma is az a 
felfogás él a köztudatban, hogy 1933-ban v. WETTSTEIN 
német kutató bizonyította be a szürke nyár hibrid eredetét, 
őt ismerik el az első mesterséges P. x canescens létreho
zójának. Ezen egzakt kísérletek ellenére még mindig szá
mos kutató akad, aki - elsősorban szisztematikai vizsgá
latai alapján - nem hibrid eredetűnek véli a szürke nyarat, 
hanem önálló, elkülönült fajnak. 

A magyar Alföldön végzett fenológiai megfigyeléseink 
alapján lényeges különbséget tehetünk az ártéri és a ho
moki ökotópokban élő fehér és rezgő nyár populációk 
virágzási fenofázisai között. A rezgő nyarak mindig hama
rabbvirágoztak, mint a fehér nyarak, de az ártéri ökotópok
ban - a lassabban felmelegedő talaj miatt - a rezgő és 
fehér nyarak virágzásának átfedése jóval ritkább, mint a 
gyorsabban felmelegedő homoki ökotópokban. Ez utóbbi
ban a hibridizáció esélye jóval nagyobb, s elsősorban P. 
alba ( ? ) x P. tremula ( o») hibridek keletkeznek. Ugyanis 
a rezgő nyár már kiszórt, lebegő pollenje könnyebben éri 
el a fehér nyár később nyíló virágát, mint fordítva. A létre
jövő hibridek is jobban tudnak érvényesülni a homoki öko
tópokban, mert itt gyakoribbak az üres, meghódítható te
rületek, s az emberi tevékenység során is sok, változatos 
„hibrid-termőhely" jön létre. Terepi vizsgálataink is azt bi
zonyítják, hogy a homoki termőhelyeken jóval gyakoribb a 
hibridizáció, mint az ártéri termőhelyeken. 

A létrejövő, s kis számban életben maradó első generá
ciós hibrideknek (tkp. P. x canescens) csekély a lehetősé
gük arra, hogy egymással hibridizálódjanak, rendszerint 
valamelyik szülőfajjal kereszteződnek vissza. A szülőfajok 
közül a fehér nyárnak van nagyobb esélye visszakeresz-
tezési partnerként fellépni, az előbb ismertetett fenofázis-
beli sajátosságok miatt. A sorozatos visszakereszteződés 
- introgresszió-folyamán, és az állandó fehér nyár x rezgő 
nyár hibridizáció miatt a természetben változatos hibrid 
rajok, introgresszált populációk jönnek létre. 24 őshonos
nak tűnő populáció (állomány) elemzésekor 16-ban hibri
dizációra, introgresszióra utaló jeleket fedeztünk fel, csak 

8 populációban találtunk „tiszta" fehér nyarakat. Vizsgála
taink igazolták az előbb ismertetetteket a homoki populá
ciók jelentős részében, míg az ártérieknek csak kisebb 
hányadában találtunk hibrid rajokat. 

Az erdészeti gyakorlat az introgresszió tényét már régen 
ismeri, fehér nyár jellegű és rezgő nyár jellegű szürke 
nyarakat különítenek el. Ezeket a kategóriákat azonban 
közel sem lehet egységként szemlélni, morfológiai és fizi
ológiai tekintetben a fehér és rezgő nyár között igen válto
zatos hibrid-szegregánsok jönnek létre. Ezt csemetekerti 
magvetéseink is alátámasztják. 

Mivel a hazai populációkban igen nagyfokú heterogeni
tás tapasztalható, a merev szisztematikai egységek alkal
mazása szinte lehetetlen. A konzervatív fajszemlélet 
egyébként sem felel meg elvárásainknak, ugyanis a tő 
melletti erdészek nem uniform fajokkal, hanem változatos 
állományokkal dolgoznak. A botanikai nevezéktan szabá
lyai szerint is a SMITH-féle leírás csak az első generációs 
egyedekre vonatkozik, csak ezeket illethetjük P. x canes
cens névvel. A többi hibrid-szegregáns megnevezetlen és 
megnevezhetetlen, így a merev fajszemlélet helyett cél
szerű a rugalmasabb populációszemléletet érvényesíteni. 
Az alföldi populációkban az introgresszált egyedek zöme 
tulajdonságaiban a fehér nyárhoz közelít, ezért fehér nyár
populációkról célszerű beszélni, s a szürke nyár megneve
zést - eredeti leírásának megfelellően - csak a kultivált 
egyedek (esetleges fajták) esetében ajánlatos használni. 

A természetben a hibridizált, introgresszált populációk 
nem ritkák, bár kétségtelen, hogy ez a jelenség a fehér és 
rezgő nyár esetében a legszembetűnőbb. Mélyreható 
elemzések hiányában csak felszínes megfigyeléseinkre 
alapozva jelenthetjük ki, hogy néhány fafajunknál, így a 
magas kőris (Fraxinus excelsior) és a magyar kőris (F. 
angustifolia ssp. pannonica), a bibircses nyír (Betula pen-
dula) és szőrös nyír (B. pubescens), a fehér fűz (Salix alba) 
és törékeny fűz (S. fragilis) között is hibrid rajok sokasága 
létezik. De említhetnénk még a berkenyéket, a hársakat, a 
kocsánytalan tölgyeket, a galagonyákat is. 

Bár a fehér nyár, vagy szürke nyár megnevezésen 
továbbra is lehet vitatkozni, figyelmünket célszerűbb a 
populációk hasznosíthatóságára fordítani. Erdőművelé
sünk nem kedveli a heterogén csemetekerti anyagot, ezért 
szaporítóanyag-gazdálkodásunk változtatása aktuális fel
adat. Magtermelő állományok kijelöléséhez, magtermesz
tő ültetvények kiindulási anyagának kiválasztásához cél
szerű a nem hibridizált, introgresszált populációkat nyers
anyagul tekintenünk. 

A hibridizált, introgresszált populációkban viszont talál
hatunk olyan kedvező tulajdonságú (pl. színtelen gesztű, 
szárazságtűrő) egyedeket, amelyeket valamilyen vegeta
tív szaporítási móddal gazdálkodásunkba vonhatunk. Ah
hoz azonban, hogy szaporítóanyag-gazdálkodásunkhoz 
mindig biztonsággal álljon nyersanyag rendelkezésünkre, 
az őshonos populációk egy részét változatlanul célszerű 
fenntartanunk. Csak így őrizhetjük meg a természet által 
produkált genetikai változatosságot, változó világunkban 
gazdálkodásunk csak így válhat biztonságossá. Ez a meg
őrző tevékenység ez idő tájt a legnehezebb, de legfonto
sabb feladatunk! 




