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Hazánkban a második világháború után egyre nagyobb érdeklődés mutatkozott a nyárak 

iránt gyors növekedésük miatt, az elmúlt néhány évtizedben pedig a nyár nemzetség egye-

dülálló pozíciót nyert az ökológiai, kereskedelmi és tudományos területeken. A nyárfater-

mesztés mai magyarországi (1. ábra) helyzetének a kialakulása több, a második világháborút 

követő nyárfa-telepítési programnak az eredménye. A nyárfatermesztési kutatások a XX. 

század második felében tisztázták az eredményes nemesnyár-termesztés termőhelyi fel-

tételeit, a magyarországi viszonyok között célszerű és optimális termesztési technológiákat, 

létrehozták az adottságaiknak megfelelő nemesnyár fajtaválasztékot. Mindezek az általában 

biztonságos faanyagértékesítési lehetőségekkel együttesen gazdaságossá, jövedelmezővé 

tették a nemesnyár termesztést (TÓTH 2006). 

A gyorsan növő ültetvényes fafajok, mint például a nyárak, nyersanyagot biztosítanak a 

faipar számára, mivel helyettesítik a természetes erdőkből származó, illetve importált alap-

anyagot. Forrást biztosítanak a faipari feldolgozáshoz (cellulóz, papír, rétegelt lemez, furnér, 

fűrészáru, ládák, raklapok, bútorok stb.) és egyéb termékekhez (állati takarmány, gyógyá-

szati kivonatok). Ezen kívül fontos környezetvédelmi szerepük van a talaj- és folyópartok 

védelmében vagy az éghajlatváltozás és a levegőszennyezés hatásainak csökkentése szem-

pontjából (NERVO 2011). 
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Jelen cikk a nyárak aktuális adatait vizsgálja Magyarországon kitérve az Európában fel-

lelhető mennyiségre is. Többek között olyan jellemzőket elemezve, mint a fajtaválaszték, 

korosztály összetétel vagy felhasználási területek. 

A magyarországi adatok a NÉBIH (2007-2017) által közreadott adatbázisokból, míg az 

Európaiak az IPC (FAO 2016) jelentéséből származnak. 

 

Terület, összetétel 

Az IPC adatai alapján készült grafikon (2. ábra) alapján is látható, hogy Magyarország eu-

rópai viszonylatban is jelentős nyárfakészlettel rendelkezik. A közel 200e ha-os nyárfa terü-

letével csak Franciaország előzi meg. Ez egymaga több mint a többi kelet-közép európai 

országban található összes mennyiség. Az őshonos és ültetett fajták itt közel azonos meny-

nyiségben vannak jelen. Franciaországban is hasonló a helyzet, de míg pl. Spanyolországban 

szinte csak ültetett nyárakat találunk, addig Bulgáriában vagy Szlovéniában épp fordított a 

helyzet. 

Magyarországon az utóbbi 10 évben a nyárak által elfoglalt terület nagysága gyakorla-

tilag nem változott. A tölgyek és az akác után következik 10,6%-os területével. Az élőfa-

készletet vizsgálva már a bükk, gyertyán és a fenyők is megelőzik, de a 8% körüli mennyi-

ségi aránya még mindig jelentősnek mondható. Elsősorban azért, mert a fafajok korosztá-

lyait 10 éves bontásban vizsgálva az akác mellett az első 30 évben a legnagyobb területtel 

rendelkezik. Az e fölötti korcsoportokban viszont már jelentősen visszaesik területaránya, 

ami a rövid vágásfordulójának köszönhető. 

A nemesnyárak és hazai nyárak által elfoglalt területek nagyságát az utóbbi 10 évben 

elemezve azt láthatjuk, hogy míg a nemesnyárak területe évenként 0,1% csökken, addig a 

hazai nyáraké közel ugyanennyivel nő. Ennek elsősorban nem gazdasági, hanem természet-

védelmi okai vannak, mivel a legtermékenyebb nemes nyár termőhelyeken sok esetben az 

állományok letermelése után csak őshonos hazai nyárakkal lehet az erdőfelújítást elvégezni. 

Az élőfakészlet esetében a nemesnyárak mennyisége gyakorlatilag nem változott, míg a ha-

zai nyáraké – hasonlóan a területarányhoz – 0,1%-os évenkénti növekedést produkált. 
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1. ábra Nyárak elterjedése Magyarországon (Komán 2013) 

 

 
2. ábra Őshonos és ültetett nyárak területe Európában 

 

Az utóbbi három év éves csemetetermelési adataiban magasan az első helyen szerepel-

nek a hazai nyárak, fokozatosan növekvő mennyiséggel. Az összes nemesnyár csemete rész-

aránya csak kb. 20%. Bár az államilag elismert nemesnyár fajták száma több mint 20, ezeken 

belül az ’I-214’ és a ’Pannónia’ mennyisége a kiemelkedő, a kettejük részaránya több mint 

70%.  

A nyárak a magyarországi bruttó fakitermelésnek is jelentős mennyiségét adják (1200-

1300 bruttó ezer m3), mivel az akác után, nagyjából a fenyőkkel azonos mennyiséget termel-

nek már ki az utóbbi években. Az egy hektárra vetített folyónövedék esetében pedig a hazai 

nyárak az első, míg a nemesnyárak a második helyen szerepelnek. 

A különböző nyárak területarányait figyelembe véve gyakorlatilag 3 fajta adja az össz-

terület 2/3-át (3. ábra). A szürke nyár van jelen a legnagyobb mennyiségben a maga 33%-

ával, ezt követi a ’Pannónia’ (22%) majd az ’I-214’ (13%) klón. A többi nyár mennyiségi 

részaránya egyenként már csak pár %-ot tesz ki. 

 

 
3. ábra Nyárak magyarországi területarányai 
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Magasabb átlagos korral elsősorban a hazai nyár és a kezdeti telepítésekkor használt 

nemesnyár fajták rendelkeznek (4. ábra). Az átlagos átmérők tekintetében viszont már nem 

ilyen egyértelmű a helyzet. Ezeket a tulajdonságokat több tényező is befolyásolja, mint pl. a 

termőhelyi adottságok, a termelendő célválaszték, a nyárfajták sajátos növekedési tulajdon-

ságai stb.. Tóth (2003) szerint Magyarországon a nemesnyárasok általánosan javasolható 

optimális ökonómiai vágásérettségi kora 18-20 év, amelyet többek között az előbb említett 

tényezők természetesen módosíthatnak. Jelenleg a nemesnyáraké 30, míg a hazaiaké 44 év 

körül van. Az látható, hogy egyes fajták, mint pl. a ’Pannónia’ és a ’Kopecky’ alacsonyabb 

átlagos kor ellenére is nagyobb átlagos átmérővel rendelkeznek, mint egyes hazai- vagy ne-

mesnyár fajták. Összességében a nemesnyárak átlagos kora 21, míg a hazaiaké 26 év. 

Hazánkban a nyárak területének egyenetlen eloszlása alapvetően termőhelyi tényezőkre 

vezethetők vissza. A nemesnyárak tápanyag-, levegő-, hő- és vízigénye nagy. Ilyen termő-

helyek elsősorban felszínközeli talajvízzel rendelkező síkvidékeinken adódnak. A legna-

gyobb mennyiség az Alföld területén fekvő megyékben, illetve Győr-Moson-Sopronban ta-

lálható (5. ábra).  

 

Felhasználás 

A nyárak fájának felhasználását az alábbi szakmai területekre csoportosíthatjuk: 

 rétegeltlemez- és gyufaipari felhasználás 

 fűrészipari termékek 

 bútor- és épületszerkezeti elemek 

 cellulóz-, farostlemez- és forgácslapgyártás 

 energetikai célú felhasználás 

A sokoldalúan felhasználható nyárak elsősorban a faipari tömegtermelés (ládák, rako-

dólapok, lemezipari termékek) legfontosabb alapanyagai. A fűrészipari feldolgozás legna-

gyobb hányadát a rakodólapelemek gyártása adja. A bútoriparban elsősorban kárpitoskere-

teket, bútorlapokat és egyéb nem látható elemeket készítenek belőle, de találkozhatunk velük 

rönkbútorok formájában is. A nyárak a magyarországi gyufagyártás legfontosabb alapanya-

gai.  
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4. ábra Nyárak átlagos kora és átmérője 

 

A hibrid nyárak felhasználási lehetőségei azonosak az őshonos nyárakéval, de előnyük, 

hogy genetikai módosítással tulajdonságaik javíthatók (RATHKE et. al 2012). Gyenge mecha-

nikai szilárdságuknak köszönhetően építőanyagként kevésbé használatosak. Szélesebb körű 

felhasználásuk szempontjából fontos fizikai és mechanikai tulajdonságaik javítása (WANG 

et al. 2015). Ilyen irányú pl. hőkezelési eljárásokkal több kutatás (BAK – NEMETH 2012; CAI 

et al. 2012; GAO et al. 2016; MARCON et al. 2018) is bíztató eredményeket ért már el. 

A biomassza felhasználás szempontjából a nyárfákat számos országban széles körben 

termesztik és különböző technológiával használják fel. Az SRP (short-rotation plantation) 

nyárból származó faanyag a szén és más fosszilis tüzelőanyagokkal szemben gazdasági és 

környezeti előnyökkel is rendelkezik (KLASA – KARLEN 2014). A rövid vágásfordulójú ener-

getikai ültetvények Európában mintegy 50 000 ha-nyi területet foglalnak el (BERNDES et al. 

2003, LINDEGAARD et al. 2015). Az elmúlt évtizedben Magyarországon is megjelentek a 

rövid vágásfordulójú (10-15 év) és intenzív művelésű nemesnyár iparifa-ültetvények, ame-

lyek területe jelenleg már megközelíti az 5 000 ha-t. További energetikai biomassza ültetvé-

nyek telepítése megkívánja országos szinten decentralizált fűtőművek és erőművek létreho-

zását. 

 

 
5. ábra Nyárak területe megyénkénti bontásban 

 

 
Köszönetnyilvánítás: A publikáció elkészítését az EFOP-3.6.2-16-2017-00018 („Termeljünk együtt 

a természettel - az agrárerdészet mint új kitörési lehetőség”) projekt támogatta. 
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Bevezetés 

Ma Magyarországon a fehérakác (Robinia pseudoacacia) a legelterjedtebb fafaj. Európa 

egyetlen országában sincs annyi akácerdő, mint Magyarországon. Hazánk összes erdőterü-

letének több mint 24%-át borítják akácosok, ez 451 771,95 hektárt és 50 829 689,00 m3 fát 

jelent (ORSZÁGOS ERDŐÁLLOMÁNYI ADATTÁR 2015). A legjelentősebb akáctermesztő kör-

zetek a Nyírség, a Cserhát, a Gödöllői dombvidék, a Duna-Tisza közi homokhát, a Somogyi 

homokvidék, a Vas-Zalai hegyhát és a Kisalföldi homokvidék. Ezek közül kiemelt minőségű 

állománnyal a Nyírség, a Duna-Tisza köze és Somogy északi része rendelkezik. 


