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ENERGETIKAI FAÜLTETVÉNYEK ÉRTÉKELŐ PONTRENDSZERE 

 

VÁGVÖLGYI ANDREA
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2 
1Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Erdészeti-műszaki és Környezettechnikai Intézet 

2Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet 

vagvolgyi.andrea@uni-sopron.hu 
 

Bevezetés 

Hazánkban a megújuló energiaforrások részaránya az energiatermelésben 2016-ban 12,45% 

volt. Ennek több mint 70%-át a biomassza adta. A biomassza megújuló energiaforrások cso-

portjába tartozó energetikai faültetvényeken rövid idő alatt nagy mennyiségű dendromasszát 

termelhetünk. Az ültetvények területfoglalása 2009 óta folyamatosan nőtt. Jelenleg az ener-

getikai célra hasznosított ültetvények területfoglalása több mint 4000 ha.  

Az ültetvények vizsgálata során felvetődik a kérdés, hogy mely területek alkalmasabb 

leginkább energetikai faültetvények azon belül nyárültetvények telepítésére. A kutatás az 

energetikai célra hasznosított nemesnyár ültetvényeket értékeli termőhely alapján. 

 

Anyag és módszer 

Az energetikai faültetvények termőhelyi viszonyainak vizsgálatára, azok termőhelyi értéké-

nek kalibrálására elsődleges támpontot a hazai nemesnyarasok fatermése és a termőhelyi 

tényezők közötti elemzés nyújthat.  

Az Országos Erdészeti Adattári adatok alapján összefüggés kereshető az energetikai 

célra is alkalmas nemesnyár fajták növekedése és a termőhelyi adottságok között. Mivel a 

termőhelyek fatermőképessége és a termőhelyi tényezők közötti összefüggést -függetlenül a 

többi állományparamétertől-, leginkább a biológiai felsőmagasság írja le, ezért az elemzés-

hez ezt a független, mért adatot használtuk fel.  

Az SPSS Statistics matematikai statisztikai program segítségével az Országos Erdészeti 

Adattárból kiválogatásra kerültek az energetikai célra is alkalmazott nemesnyár klónok. A 

nemesnyarak területének nagy százaléka erdőssztyepp és kocsánytalantölgyes, illetve cse-

res-tölgyes klímában található, a szűrés tehát e két klíma kategóriára történt.  

Rögzítésre került a területfoglalásuk nagysága, majd az állományt tovább szűrtük 95% 

feletti elegyarány figyelembevételével. Az adattárból leválogatott termőhelyi paraméterek 

közül azokat választottuk, amelyek meghatározóak az egyes fajok ill. fajták (jelen esetben a 

nyarak) fatermőképességének vonatkozásában.  

A vizsgálat során az egyes termőhelytípus változatok és a rajtuk álló energetikai faül-

tetvények növekedését hasonlítottuk össze. Az értékelést nyárfajtánként és termőhelytípus 

változatonként végeztük.  

Termőhelytípus-változat alatt az erdészeti szakirodalom a klímát, a hidrológiai viszo-

nyokat, a genetikai talajtípust, a fizikai talajféleséget és a termőréteg vastagságot tartalmazó 

termőhelyi kódot érti (LUKÁCS 2011; PATOCSKAI 2012). Ezt követően az adatállományból 

leválogatásra került:  

 a fizikai talajféleség;  

 a hidrológia viszonyok;  

 a termőréteg vastagság és  

 a genetikai talajtípusok. 

Az 1000 ha nagyobb területfoglalású genetikai talajtípusokat tovább szűrtük: fizikai ta-

lajféleség, hidrológiai viszonyok, termőréteg vastagság és korcsoportok szerint. A korcso-

portok a következők voltak: 0-4; 5-9; 10-14; 15-19; 20-24; 25-29; 30-34; 35-39; 40 év felett.  
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Mivel a nyarak gyorsan növő fafajok közé tartoznak, ezért a növekedésük általában már 

a 15-19 éves korszakra vonatkozóan kiegyenlített. Ennek hatására már a 15-19 éves korosz-

tályban a magassági növekedésben tapasztalható különbségek kezdenek elmosódni. Ezért az 

értékelő pontrendszer kialakításánál ennek a korcsoportnak a biológiai felsőmagasságát 

használtuk fel.  

A famagasságok alapján felállítottunk egy 0-35 közötti skálát az egyes termőhelytípus-

változatokra. Ezeket a skálaértékeket tekintjük a termőhelyek és a fatermőképesség közötti 

összefüggés viszonyának kifejezésére. Az energetikai faültetvények és nemesnyarasok ge-

netikai talajtípusai megfeleltetésre kerültek és az ültetvények pontszám-meghatározása ezek 

alapján történt.  

 

Vizsgálati eredmények és értékelésük 

Az előzőekben leírt metodika végrehajtását követően nemesnyarasok termőhelyi paraméte-

reit illetően a következő eredményeket kaptuk.  

A 1. ábra alapján látható, hogy a nemesnyár állományok több mint 57%-a homoktalajon 

található, ezt követi a vályog (28%), majd az agyag (11%) fizikai talajféleség. 

Hidrológia viszonyokat vizsgálva a 2. ábrán látható következő eredményekhez jutunk: 

az állományok több mint 43%-a többletvízhatástól független, hasonló százalékuk (42%) idő-

szakos vízhatású és 11%-uk állandó vízhatású területen található, a többi hidrológiai kate-

gória %-os aránya szinte elhanyagolható. 

Termőréteg vastagságot tekintve kijelenthetjük (3. ábra), hogy a közepes mélységű és 

mély termőréteg kategóriák állnak az első két helyen.  

A genetikai 

talajtípusok területi 

megoszlá-

sát az 1. táblázat 

szemlélteti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. ábra: Nemesnyár állományok megoszlása genetikai talajtípusok alapján [%] 
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2. ábra: Nemesnyár állományok megoszlása hidrológia alapján [%] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. ábra: Nemesnyár állományok megoszlása termőréteg vastagság alapján [%] 

 

1. táblázat: A genetikai talajtípusok területi 

megoszlása nemesnyár állományok esetén 

[999 ha területfoglalás feletti adatok] 

Genetikai talajtípus Terület [ha] 

Humuszos homoktalaj 28 391 

Nyers öntéstalaj 2 388 

Humuszos öntéstalaj 8 568 

Rozsdabarna erdőtalaj 999 

Kovárványos barna erdőtalaj 1 928 

Réti csernozjom 2 055 

Típusos réti talaj 11 137 

Öntés réti talaj 4 262 

Síkláp talaj 1 279 
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A szűrések után a kapott állományra famagasságok alapján felállítottunk egy 0-35 kö-

zötti skálát az egyes termőhelytípus-változatokra. Ezeket a skálaértékeket tekintjük a termő-

hely és a fatermőképesség közötti összefüggés viszonyának kifejezésére.  

 

Következtetések 

A hazai nemesnyár ültetvények területeinek klimatikus, termőhelyi, valamint hidrológiai 

elemzése segítségével megszületett egy, a nemesnyár ültetvényeket 0-35 közötti pontszám-

mal minősítő rendszer.  

Ennek eredményeképpen megállapítható, hogy nemesnyár ültetvények szempontjából 

optimális termőhelyek az alábbiak (2. táblázat). 

 
2. táblázat Nemesnyár ültetvények szempontjából optimális három termőhely genetikai talajtípus, 

hidrológiai viszonyok, termőréteg vastagság és fizikai talajféleség alapján  
Genetikai talaj-

típus 

Hidrológia viszo-

nyok 

Termőréteg 

vastagság 

Fizikai ta-

lajféleség 

Pont-

szám 

1. Nyers öntéstalaj Állandó vízhatású Igen mély Vályog 33 

2. 
Humuszos ön-

téstalaj 

Többletvízhatástól 

független 
Igen mély Homok 31 

3. 
Kovárványos 

barna erdőtalaj 

Többletvízhatástól 

független 

Közepes 

mélységű 
Vályog 30 

 

A kutatások során vizsgált rövid vágásfordulójú nemesnyár energetikai faültetvényeket 

besorolva a pontrendszerbe 14-22 pontszámot kaptak, mely alapján közepes termőhelynek 

minősíthető területen találhatók.  

Ezen termőhelyi paraméterek mellett a nemesnyár energetikai faültetvények dendro-

massza produkciója nagy valószínűséggel optimális. 

 
Köszönetnyilvánítás: A tanulmány/kutató munka a „Fenntartható Nyersanyag-gazdálkodási Temati-

kus Hálózat – RING 2017” című, EFOP-3.6.2-16-2017-00010 jelű projekt részeként a Szeche-

nyi2020 program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszí-

rozásával valósul meg. 
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