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Az erdőtelepítés - mint alternatív földhasznosítás - ökonómiai kérdései
1. Visszatekintés
Az elmúlt évszázadokban a lakosság növekedésével, az
élelmiszerek iránti kereslet bó'vülésével a mezőgazdaságilag
művelt terület az erdők rovására fokozatosan növekedett.
Az erdőirtásokat az iparosítás, az infrastruktúra-építés stb.
tovább fokozta. A fa iránti igényt a bányászat, az ipar ki
fejlődése, a vasút, lakóház és egyéb építkezések növelték a
tüzelési felhasználás mellett. Az erdők fogyására válaszkép
pen az erdőgazdálkodásban a használatok szabályozása, az
erdő tartamos gazdálkodását biztosító üzemtervek készítése,
az erdőgazdálkodás hatósági ellenőrzése fejlődött ki.
Az erdőtelepítés az 1800-as években a kopár- és homok
fásítás révén kapott hangsúlyt, amit az 1879. évi XXX. tc.
(erdőtörvény) is előírt, és amihez közpénzek felhasználását
is előirányozták.
Miután az I. világháborút lezáró trianoni békediktátum
mal hazánk elvesztette erdőterületeinek 84%-át, és az óriási
fahiány hatalmas nyomást gyakorolt a megmaradt erdőkre,
az 1920-as évek törvényei (1923. évi XIX. tc. „az alföldi
erdők telepítéséről és fásításáról", 1923. évi XXI. tc. „az
erdőbirtokhitelről") jelentős erdősítéseket irányoztak elő.
Az alföldfásítási program elsődleges célja tehát a hazai faanyagellátás javítása lett, ugyanakkor elismerték az erdők
egészségügyi, környezet- és természetvédelmi, tájformáló,
munkaalkalmi hatását is. A célok elérése végett előtérbe
kerültek a gyorsan növekvő nyár-, akác-, fenyőtelepítések,
melyek elsősorban a mezőgazdasági határhozamú területe
ken történtek.-A programok finanszírozási gondjai, a gaz
dasági világválság problémái között azonban a telepítések
üteme jóval elmaradt a tervezettől. Az erdőtelepítések iga
zán a II. világháború után kaptak lendületet. Az országfá
sítási terv a faanyag-ellátottság javítása céljából az erdősült
ség 20%-ra való növelésének szükségességét írta elő, és eh
hez vissza nem térítendő 100%-os állami támogatást bizto
sítottak. Az 1950-es évektől fokozatosan és számottevően
növekedett az erdők területe. A telepítések a földvédelmi
rendelkezések lehetőségei miatt elsősorban a mezőgazdasá
gi határhozamú területeken történtek, összhangban az al
föld- és kopárfásítással, véderdők telepítésével és a mező
gazdasági nagyüzemek kialakításával. Az erdőtelepítések
során a gyorsan növő fafajok előnyben részesítésével (fenyő
és cellulóznyár program, akácültetvények, ültetvényszerű
erdők) a fafajösszetétel megváltozott. A legszembetűnőbb
az akác töretlen térhódítása, a visszafogott tölgytelepítések
és a fenyő fokozatos háttérbe szorulása.
2. Az erdőtelepítési program
Az 1980-as évek növekvő és sok vitát kiváltó fakiterme
lései ellensülyozására, valamint az ország környezeti álla
potának javítása érdekében erdőtelepítési programot hirdet
tek meg, melyet kormányhatározatokban (5029/1987. sz.
ÁTB, 3224/1991. és 3153/1992. korm. hat.) is rögzítettek.
Azonban a megváltozott és rendezetlen tulajdonosi viszo
nyok között, a meggyengült finanszírozási lehetőségek mi
att az évezred végéig tervezett 150 000 ha-ból 1997-ig mint
egy 38 000 ha erdő telepítése valósult meg.
Az erdők védelmi, közjóléti funkciója egyre nagyobb fi
gyelmet kap, melyet az erdőtörvény (1996. évi LIV. tv.)

meghozatalával jogszabályilag is előtérbe helyeztek. Ennek
érdekében az őshonos, hosszú vágásérettségi korú állomá
nyok létesítését kiemelten támogatják. Ez megjelenik a
tölgytelepítés arányának 1995-97. évi megduplázódásában.
Ugyanakkor a faanyagtermelés fokozására, valamint a tu
lajdonosi szándékok érvényesítésére (az összes erdőtelepítés
mintegy 95%-a a tulajdonlási korlátozások következtében a
magánszektorban valósul meg) a sík vidékeken a gyorsan
növő fafajok élveznek magasabb elfogadottságot, összhang
ban az alternatív földhasznosítással. Ezt tükrözi az akác,
valamint a nyár és egyéb lágylombos fafajok telepítésének
változatlanul magas aránya.
Az erdőtelepítések fafajszerkezetét azonban alapvetően
regionális eloszlásuk határozza meg. Az összes erdőtelepí
tés kétharmada az Alföldön történt, és az erdőtelepítések
mintegy 45%-a akác, 35%-a nyár és egyéb lágylombos fa
fajokból valósult meg, miközben a fenyő részaránya 5% alá
csökkent.

3. Hosszú távú erdőtelepítési lehetőségek
A közelmúlt, illetve a jelen történéseire és az Európai
Unióhoz való csatlakozási felkészülésre hivatkozva elsősor
ban a mezőgazdasági túltermelésből, a többlet mezőgazda
sági termék fizetőképes keresletének csökkenéséből és a
mezőgazdasági támogatások mérséklésének szükségességé
ből következtetik a földhasznosítási változtatások fontossá
gát. Ennek során az erdők múltbéli kiirtásából származó me
zőgazdasági területek a mezőgazdasági hasznosításból való
tartós kivonással erdőgazdálkodási célra visszaadhatok. A
Nemzeti Agrárprogram keretében meghirdetett Nemzeti Er
dőtelepítési Program (1997) a 150 000 ha erdőtelepítés hát
ralékát 2005-ig tervezi törleszteni, és 2035-ig további 623
ezer ha új erdő telepítését célozza meg. A törekvésektől
függetlenül azonban a tulajdonos joga eldönteni, telepít-e
erdőt, és céljainak milyen fafaj felel meg.
Az erdőtelepítéseknél fontos a társadalmi, a tulajdonosi,
az agrár és az erdészeti érdekek összehangolása, melynek
során figyelembe kell venni az erdővel kapcsolatos védelmi
szempontok növekvő jelentőségét is, az agrárium hatékony
ságának fokozását és az Európai Unióhoz hasonló támoga
tási rendszerre való áttérés kívánatosságát. A program rész-

letes kimunkálásakor célszerű hasznosítani a korábbi erdő
sítések tapasztalatait, a tulajdonosi, regionális és fafaj-elté
réseket. A magántulajdonosok természetesen a rövid vágásfordulójú akác-, nyárültetvényeiket részesítik előnyben, mi
vel mihamarabbi jövedelmet szeretnének, amely a kevésbé
értékes rövid, vékony hengeresfa kitermelési lehetőségeket
fokozza.
Az erdőtelepítési program keretében ismételten javasol
juk felülvizsgálni és kihasználni a sorfásítási lehetőségeket
is, a birtok- és használati viszonyok átalakulásakor.
4. Az erdőtelepítés támogatása
Az állam az erdőtelepítéseket kormányzati beruházási
keretből támogatja [1996. évi LIV. tv. Evt. 34. § (1), (2)],
melynek alapja az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997.
évi CXIV. törvény 10. §-a (2) bekezdés c) pontjában kapott
felhatalmazás, valamint az agrártámogatások igénybevéte
lének általános feltételeiről szóló 273/1997. (XII.22.) Korm.
rend. és az agrárgazdasági célok támogatásáról szóló
109/1997. (XII.30.) FM rendelet IV. fejezet A) pontja.
Az agrárgazdaság támogatása a gazdasági támogatások
szűkítése után is megmaradt (reálértékben is), de tartalmá
ban átalakulásban van (piacra jutási, terület alapú, vidékfej
lesztési). Az agrártámogatásokból az erdészet töredékben
részesedik, nem éri el a 2%-ot a 18%-os területarány elle
nére. Ugyanakkor az erdő és az erdőgazdálkodás országos
jelentőségű közcélokat szolgál, igen kiemelt környezet- és
természetvédelmi tényező is egyben. Jelenlegi támogatása
emelendő, mert a mezőgazdasághoz viszonyítva is alulfi
nanszírozott, alacsony jövedelemtermelő képességű és tar
tós eszközhiányban szenved, valamint kitett a tulajdonvál
tással és birtokszerkezettel kialakult hátrányoknak. Az er
dőgazdálkodás az erdőtelepítés, mint alternatív földhaszno
sításon keresztül jelentős tényezője az agrárátalakulásnak.
Stabilizáló hatását akkor fejtheti ki, ha hosszabb távon is
kiszámítható keretet ad, feltételrendszert nyújt. Az erdészeti
támogatások mintegy kétharmada már ma is az erdőtelepí
tésekhez kapcsolódik, és az erdőtelepítés mennyiségi növe
lése a költségekkel emelkedő támogatási egységárak esetén
még tovább folytatódik.

Pályázati felhívás
Az FVM Állami Erdészeti Szolgálat
főigazgatói munkakörének betöltésére
A F ö l d m ű v e l é s ü g y i és Vidékfejlesztési Minisz
térium pályázatot h i r d e t a F V M Állami Erdé
szeti Szolgálat, B u d a p e s t főigazgatói m u n k a k ö 
r é n e k b e t ö l t é s é r e . A r é s z l e t e s feltételeket a
F ö l d m ű v e l é s ü g y i é s Vidékfejlesztési Értesítő
1999/7. s z á m á b a n megjelent pályázati hirdet
m é n y teljes szövege tartalmazza.
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Az erdőgazdálkodáson belül az erdőtelepítés területegységi támogatása erőteljesebben nőtt (több százezer Ft/ha),
mint az erdőfelújításoké, és különösen a meglévő erdők
fenntartásáé (néhány száz Ft/ha), ezért ma már lényegesen
meghaladja azokat. A támogatási rendszemek az ország tel
jes, gyarapodó erdőállományának közérdekből történő fenn
tartását indokolt biztosítani a kedvezmények rendszerének
összehangolásával, az agrár- és az erdészeti érdekek harmo
nizálásával.
Az erdőtelepítési támogatásokat az 1990-es években elő
ször szakaszosan igazították az inflációhoz, és így átmene
tileg viszonylagos alulfinanszírozás jelentkezett. A fajok tá
mogatottság szintjének érzékeltetéséhez az akác bázisához
viszonyítottunk, és a tölgy, bükk, cser, egyéb keménylomb
állományoknál a támogatottság növekedését, míg a nemes
nyár, egyéb lágylomb-fafajoknál a támogatottság csökkené
sét tapasztaltuk, miközben a fenyőnél ez kb. szinten maradt.
Az erdőtelepítési beruházási támogatások hektáronkénti
nagysága az akác esetében megközelíti, nemes nyár, egyéb
lágy lomb esetében eléri a 150 000 Ft/ha-t, illetve tölgy,
bükk esetében meghaladják a 300 000 Ft/ha-t is. A mező
gazdasági termelésből történő hosszú távú kivonás támoga
tása átlag mintegy 20 éves folyamatos mezőgazdasági tá
mogatással (kb. 10 ezer Ft/ha/év) egyenértékű, de termé-

Földtulajdonosok

kérdezték

Jóllehet a vadászati törvény már két éve hatályba lépett, a földtulajdonosok részéről elsősorban azokat érintően, akik
a vadászatot maguk nem gyakorolják, még ma is több kérdés fogalmazódik meg. Egyik ilyen alapvető kérdés, a vadászati
jog hasznosítása, esetleg a vadászati jog gyakorlása ellenértékeként járó bérleti díj átutalása, földtulajdonosok részére
történő kifizetése. Sok helyen ugyanis még a mai napig nem kapták meg a jogosan járó bérleti díjat, sőt azt sem tudják,
mennyi és kitől kell kérni. Hasonló gondokat jelent a vadkárok rendezése is. A haszonbérleti díj mértékét a földtulajdonosi
közösségnek kellett megállapítani, és a szerződésekben rögzíteni. A haszonbérleti díjat a vadászati jog gyakorlói, haszno
sítói a földtulajdonosi közösség képviselője részére fizetik, a képviselő köteles a díjaknak a földtulajdonosok részére történő
továbbításáról gondoskodni, vagyis a földtulajdonosi közösség bevételeivel és kiadásaival elszámolni. A haszonbérleti díj
hasonló a mezőgazdasági földhaszonbérleti díjhoz, így 20% forrásadó terheli. Abban az esetben, ha valahol nem ismerik
a földterületet, s így a vadászterület fekvése szerint földtulajdonosi közösségi képviselőjét, úgy a képviselők személyéről
a megyei vadászati és halászati felügyelőségeknél vezetett nyilvántartás szerint kérhető felvilágosítás. A haszonbérleti díj
kifizetésének idejéről, módjáról a földtulajdonosoknak a Működési Szabályzatban kell rendelkeznie. A Működési Szabály
zatot a földtulajdonosok közössége fogadja el.
A vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár megtérítését a kár bekövetkezésétől számított - folyamatos
kártétel esetén az utolsó kártételtől számított - harminc napon belül lehet igényelni. A kárbecslést kárszakértők végzik.
Amennyiben a felek a kár megtérítésében nem állapodnak meg és nem bíróságtól kérik a kár megítélését, a szakértőt a
felek közös kérelmére a károkozás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője rendeli ki. Bármilyen jellegű
kár esetén fel kell venni a kapcsolatot az érintett vadászatra jogosult képviselőjével. A települések jegyzője a vadkárbecs
léssel kapcsolatos eljárással, valamint a további teendőkkel kapcsolatban tájékoztatást tud adni.
(Vadgazdálkodás)

A Nemzeti Erdőtelepítési Program és megvalósulása (ezer ha)
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Az erdőtelepítés mennyiségének alakulása a magánszektorban régiók szerinti bontásban 1995-97.
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Az agrár és erdészeti költségvetési támogatások alakulása (millió Ft)
A z e r d ő g a z d á l k o d á s támogatás a
összesen

E g y é b erdészet i cél ú
támogatás

Erdőszerkezet-átalakítás
(erdőtelepítés)

Agrárgazdaság
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Az erdőtelepítés (T ) és erdőfelújítás (F ) támogatása (ezer Ft/ha)
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Az erdőtelepítés támogatása az Európai Unióban (ECU/ha)
A t á m o g a t á s fajtáj a

Erdőtelepítés (1998. évi magyar támogatás)
Jövedelemkiegyenlítés évente
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6,13
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(2080/92. EVG

módosítása}

Az Uni ó hozzájárulás a a tényleges költsége k 50-70%-a, ez az 1993-97-es időszakban minteg y 1, 2 mrd ECU
Megj.: 1 ECU = 1,956 DM és 1 ECU = 253,69 Ft
Forrás: kiadott rendeletek,

publikációk,

beszámolók
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szetesen az erdőnél a környezeti-társadalmi hasznokat is fi
gyelembe kell venni.
Az erdőtelepítés EU-s támogatása - a lombos, illetve a
tűlevelű állományok jelentős eltérésével - erős fafajpolitikai
befolyásolást takar. Természetesen az abszolút értékek mi
nősítésekor az agrárium jövedelmezőségét, a költség- és
életszínvonal-viszonyokat is mérlegelni kell.
Az erdőtelepítés hazai támogatásának a közvetlen költ
ségek nagyságát is számításba kell venni, bár a régiók kö
zötti technológiai, költség- stb. eltérések differenciáló té
nyezőiként jelenleg nem jelentek meg. Az állami tulajdonú
erdőket kezelő részvénytársaságok 1997. évi erdősítési köz
vetlen költségei alapján a keménylombos állományok támo
gatottsági szintje 90% felett volt, míg a nemes nyáré mint
egy 60%-os, az egyéb lágylombos fafajoké kb. 70%-os volt.
A közvetlen költségekhez átlag 20% közvetett, általános
költség is figyelembe vehető.
A magántulajdonú erdőgazdálkodásnál a sajáterős kivi
telezés költségadataival nem rendelkezünk. Esetükben a
vélhető megtakarítások nagy része a családi munkaerő bé
rének, közterheinek számításon kívül hagyásából ered. De
jelentős tényező a nagyvállalkozásokat terhelő, a kivitelezéses szolgáltatásokhoz kapcsolódó át nem hárítható, kis,
magántulajdonosoknál vissza nem igényelhető áfa hatása is.
5. Az erdőgazdálkodás jövedelmezősége
Az erdőgazdálkodás jövedelmezősége (árbevétel arányos
eredmény, működő tőkéhez viszonyított eredmény) az álla
mi tulajdonú erdők kezelésekor is csekély (3-5%), az erdő

vagyon értékét is figyelembe véve pedig nagyságrenddel
kisebb. Az erdészeti és faipari részvénytársaságok erdővagyon-kezelési feladataik biztosításához jelentős tőkepótlást,
illetve kedvezményes (kamatmentes) hitelt kaptak a tulaj
donos ÁPV Rt.-tői. A magántulajdonú erdőgazdálkodás ha
tékonyságának megítéléséhez szükséges adatok, felmérések
nem állnak rendelkezésre.
Az erdőgazdálkodás jelenlegi jövedelmezősége ökoló
giai, termőhelyi viszonyok alapján, fafajválaszték szerint is
differenciált. A kalkulált átlagos jövedelmezőség a tényle
gesnél jelentősen magasabb, ugyanakkor annyira ellentmon
dásos, hogy következtetések csak nagy bizonytalansággal
vonhatók le. A távlati eredményesség megítélésekor még
nagyobbak az eltérések.
A nagy volumenű erdőtelepítési program megkezdéséig
az egyéb vizsgálatok, illetve különböző érdekek, célok mér
legelése mellett célszerű lenne - természetesen tulajdonos
hoz, régióhoz, termőhelyhez kötődő specifikációval - rög
zíteni az erdőtelepítés hatásait, ezek között számszerűsíteni
a gazdálkodási mutatókat. A jelenlegi magántulajdonú er
dőgazdálkodás, erdőtelepítés ráfordítás-bevétel viszonyai
nak megismerésére az agráriumhoz hasonlóan tesztüzemhá
lózat felállítása, a felmérések folyamatos végzése, elemzése,
értékelése szükséges, elkerülendő a korábbi nyár-, fenyő
programok problémáit.
Á tervezett erdőtelepítési program akkor tölti be a raci
onális földhasznosítási szerepét, ha a társadalmi és egyéni
szempontok összehangolásával, a költségvetés támogatással
biztosítja a magántulajdonú erdőgazdálkodás fejlődését.
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DR. TÓTH BÉLA

Az európai fekete nyár (Popufus nigra) genetikai forrásainak megőrzése
A fekete nyár, az európai, a nyugatés közép-ázsiai mérsékelt övi árterületek
ökoszisztémáinak őshonos nyárfaja a
XX. században fokozatosan visszaszo
rult, és az erősen veszélyeztetett fafajok
listájára kerül. Az eredeti ártéri ökológiai
viszonyok erőszakos megváltoztatása
(pl. folyószabályozások, vízlépcsők épí
tése), sok helyen a talajvízszint kataszt
rofális süllyedése, erősen leszűkítették a
fekete nyár természetes újulási, ily mó
don való természetes terjedési lehetősé
gét, a nemes nyarakéhoz képest számot
tevően kisebb fatermése, termesztésének
alacsonyabb rentabilitása pedig ökonó
miai megfontolásokból szorította vissza
a termesztését. Fokozza a gondot, hogy
a nemes nyarak széles körű elterjedése
folytán gyakorlatilag általános az idegen
beporzás útján létrejövő természetes, el
lenőrizhetetlen hibridizáció. Emiatt a
tiszta fekete nyarak egyre ritkábbak, kü
lönösen a fiatal- s a középkorúak. Egyes
vélemények, pl. W. Steenackers, a Nem
zetközi Nyárfa Bizottság elnöke már an
nak lehetőségét is felvetik, hogy a tiszta
feketenyár-populációk valóján már el is
tűnhettek a hibrid nyárfajták előidézte
genetikai szennyeződés miatt. Leginkább
bizonyosan az idős fekete nyarak ítélhe
tők tiszta fajúaknak Magyarországon,
mivel ezek a nemes nyarak szélesebb
körű elterjedése előtti időkből valók. Az
ilyen koros fáknál viszont már a vitali
tás, ezzel a generatív felújulás, terjedés
képessége csökkent nagyon erősen.
A veszély felismerése az erdei fafajok
genetikai forrásaiért aggódó szakem
bereket, kutatókat arra késztette, hogy- a
fekete nyár megmentésére, fenntartására
hatékony intézkedéseket, módokat dol
gozzanak ki. A tiszta fekete nyarak sze
lekciójára előbb nemesítési alapanyag
nyerése érdekében került sor (Magyaror
szágon az 1950-es évektől mindenekelőtt
Koltay György és Kopecki Ferenc mun
kásságaként). Az 1970-1980-as évektől
kezdve Európa-szerte megindult a kife
jezetten génmegőrzési célú kutatómun
ka, főként Franciaországban, Olaszor
szágban, Hollandiában, Törökországban
(Anataliában). Ehhez sorolható a Duna
menti országok szakembereinek 1985.

évi tanácskozása Budapesten az őshonos
nyarak (P. nigra, P. alba) megtartása tár
gyában. Magyarországon az őshonos
nyarak szelekciójára irányuló munkát
időszerűvé tette az is, hogy a folyók hul
lámterein egyre több terület került ter
mészetvédelem alá. Mindez oda vezetett,
hogy 1992-ben az OMMI kezdeménye
zésére magyar gyakorlati szakemberek
és kutatók bizottságot hoztak létre a fe
kete nyár megőrzése, valamint gazdasági
(termesztési) célú szelekciója érdekében.

/. ábra
Egyedül álló fekete nyár jellegzetes habi
tusa: zömök megjelenés; nagy, szétterü
lő korona; az ágak részben lehajlóak
„Az erdők védelme Európában" témájú
miniszteri konferencia (Strasbourg,
1990.) 2. sz. határozatának megfelelően
létrejött az EUFORGEN (= „Az európai
erdők genetikai alapjai program") euró
pai nemzetközi együttműködési szerve
zet, az európai erdők genetikai alapjai
nak, genetikai sokféleségének megőrzé
se, fenntartása, fejlesztése céljával. Az
EUFORGEN-en belül több faj, illetve
fajcsoport specifikus megőrzési „hálóza
tát" szervezték meg. Ezek egyike a „Po
pulus nigra Network". Ezt az ún. tanács
adó testület működteti, amelynek kezdet
től fogva tagja e sorok írója is. Magyar
ország már 1994-ben bekapcsolódott a
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Populus nigra Network munkájába. (A
Network 1996. évi tanácskozásának
színhelye az ERTI sárvári kísérleti állo
mása volt). A fekete nyár génmegőrzé
sének magyarországi koordinálását
1996-tól az FVM Növényi génbank Ta
nács Erdészeti Munkabizottsága végzi;
Ennek egyik legfontosabb feladata a
hosszú távú génmegőrzési stratégia ki
dolgozása.
Az EUFORGEN Populus nigra Net
work munkásságában ez idő szerint 19
európai ország vesz részt. Az eddigiek
során elért legfontosabb eredmények: a
tiszta fekete nyár morfológiai leírásának
összeállítása (a fajazonosító jellegek);
„in situ" génmegőrzési stratégia (a tiszta
fekete nyár előfordulások - populációk,
családok, egyedek - felkutatása, kijelö
lése, leírása, nyilvántartásba vétele) egy
séges európai irányelveinek kidolgozása;
az „ex situ" génmegőrzés távlati straté
giája (génmegőrző gyűjtemények anya
telepi, illetve fa alakú formában), ehhez
leírási, adatnyilvántartási egységes euró
pai formula összeállítása; a meglevő
gyűjtemények korszerűsítéséhez, új
nemzeti gyűjtemények létrehozásához
irányelvek kidolgozása; központi euró
pai adatbázis felfektetése és folyamatos
fejlesztése; központi európai feketenyár
géngyűjtemény létrehozása, illetve fo
lyamatos fejlesztése. Ennek helyszíne az
olaszországi Casale Manferrató, orszá
gonként - Magyarországról is - legalább
2-2 klónnal; folyamatban van egy északi
„másolat" kialakítása is Hollandiában. A
központi „ex situ" gyűjtemény - végcél
ként - reprezentálja a fekete nyár teljes
európai areáját; közös referenciául szol
gál az egyes nemzeti ex situ feketenyár
klóngyűjtemények jellemzéséhez, érté
keléséhez, genetikai tanulmányozásához.
A központi klóngyűjteményből bárme
lyik résztvevő ország kaphat klónokat a
saját nemzeti ex situ feketenyár-gyűjte
ményéhez. A központi klóngyűjtemény
hez kapcsolódó fontos kívánalom, hogy
az abban szereplő populációkra jellemző
„anyafa" az eredeti helyén fennmarad
jon. Megemlítendő, hogy a P. nigra Net
work tevékenysége az „ex situ" génmeg
őrzés koordinálásától a jövőben egyre
inkább az „in situ" génmegó'rzési straté
giák felé tolódik el.
A P. nigra Network legutóbbi ülésén
(Geraardsbergen, Belgium, 1997. októ
ber) elhatározták, hogy a génmegőrzési
tevékenységet a P. nigra mellett a P. alba-ra is kiterjesztik. Indokolja ezt, hogy
e két őshonos fafaj reliktumaikban is ál
talában együtt fordul elő a többnyire tö
redékeiben fennmaradt folyó menti öko-

szisztémákban. Ezen ökoszisztémák
vizsgálatára a jövőben nagy súlyt kíván
fektetni a Network, mivel elsősorban
ezek lehetnek a fekete nyár dinamikus
rekonstrukciójának, visszatelepítésének
színterei. Ennek feltételeit, stratégiai el
képzeléseit a geraardsbergeni ülésen kü
lön előadás ismertette (P. Tabbush,
Egyesült Királyság). Ugyanitt a közeljö
vő kiemelt feladatai közé sorolták a
meglevő feketenyár-állományok, állo
mánynak minősíthető nyárcsoportok lel
tározását. Ezért összeállították az állo
mány leltározásához, egységes európai
adatbázis összeállításához a leírási jegy
zék formulát.
A tiszta fekete nyár minél bizton
ságosabb azonosításához igénybe kíván
nak venni más módokat is. A geraards
bergeni ülésen előadás hangzott el a le
hetséges biokémiai és molekuláris géné

it ábra
Fekete nyár állományban; a korona
széles, de kevésbé szétterülő, az ágak
szabálytalanul helyezkednek el a törzsön;
a törzs gyakran idősebb korban is a
csúcsig követhető
tikai módszerekről, jellegekről (ő. Heinze, Ausztria), továbbá a feketenyár-leve
lek morfológiai változatosságáról (D.
Kajba, Horvátország). Az „ex situ" gén
megőrzés jövőbeli szintjei lehetnek: fe
ketenyár-újratelepítések (rekonstrukci
ók) a folyóparti ökoszisztémákban, azaz
terepi ex situ gyűjtemények fa alakú for
mában; magtermesztő ültetvények (na
gyon korlátozott a tényleges lehetősé
gük); zárt gyűjtemények (génbank jel
leggel) anyatelepi és/vagy fa alakú for
mában; mag és pollen formában (ilyen
kezdeményezések vannak már Olaszor
szágban és Németországban).
Jelentős nemzetközi szimpóziumra
került sor 1998 májusában a németorszá
gi Hannover-Münden-ben "A fekete nyár
- Problémák és lehetőségek egy veszé
lyeztetett őshonos fafaj megtartásában"
címmel. (A fekete nyár génmegőrzésé
nek magyarországi helyzetéről e sorok
írója előadásban számolt be.) A szimpó
ziumon megfogalmazott főbb megállapí
tások a következők:

- Az utóbbi évtizedben a fekete nyár
természetes elterjedésének, vitalitásának,
túlélési lehetőségeinek feltételei antropogén hatásokra az areájának széles terüle
tein drasztikusan megromlottak. A még
meglevő reliktum-termőhelyeken álló
idős nyárfák ma már többnyire vagy be
tegek, vagy már a fiziológiai korhatáruk
közelében vannak, a felújulás esélye nél
kül.
- A fekete nyár reliktum-előfordulásainak megmentése mindenekelőtt a
közép-európai folyóvölgyekben lehetsé
ges.
- A fekete nyár megtartásának fontos
feltételei a biztos fajmeghatározási mó
dok. A korábban kizárólagos (de csupán
megközelítőleges eredményű) morfoló
giai azonosítást ma már biokémiai-gene
tikai eljárásokkal lehet kiegészíteni, pon
tosabbá tenni. (Ezekkel több előadás is
foglalkozott a szimpóziumon.)
- A fekete nyár „in situ" megtartását
nagyon megnehezíti egyfelől az ártéri
ökológiai feltételek gyakran visszafordít
hatatlan módon bekövetkezett megválto
zása, másfelől az érdekütközések még a
természetvédelmi területeken is alig át
hidalható akadályként jelentkezhetnek.
- A fekete nyár természetes regene
rálódásához a feltételek újrateremtésé
nek lehetőségei - a múltbeliekhez képest
- nyilvánvalóan behatároltak. Fokozzák
az ilyen irányú gondokat az „ex situ"
szaporítási és utántermesztési módok ne
hézségei, esetenként eredménytelensége
is. Ezek a gondok különösen a visszate
lepítéseket, a folyóparti ökoszisztémák
rekonstrukcióját nehezítik meg.
- A fekete nyár génmegőrzése, meg
tartása semmi esetre sem csupán regio
nális probléma. A faj általános veszé
lyeztetettsége széles körű nemzetközi
együttműködést kíván meg.
- A rekonstrukciót szolgáló szaporí
tóanyag-termesztés szükségessé teszi,
hogy a kiindulási anyag nagy genetikai
változatosságban álljon rendelkezésre.
Az Állami Erdészeti Szolgálat erdő
leltári adatai szerint Magyarországon az
üzemtervezett feketenyár-előfordulások
redukált területe kereken 4 ezer ha. Egy
kisebb részüknél végzett ellenőrző felül
vizsgálataink azt mutatták, hogy azok
nak kb. 10%-át lehetett fekete nyárnak
minősíteni. Ez felveti annak szükséges
ségét, hogy az időszerű üzemtervezések
során folyamatosan felül kell vizsgálni a
feketenyár-előfordulásokat fajtisztasá
guk tekintetében. Ehhez ma már sokat
segíthet a Populus nigra Network által
összeállított és közreadott morfológiai
fajleírás. Jóllehet a magyarországi fekete
nyár megőrzésére irányuló kezdeménye
zések - amint a bevezető részben már
rámutattunk - már korábban megindul
tak, a pillanatnyi eredmények még min-

3. ábra
A íeketenyár-kéreg iiatalon világos és
sima; idős korban durva, hosszanti
irányban repedezett, a kéregmintázat
jellegzetesen „X" alakú
dig messze nem kielégítőek. Vannak „in
situ" kijelölések, az ERTI sárvári kísér
leti állomásán megvannak egy országos
gyűjteménynek a kezdeményei. Ezeket
azonban a P. nigra Network által kidol
gozott egységes európai irányelveknek
megfelelően mihamarabb korszerűsíteni
szükséges. Lendületes előrehaladás vár
ható egyfelől az FVM Növényi Génbank
Tanács erdészeti munkabizottságának
koordinációs tevékenységétől, másfelől a
Populus nigra Network tevékenységéhez
való szorosabb kapcsolódástól, vele való
együttműködéstől. Szükséges az is, hogy
a fekete nyár génmegőrzésének kérdés
körét az Erdészeti Tudományos Intézet
egyik kiemelt kutatási feladataként ke
zelje.
A fekete nyár génmegőrzésének fej
lesztésével kapcsolatos feladatok, tenni
valók közül megemlítenék itt néhány ki
emelten fontos jövőbeli tennivalót:
- az üzemtervekben fekete nyárként
nyilvántartott előfordulások fajazonosí
tása (ellenőrző felülvizsgálata);
- a nem üzemtervezett területeken a
tiszta feketenyár-előfordulások (pl. idős
egyedek, csoportok) felkutatása, nyil
vántartásba vétele;
- a visszatelepítéshez alkalmas, illet
ve lehetséges folyó menti ökoszisztémák
felkutatása, ugyanitt az ökológiai viszo
nyok feltárása, értékelése; a visszatelepí
tés feltételeinek, módjainak feltárása, kü
lönös tekintettel a genetikai diverzitás le
hetőségére;
- távlati fejlesztési stratégia kidolgo
zása és érvényesítése a fekete nyár gén
megőrzésére, fenntartására.

