A FEKETE NYÁR (POPULUS NIGRA L.)
BOTANIKAI JELLEMZÉS
Nevezéktana
A fekete nyár tudományos nemzetségneve – melyet LINNÉ
adott az 1735-ben megjelent Genera Plantarum címő
mővében – a latin populus szóból ered, ami népet jelent.
Pontos etimológiai magyarázatunk nincs, de többek vélekedése szerint a nyárak a nép fái, egyesek a mozgékony
leveleik zizegését a népmorajhoz hasonlították. A tudományos fajnév (nigra) a fekete színt jelöli a latin nyelvben,
mely a feketésszürke, hálózatosan repedezett kéregre utal. A
magyar népnyelvben korábban általánosan, faji megkülönböztetés nélkül használták a nyár, topolya, jegenye
szavakat. A nyár szó finnugor eredető, míg a jegenye és a
topolya szláv gyökerekre vezethetı vissza. A magyar fajnév a tudományos fajnév tükör fordítása. Eurázsiában csak
ez az egyetlen, az Aigeros (fekete nyárak) szekcióba tartozó
faj ismert, további hat rokonfaja Észak-Amerika lakója.
Alaktana
Az akár 300 évig is élı fekete nyár száz évnél idısebb
egyedei még „fajtisztának” minısíthetık. Elkülönítése a
nemes nyáraktól, ezek másik szülıfajától, az amerikai
fekete nyártól (Populus deltoides), s a velük képzett spontán
hibridektıl nem egyszerő feladat, csak több bélyeg együttes
vizsgálata vezethet eredményre.
Az idıs, feltehetıen genetikailag még nem szennyezett
fekete nyárak gyakorlati felismerését segíti az alvórügyek
és/vagy vízhajtások benövésével keletkezı jellegzetes
csomoros törzs, az erıteljes vízhajtás-képzés, a szabad
állásban növı egyedek zömök törzse, terpeszes, bordás
töve, a szétterülı korona, a részben lehajló ágak, a gallyakon fejlıdı számos rövidhajtás. A beazonosítást az is
megkönnyítheti, hogy a fekete nyárat rendszerint a fehér
fagyöngy (Viscum album) nem támadja meg, míg a nemes
nyárakat igen. A fekete nyár viszont fogékony a levélnyél-gubacstetők (Pemphigus spp.) károsítására, míg a
nemes nyárak nem, vagy csak nagyon kis mértékben. A
gyakorlati felismerést segítik a fekete nyár és az amerikai
fekete nyár megkülönböztetı bélyegeit (1. táblázat),
valamint a fekete nyár és az euramerikai nemes nyárak
suhángjainak elkülönítı jegyeit (2. táblázat) tartalmazó
táblázatok.

a sík vidékek fája, ugyan a Központi-Alpokban 1600 méter,
a Räti-Alpokban 1800 méter tengerszint feletti magasságból is jelezték, de ezek különleges rekordoknak számítanak.
Elıfordulása
A Kárpát-medencében is ragaszkodik a folyóvölgyekhez,
300 méter tengerszint feletti magasság felett csak kivételes
esetben találjuk. FEKETE LAJOS és BLATTNY TIBOR legmagasabb elıfordulását a Bihar-hegységi Aranyos-patak
mentén jelzi 460 méter tengerszint feletti magasságból. A
sík vidékekhez való ragaszkodása azzal magyarázható,
hogy a dél-eurázsiai elterjedési súlypontú fekete nyár legkevesebb 150 nap hosszúságú vegetációs idıszakot igényel,
s az is szükséges, hogy ezen idıszak átlaghımérséklete 14 °C
felett legyen.
Nálunk a fehér főzzel együtt a puhafás ligeterdık fontos
állományalkotó fafaja. Megjelenik még a bokorfüzesekben is, de itt a nagyobb árvizek miatt tartósan nem tud
megmaradni. Külön ki kell térni arra is, hogy a XVIII.
század második felében meginduló alföldfásítás több mint
egy évszázadon át honi fafajokat – köztük fıleg a fekete
nyárat és a fehér füzet – alkalmazott, s a fekete nyár telepítésével a homokterületeken is kedvezı tapasztalatokat
szereztek. Homoki tájainkon (pl. Duna-Tisza köze, Deliblát, Kisalföld) felbukkanó fekete nyárak a korábbi homokfásításnál alkalmazott egyedek leszármazottai.

Elterjedése
A fekete nyár elterjedési területe Eurázsia déli felét
foglalja magába, a faj Európa mérsékelt övi részén, Afrika
északi részén, valamint Nyugat- és Közép-Ázsiában található meg. Az area Nagy-Britannia délkeleti részétıl illetve
Portugáliától az Altaj-hegységig valamint a Jenyiszej-hátságig terjed. Régóta ültetik elterjedési területén túl is, így
Észak-Európában, Egyiptomban, Szíriában és Algériában
találkozhatunk többek közt szubspontán elıfordulásaival.
Afrikában feltehetıen csak az Atlasz-hegység északi vonulatának völgyeiben van ıshonos megjelenése. Elsısorban

1. ábra – A fekete nyár fogékony a levélnyél-gubacstető
fajok (Pemphigus spp.) károsítására
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Jellemzı
Hajtás
Hosszúhajtás-levelek
alak
hossz
szélesség
levélváll
levélszél

Fekete nyár
(Populus nigra)
hengeres, éretten barnássárga vagy
sárgásszürke, kopasz, fiatalon ragadós

Amerikai fekete nyár
(Populus deltoides)
szögletes, éretten szürke színő,
kopasz, fiatalon ragadós

háromszög-tojásdad
6-12 cm
5-10 cm
levágott vagy széles ék alakú

háromszög-tojásdad
7-12 cm
7-12 cm
levágott vagy gyengén szíves
mélyen főrészes, fogai ívesen
elıreirányulók
hirtelen kihegyesedı
3-7 cm hosszú, oldalról erısen
összenyomott, ± pirosló

ívesen, mirigyesen főrészes

levélcsúcs

hirtelen kihegyesedı
2-3 cm hosszú, oldalról
összenyomott, a napos oldalon pirosló

levélnyél
Rövidhajtás-levelek
alak
hossz
szélesség
levélváll
levélszél

deltoid tojásdad
5-8 cm
4-6 cm
ék alakú

hosszan kihegyesedı
4-7 cm hosszú, oldalról összenyomott
kopasz, felül fénylı sötétzöld,
fonákja világoszöld
áttetszı, porcos, nem pillás (!)

háromszög
6-10 cm
5-9 cm
rendszerint ék alakú
mélyen főrészes, fogai ívesen
elıreirányulók
hosszan kihegyesedı
6-10 cm hosszú, oldalról lapított
kopasz, felül fénylı zöld,
fonákja világoszöld
áttetszı, porcos, pillás (!)

nincsenek (!)

(1)2-3(4) mirigyszemölcs látható (!)

4-6 cm
10-30
2
8-15 cm

7-10 cm
40-50
3-4
15-20 cm

ívesen és mirigyesen főrészes

levélcsúcs
levélnyél
Levéllemez
Levélszegély
Mirigyszemölcsök (a levéllemez és
a levélnyél találkozásánál)
Porzós barka hossza
Porzószám
Bibeszám
Termésfüzér hossza

1. táblázat – A fekete nyár és az amerikai fekete nyár elkülönítését segítı alaktani bélyegek

Jellemzı
Szár
paralécesség
keresztmetszet
szín
hajtáscsúcs színe
kéreg
Levél
nagyság
állag
Lsz / Lh x 1001
érszerkezet
mirigyszemölcsök
1

Fekete nyár

Nemes nyárak és
amerikai fekete nyár

hiányzik
kör alakú
ólomszürke
világoszöldtıl sárgásvörösig
foszlányokban leváló

megvan
szögletes
olajzöldtıl barnásvörösig
sötétebb, gyakran olajbarna
nem foszló

kicsi
kemény
80-85
alsó érelágazás már a levélalapnál
indul
hiányoznak

többnyire nagy, széles
lágy
> 100
alsó érelágazás mindig a
levélalaptól távolabb indul
megvannak

Lsz = a levéllemez szélessége, Lh = a levéllemez hossza
2. táblázat – A fekete nyár illetve a nemes nyárak és az amerikai fekete nyár suhángjainak megkülönböztetı bélyegei
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Veszélyeztetettsége

2. ábra – A fekete nyár elterjedési területe

A fekete nyár természetes elterjedési területén belül szinte
valamennyi országban veszélyetetettnek minısül. Ennek
egyik fı oka az, hogy a folyószabályozások tönkretették
élıhelyeinek jó részét, a megmaradt termıhelyekrıl pedig
kiszorították a XIX. század végétıl egyre fokozottabb
mértékben ültetett nemes nyárak. Ugyanakkor a megmaradt
egyedek, töredékpopulációk hibridizálódtak a nemes nyárakkal, s emiatt a fekete nyár génkészlete felolvadt.
Változatossága
Kultúrváltozatai közül a mutációval keletkezett keskeny
koronájú fajtái ismertek elsısorban. Közülük is a hímivarú jegenyenyár (Populus nigra cv. Italica) terjedt el a
legjobban, melyet a XVIII. század második felében találtak
Lombardiában, s ültetését többek között I. NAPÓLEON is
szorgalmazta utak mentén szélfogóként, valamint a tájékozódás megkönnyítése céljából. Korábban jellegzetes sorfa
volt, de visszaszorulóban van, ma már alig ültetik. A
nıivarú tiszaháti nyár (Populus nigra cv. Thevestina)
feltehetıen Algériából származik és elsısorban DélEurópában ültetik. Szintén sorfaként alkalmazzák, de mivel
mészkedvelı, ezért hazánkban csak egyes térségekben (pl.
Duna-Tisza köze, Balaton-medence) ültették. Ma már ez a
fajta is visszaszorulóban van. Még egy, az elızıekhez képest
valamivel szélesebb koronájú fajtát kell megemlíteni, a
francia jegenyenyárat (Populus nigra cv. Plantierensis),
mely 1868-ban Metzben keletkezett egy faiskolában. NyugatEurópában díszfaként ültetik, egyébként a korábban egyik
legnépszerőbb euramerikai nemes nyár fajta, az óriás nyár
feltehetıen egyik, pollent adó szülıje.
A fekete nyár jó negatív indikátora annak, hogy az ember
milyen mértékben avatkozott bele a természet rendjébe,
de pozitív módon is jelezheti – ha akarjuk – a fajfenntartásra, élıhelyeinek megırzésére és fejlesztésére
irányuló törekvéseket.

3. ábra – A jegenyenyár az alföld jellemzı tájképi eleme
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rétegek rakódnak le egymásra. Az ezeken meginduló, gyakran
igen dús vegetáció jelentıs szervesanyag-felhalmozódást
eredményezhet, amit jól mutat a hamvas szeder és a nagycsalán megjelenése is. A fekete nyár a homok, homokos
vályog és vályog szövető talajokat részesíti elınyben. Az
erısen kötött talajokat kerüli, mivel ezen talajokon gyakran
alakulhat ki pangó víz is, ami levegıtlen körülményeket
jelent a gyökérzet számára. Az oxigénben dús elöntéseket
jól elviseli, még akkor is, ha közben homok, vagy iszap
rakódik rá. Gyökérzete egy mélyen lehatoló fıgyökérbıl
és számtalan sekélyen futó mellékgyökérbıl áll, jól alkalmazkodik a mindenkori talaj és talajvíz adottságokhoz.
Magasabb fekvésben – a gyakran kiszáradó talajokon –
már ritkán találkozhatunk fekete nyárral. A Duna-Tisza
közi száraz homokterületekre, a futóhomokos és humuszos
homokos talajokra ültetett fekete nyár csak fiatal korban
növekszik megfelelıen, 20 éves kora után növekedése leáll,
víz- és tápanyagigényét nem tudja kielégíteni.
A fekete nyár nem csak a folyók árterének mélyebb fekvéső
területein fordul elı, hanem a tızeges – lápos vidékeken
is. Vékony tızegréteg esetén (pl. síkláp talajoknál), vagy
lápos réti talajnál, ha gyökere ásványi talajt is ér és megfelelı a vízellátottsága, megtalálhatóak (részben telepített)
állományai. Ennek megfelelıen elıfordulásának másik súlypontja – a folyók ártere mellett – a Hanság, ahol égerlápokban találkozhatunk vele. A lefolyástalan, mély fekvéső
zárványokat azonban ilyen területeken is kerüljük vele.
4. ábra – A fekete nyár leveles hajtása

TERMİHELYI IGÉNY
A fekete nyár klíma igényét legjobban elterjedési területe
mutatja meg. Hazai megfigyelések szerint a téli fagyokra
nem érzékeny, hidegebb éghajlatú területeken (pl. Németország) a téli fagyok károsíthatják.
A fekete nyár megfelelı növekedéséhez – a melegigényét
kielégítı klímában – a talajvízbıl származó többletvíz
szükséges. Csak fiatal korában tőri jól a szárazságot. Ennek
megfelelıen élıhelyei a felszínig nedves és az állandó vízhatású termıhelyek, ahol az év jelentıs részében gyökerei
hozzájuthatnak a növekedéséhez szükséges víztöbblethez.
Bár a pangó vizet nem szereti, a hosszabb – akár több
hónapig tartó – oxigénben dús viző elárasztást is jól tőri.
Ennek megfelelın már a folyók árterének mély fekvéső
területein lévı fehérfüzesekben is megjelenik ritka elegyfaként, de nagyobb számú megjelenése a középmély
területeken található. Ez azt jelenti, hogy a folyó közepes
vízállása fölött 1-2,5 méterrel fekvı területeken érzi igazán
otthon magát, ahol a hamvas szeder is jól tenyészik. Elıfordul azonban a tölgy-kıris-szil ligeterdıkben, valamint a
kıris-éger láperdıkben is.
Ha klíma- és vízigénye kielégül, a talajokkal szemben már
kisebb igényt támaszt. Optimális termıhelye az árterek
tápanyagban gazdag, laza vagy közepesen kötött talajain
van, ahol nyers és humuszos öntéstalajok fordulnak elı.
Ezen talajok kialakulásában a rendszeres elöntés a meghatározó. Az elöntések idıtartama, a folyó sebessége és a
magassági fekvés függvényében különbözı szemcsemérető
4

5. ábra – A fekete nyár porzós virágzatai lombfakadás
elıtt nyílnak

ERDİMŐVELÉSI TULAJDONSÁGOK,
GÉNMEGİRZÉS

6. ábra – A fekete nyár termıs füzérei érésfélben lévı
toktermésekkel

CSEMETENEVELÉS
A fekete nyár kétlaki, váltivarú. A kövér, laza szerkezető,
csüngı, porzós barkák 4-6 cm hosszúak, a kifejlett termıs
füzérek hossza pedig elérheti a 8-15 cm-t is. Termése két
kopáccsal nyíló tok. A mag világosszürke, 1,5-2 mm,
pelyhe hófehér. Március-április hónapban virágzik, a kilombosodás elıtt. A termés május végén, június elején
már érett. A győjtésére nagyon gondosan kell felkészülni,
mert az érett tokok egy hirtelen beköszöntı, száraz, szeles
idıjárásban néhány óra leforgása alatt felnyílhatnak és a
szél azonnal kirepíti a magot. A fekete nyár mag győjtése
a gyakorlatban többnyire döntött fáról történik. Helyesebb
lenne a füzéreket létráról, nyeles ollóval levágni, mert így
a magforrás nem semmisülne meg. A termıs füzéreket
közvetlenül a tokok felnyílása elıtt szedik le és ládákban
tárolva a lehetı leggyorsabban beszállítják a feldolgozó
helyre. A fekete nyár magról csak igen kedvezı termıhelyi viszonyok mellett képes jól újulni, ehhez általában
minerális és állandóan nedves talajfelszín szükséges.
Gyökérrıl közepesen, tuskóról, tırıl közepesen-jól sarjadzik. Mind a törzs, mind a korona visszaszerzı-képessége
jónak mondható. E tulajdonságait kihasználva, magról ma
már szinte soha sem szaporítjuk a fekete nyárat, hanem a
genetikailag ellenırzött anyatelepekrıl győjtött dugványokkal történik a szaporítóanyag elıállítás.

A tudatosan és tervszerően folytatott, folyamatosan monitorozott génmegırzés a fekete nyár esetében elsırendő
fontosságú. A vizes élıhelyek fekete nyár állományainak
kizárólagos in situ (eredeti, természetes elıfordulási helyén)
megırzése, fenntartása nem biztosíthatja teljes biztonsággal az adott populáció génkészletének fajazonos és kellıen
változatos formában történı fennmaradását. Ugyanakkor
nem jelenthet kizárólagos megoldást az ex situ (eredeti,
természetes elıfordulási helyén kívül) géngyőjtemények,
génbankok kialakítása és fenntartása sem. Az ún. aktív
génmegırzési rendszernek mindig az adott terület (folyóvölgy, nemzeti park, tájvédelmi körzet stb.) környezeti
sajátosságait kell figyelembe vennie, valamint az ott
természetesen elıforduló populáció genetikai adottságaira
alapozva kell az in situ és az ex situ módszerek optimális
arányát meghatároznia. Tehát egy nagyobb területen
(például egy tájvédelmi körzetben) a fekete nyár visszatelepítése nem történhet csak kizárólag egy-két anyafa
azonos évjáratú magoncainak elültetésével, csakúgy, mint
egy távoli folyóvölgybıl származó állomány gyökeres
dugványainak ültetvényszerő, monokultúrás betelepítésével.
A hazai viszonyokra kidolgozott gemenci fekete nyár
génmegırzési program optimális megoldás lehetne. A megırzésre kiválasztott fákat morfológiai bélyegek alapján
nagy biztonsággal szelektálhatjuk. A morfológiai leírással
egyidejőleg törzskönyvezett fákat DNS és/vagy izoenzim
markerekkel bevizsgáljuk és a hibrid egyedeket a további
megırzésbıl kizárjuk. A fajazonosnak bizonyult egyedeket vegetatív úton – dugványozás esetleg mikroszaporítás
– génbanki győjteménybe helyezzük. A sok száz gemenci
genotípus klónozott (dugványozott) szaporítóanyagát klónkeverék formájában kitelepítjük. Termıhelyenként legalább
100 helyi származású genotípus kihelyezése javasolt, fehér
(szürke) nyár, fehér főz, pannon kıris, esetleg éger csemetékkel elegyítve, szimulálva a természetes vetényülések fajösszetételét. Az erdısítésnél kerülni kell az ültetvényszerő,
tág növıterő hálózatot. Az erdısítést pótolni csak szélsıséges
záródáshiány esetén érdemes, mivel a fajnak alkalmatlan,
mozaikszerően változó termıhelyi foltokon a fekete nyár
erıltetése értelmetlen. Egy nagyobb kiterjedéső, 30 – 100
hektáros nemesnyáras tömb átalakítása után az ilyen elegyes
nyáras társulás kellıen biztosítja a terület adottságaihoz
adaptálódott fekete nyár génkészlet in situ fenntartását. A
területen késıbbiekben kialakuló fekete nyár vetényüléseket
érdemes szúrópróbaszerően, esetleg szisztematikusan genetikai vizsgálattal ellenırizni. Az introgresszált (keresztezıdött)
egyedekkel borított területeken javasolt a vetényülést felszámolni és ellenırzött csemetével újraerdısíteni. Dugványcsemeték helyett lehet plantázsból vagy ellenırzött anyafáról származó magonc csemetét is alkalmazni, elsısorban
a rövid idejő, durva hordalékos elárasztású területeken,
ahol a magoncok túlélési rátája magasabb, mint a vegetatív
csemetéké.
Jóllehet a fekete nyár populációk géngyőjteményi elmentése az elmúlt években látványos sikereket hozott, a
teljes folyamat néhány helyen meg-megszakad. A teljesség
igénye nélkül említjük az OMMI által kezdeményezett
géngyőjteményt (BÉNYI SÁNDOR, Fadd és Tolna, mintegy
1200 genotípus) és az ERTI kezelésében álló győjteményt
(Sárvár-Bajti, mintegy 300 genotípus). Mindkét győjtemény
szaporítóanyag-forrásként hasznosul.
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ERDİVÉDELMI VONATKOZÁSOK
Kórokozói
A fekete nyár kórokozói azonosak nemesített hibridjei
(Populus x euramericana) erdıvédelmi gyakorlatban jól
ismert kórokozóival. E kórokozók azonban a fekete nyáron
tömeges, járványszerő megbetegedést nem, vagy ritkábban
okoznak, mivel e fafaj, a nemes nyárakkal ellentétben,
nem alkot nagy kiterjedéső, genetikailag egyöntető állományokat. A fekete nyár természetvédelmi szempontú
elszaporítása, a nemes nyárakkal történı hibridizáció
veszélye miatt, a vegetatív szaporítóanyag alkalmazását
teszi szükségessé. Ennek során a kórokozók megjelenésének
fokozódására lehet számítani.
1. Levél- és hajtásbetegségek:
Levélrozsda - Melampsora fajok: A nyárak levélrozsdáját különbözı Melampsora fajok (győjtınéven Melampsora populina) okozzák. A nyárakon a tünetek a nyár
közepétıl jelennek meg a levelek fonákján elıtörı sárga
uredotelepek formájában. Erıs támadás estén a levelek
idı elıtt elszáradnak és lehullnak.
Marszoninás levélfoltosság - Drepanopeziza fajok (anamorfa: Marssonina): Szabálytalan, növekvı, feketés levélfoltokat, a hajtásvégek száradását, a vesszık kérgének
foltos elhalását okozza.
Szeptóriás levélfoltosság - Mycosphaerella populi (anamorfa: Septoria populi): A jegenyenyáron (Populus nigra
cv. Italica) egyes években gyakori. Apró, 2-4 mm-es,
vékony sötét vonallal körülhatárolt, kifehéredı közepő
levélfoltokat okoz.
Levélmozaik - Nyár mozaik vírus: A vékony levélerek
mentén futó, sárga, mozaikszerő foltosodást, növekedéscsökkenést okoz. A vírus mechanikailag is átvihetı, elsısorban a vegetatív szaporítóanyaggal terjed.
A lisztharmat (Uncinula adunca) és a levélfodrosodás
(Taphrina aurea) a fekete nyárakon ritka.
2. Kéreg- és ágbetegségek:
Nyár kéregfekély - Cryptodiaporthe populea (anamorfa:
Discosporium populeum): Kéreg- és ágelhalást okoz,
gyakran az oldalágak kiindulási helye körül. A simakérgő
részeken tenyérnyi, elliptikus, besüppedı foltok figyelhetık meg, a vastagkérgő részeken a tünetek csak a kéreg
eltávolítása után láthatók a kambium elszínezıdése révén.
Gyakran nyálkafolyás is jelentkezik. A peritéciumok a már
elhalt ágak kérgében, a betegség második évében fejlıdnek ki. A megbetegedés mértéke a gazdanövény élettani
állapotától függ. A vízháztartási zavarok, a fagyhatás
fokozzák a fák fogékonyságát.
Citospórás ágelhalás - Valsa sordida (anamorfa: Cytospora chrysosperma): A hajtások, ágak kérgén besüppedéseket, barna, majd feketés elszínezıdéseket, elhalásokat
okoz. A peritéciumok a már elpusztult ágak kérgében fejlıdnek ki. A kórokozó gyengültségi jellegő, általában egyéb
tényezık (fagy, aszály, tarrágás) hatását követıen lép fel.
A fekete nyár és hibridjei kérgében kisebb gyakorisággal
egyéb kórokozók is elıfordulnak, pl. a Nectria galligena,
Phomopsis, Fusarium fajok. Golyvákat, rákokat, kéregelhalást okoznak. A baktériumos kéregrákkal (Xanthomonas populi) szemben a fekete nyár kevéssé fogékony,
de egyes hibridjein e betegség is elıfordul.
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3. Tı- és törzskorhasztó gombák:
A fekete nyáron az Aigeros szekcióhoz tartozó nyárakon
általánosan elıforduló tı- és törzskorhasztó gombák jelennek meg. Az élı törzseket sebeken, ágcsonkokon, rovarjáratokon keresztül fertızik. Kezdetben álgesztesedést,
majd korhadást okoznak, a fa pusztulása után szaprotróf
módon egy ideig tovább tenyésznek. Egy részük nyárak
és füzek speciális korhasztója, mások lombos fákon általánosan elterjedt, gyakori polifág gombák. Az alábbiakban
felsoroltak megjelenésére lehet leginkább számítani, de
esetenként más fajok is elıfordulhatnak.
Nyárak, füzek speciális korhasztói:
Nyár tıkegomba (Pholiota destruens): Kalapos gomba, a
termıtestek felülete barna, a kalapon és a tönkön nagy
fehéres pikkelyek vannak. A termıréteg lemezes, a lemezek
barnák. Álgesztesedést, majd fehérkorhadást okoz.
Rozsdasárga tıkegomba (Pholiota aurivella): A termıtestek barnássárgák, általában csoportosan jelennek meg a
törzsek sebzéseinél. A fában vöröskorhadást okoz.
Ánizstapló (Trametes suaveolens): A tapló termıteste
konzolos, fehér, párnaszerő, felülete bolyhos, a termıréteg
csöves. Frissen ánizs illata van. Fehérkorhasztó.
Polifág korhasztók lombos fákon:
Kései laskagomba (Pleurotus ostreatus), pisztricgomba
(Polyporus squamosus), bükktapló (Fomes fomentarius),
sárga gévagomba (Laetiporus sulphureus), lilás réteggomba (Chondrostereum purpureum), győrős tuskógomba
(Armillaria fajok).
A fentieken kívül a fekete nyár elhalt faanyagán különbözı szaprotróf korhasztók is megjelennek: fehér egyrétőtapló (Coriolopsis trogii), rózsaszínes egyrétőtapló (Daedaleopsis confragosa), borostás egyrétőtapló (Trametes
hirsuta), lepketapló (Trametes versicolor) stb.

7. ábra – Idısebb fekete nyár repedezett kérgő törzse

8. ábra – Nyár pásztázó elektronmikroszkópos képe

A FAANYAG TULAJDONSÁGAI ÉS IPARI
FELHASZNÁLÁSA
Elınyös esztétikai és fizikai tulajdonságai miatt a fekete
nyár is elkülönített figyelmet érdemelne. Kereskedelmi
elnevezései: Black poplar (angol), Schwarzpappel, Feldpappel (német), Peuplier m franc (francia), Pioppo m nero
(olasz), Topol csernij (orosz).
A fatest makroszkópos és mikroszkópos jellemzıi: A
geszten belül a bélközeli juvenilisfa csak néhány évgyőrőt foglal magában, gyakorlatilag nem különül el. A
„geszt-szíjács” határozottan elválik: a szíjács világos
sárgásfehér, a geszt kissé sötétebb, zöldesbarna árnyalatú.
A 30-40 %-nyi (térfogati részarány) szíjács rész nedvessége lényegesen kisebb, mint a geszté. Vizsgálataink
szerint a frissen döntött törzseknél a gesztrész 180-200 %,
a szíjácsrész 110-130 % nettó nedvességtartalmú. Ez
gondot okozhat a vastagabb anyagok szárításakor. Egyebekben a geszt, álgeszt és szíjács fizikai jellemzıi között
jelentıs különbséget nem tapasztalunk.
Az évgyőrőhatárok élesek, de az évgyőrőn belül a pászták
határozottan nem elkülöníthetık, az évgyőrők szélessége
az éves csapadéktól függıen 2-30 mm között változik. Az
évgyőrő szélessége és a faanyag sőrősége között nem
találunk igazolható összefüggést. A fekete nyár tipikus
szórt likacsú fafajunk.
Fahibák, károsodások, tartósság: Helytelenül a fahibák
között tartják számon a „csomorosságot” is. Ez a szöveti
rendellenesség az alvórügyek burjánzásából alakul ki és
dekoratív rajzolatot biztosít a fekete nyárnak. A törzs
paláston különbözı mérető daganatok formájában látható.
Gyakori jelentıs fahiba a fagyrepedés (fagyléc). Az ilyen
anyag nem alkalmas furnér- és főrészipari célokra. Elıforduló fahiba a külpontosság. Az álgesztesedés különösen
a furnérgyártásnál kedvezıtlen minıségrontó fahiba. Ennek
mértéke a vágáskortól is függ. Elıforduló fahiba minden

nyárfajtánál – különösen a tıszakaszokban – a rovarrágás (pl. nyárfacincérek). Sajnos a fekete nyár természetes
tartóssága mind a gombák, mind a rovarok támadásaival
szemben igen csekély. Némileg kedvezı a kitermelt faanyag rendkívüli (120-200 %-os) víztartalma: több hónap
száradásra van szükség, hogy a hengeresfát a biotikus
károsítók megtámadhassák. A fekete nyár felhasználása
kültéri létesítményeknél nem javasolható. Védıszerrel jól
telíthetı (kivéve az álgesztes részeket).
Fizikai, mechanikai tulajdonságok: A fizikai tulajdonságok közül kiemelkedı jelentısége van a faanyag sőrőségének, mivel ez közvetlenül meghatározza a szárazanyag produkciót, és ismeretében következtethetünk az
egyéb fizikai (szilárdsági, rugalmassági) jellemzıkre. A
nyárak közül a fekete nyár nagyobb sőrőségének megfelelıen viszonylag kiemelkedı mechanikai jellemzıkkel
rendelkezik.
Megmunkálási sajátosságok: Minden forgácsoló és forgácsmentes eljárással a fekete nyárfa könnyen megmunkálható.
Gyaluláskor azonban gyakran bolyhosodik, szálkásodik.
A frissen termelt nyárat 2-3 hónapig hidrotermikus kezelés
(fızés, gızölés) nélkül is jól lehet hasítani és hámozni.
Mesterséges szárításnál a vastagabb főrészáru esetében a
geszt és a szíjács nedvessége közötti különbség gondot
okoz. Ezért csak lassan lehet szárítani. A fekete nyárak
ragasztása és felületkezelése problémamentes. A rövid, finomrostú nyárfa hasznos keverék alapanyag a minıségi papír
gyártáskor. A nyárfák jól szegezhetık és csavarozhatók.
Felhasználási területek: A minıségi hengeresfából rétegelt
lemezeket, léc- és furnérbetétes bútorlapokat („topolya
takarós” bútorlapok) gyártanak. Használható a vékonyfalú
gyümölcsös ládák gyártására is. A csomoros törzsekbıl
dekoratív hasított vagy excentrikus hámozású színfurnér
is elıállítható. A főrésziparban a fekete nyárakból is elsısorban rakodólapot és mezıgazdasági ládákat készítenek.
A csomoros rönköket célszerő szalagfőrészes technológiával feldolgozni, és „pengehullási sorrendben” összerakni.
A fekete nyárfából különbözı dísztárgyak, fatömegcikkek,
facipık, teknık is készíthetık. Felhasználja a hazai farostés forgácslemezgyártás is. A csomoros fekete nyár igen
keresett, mivel különleges rajzolatú, értékes furnérozott
vagy faragott bútorok és egyéb tárgyak készíthetık belıle.

KULTÚRTÖRTÉNETI, KERTÉSZETI ÉS
TÁJI VONATKOZÁSOK
Arany nyárfalevél koszorúkat és nyakláncokat találtak a
4500 éves mezopotámiai királynısírokon. Az Odüsszeiában Kalüpszó nimfa halálszigetén az alvilág bejáratánál
nyárfán, égerfán és jó illatú ciprusfán halálmadarak raja
fészkel. SURÁNYI írja a nyárfa szimbolikáról, hogy nemcsak a halál, de „a feltámadás jelképe is és a Hold istennı
gyógynövénye. A föníciaiak és a kirgizek is szent faként
tisztelték. Elterjedt hiedelem szerint Krisztus keresztjét is
nyárfából ácsolták, s rettenetében azóta is remeg a levele.”
A koros fekete nyárakról BARTHA DÉNES adott ismertetést
az Óriás nyárfák c. cikkében az Erdészeti Lapok 1992. évi
júliusi számában. Említi a RAYMANN JÁNOS ÁDÁM által
1724-ben bemutatott zempléni odvas fekete nyár törzset a
Latorca mentén, amelynek törzskörmérete 16 ¼ bécsi ölt
tett ki. A szemléltetés végett a XVIII. századi szerzı hozzátette, hogy „belsejében három-négy pár kényelmesen
táncolhatott”. Késıbb, a XIX. század idején ültették azt a
Hont megyei Szud községbeli fekete nyárfát, amelyet a
Kont-fához hasonlóan családmonda övez. A fát akkor
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ültették, amikor SEMBERY IMRE, az 1848-49-es szabadságharc honvédelmi bizottmányának tagja született, és amikor
meghalt, a fa ágait vihar törte össze. Hatalmas fákból álló
fekete nyár csoportot találhattunk a KENESSEY család
birtokán a Kápolnásnyék melletti Pettendy-pusztán,
amelyben a legterjedelmesebb egyed magassága 31 méter,
törzskerülete 14 métert tett ki. Ennél is magasabbra, a
leírások szerint 42 méter magasra nıtt az a két fekete nyár,
amely a Duna-Dráva szögletében a XX. század elején még
állott, és a helybeli monda szerint a törökök is hősöltek
alattuk. Pozsonynál a szabályozás ellenére is sok szép idıs
egyed maradt fenn a Duna menti ligetekben. A legszebb,
legterjedelmesebb, 5-7 méteres törzskerülető példányokat
REVICKI GYULA költı, DEÁK FERENC, a haza bölcse és
GYİRIK MÁRTON líceumi tanár emlékének szentelte a
pozsonyiak kegyelete. Martonvásárott a Brunswick kastély
angolkertjében, a Rózsa-szigeten álló óriás fekete nyárat
Beethoven-nyárfának keresztelték el, mert azt tartották,
hogy a híres klasszikus zeneszerzı gyakorta üldögélt
ihletet merítve a Rózsa-sziget békéjében ez idıs nyár alatt.

A jegenyenyár tájkaraktert formáló, olykor több kilométer
hosszú fasorai szerte Magyarországon igen elterjedtek
voltak az elmúlt évszázadban. Telepítették utak mentén,
vízpartokon, de ültették parasztudvarokba is villámhárítónak. Néhányat még ma is találunk a Balaton-felvidéken
Keszthely és Badacsony térségében, a Bakonyban, de a
Hanságban és északkelet Magyarországon is. Szegedi
Róza badacsonytomaji jegenyefája a híres Badacsonyhegy oldalában álló, páratlan panorámájú présház elıtt
dacol az idıvel. A ritka mérető jegenye egykoron facsoportban állt, ma már egyedüliként maradt meg a múlt
idık tanújaként, de száraz ágai jelzik, hogy évei talán meg
vannak számlálva.
A nyárfasorok sorsa régen is viszontagságos volt. A
debreceni egyetemi negyedbe vezetı jegenyesorról azt
tartják, hogy ırtálló huszárok vigyázták a fiatal fák
növekedését, miután az elsı eltelepített csemetéket mind
kitörték és elhordták. A fasort újratelepítették és a
fácskák mellé SIMONYI óbester egyenként ırséget
állíttatott.

9. ábra – Fekete (csomoros) nyár bútorok a LIGNO NOVUM szakkiállításon
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