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A feketefenyő megismerésének ás kutatásának 
rövid története
Krassay László 

Gödöllő
A feketefenyő jelentősége Magyarországon

A feketefenyő a mediterrán kiimához ragaszkodik, amelynek 
jellemzője a meleg nyár, az enyhe tél és a főleg tavaszi és őszi 
csapadék többlet. /Majer 1968/ Ilyen viszonyok a mediterrán vagy 
nyáron száraz szubtrópusi és a meleg mérsékelt vagy szubmediter- 
rán éghajlat alatt találhatók. /Borhidi 1981 in: Hortobágyi és 
Simon 1981/ A feketefenyő fényigényes fafaj.
A talajjal szemben igénytelen, legtöbbször különböző alapkóze- 
ten lévő váztalajokon él. Az áreán belül főleg a mészkedvelő 
fenyőerdők /Pineto-Ericion/ Carex humilis és Erica carnea által 
jellemzett társulásait alkotja. /Borhidi 1956/

Magyarországon telepitett kultúrái találhatók, amelyek 
az összes erdőterület 4,1 %-át és a fenyvesek összes fatér
fogatának 2,7 %-át alkotják. /Trombitás 1988. nyomán/
A telepitett állományok Majer Antal féle tipológiai megneve
zése: Pinetum nigrae cultum, Kultur feketefenyvesek.
/Majer 1963; 1966; 1968/

Az Alföldön a mészkedvelő homokpuszta /Festucetum vagi- 
natae/ és a mészkerülő homokpuszta /Festuco - Cory - nep- 
horetum/ társulásokban erdősitettek feketefenyővel.
A Középhegységben pedig elsősorban a nyilc dolomit szik
lagyep /F estucetum galucae/ és a sziklafüves lejtősztyepp 
/Caricetum humilis/ voltak alkalmasak állományok telepíté
sére. /Csapody I. et al. 1966/ A középhegységi kopártársu
lásokban végzett erdősítéseket azonban ökológiai szempont
ból bírálták és "sajnálatos félreértésnek" tartották /Szá
raz 1987/. Telepitett feketefenyő előfordul még karszter- 
dőkben /Orno - Cotinion/, száraz tölgyesekben /Quercion 
pubescenti - petreae/, továbbá mészkerülő tölgyesek /Casta-
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neo - Quercetum) és mészkerüló gyertyánostölgyesek (Luzulo 
Querco - Carpinetum) helyén is. A Brachypodiura silvaticum 
által jelzett üde; és az Aegopodium, Urtica, Rubus fajokkal 
jelzett félnedves erdótipusokban létesített állományai (gaz
daságossági szempontból) nem indokoltak. /Csapody I. et al. 
1966/ A feketefenyóvel azonban nemcsak erdőt létesítettek. 
Védő erdősávokban alkalmazták pl. a Bakonyban a 4.sz-ú út 
mentén; az Északi-Középhegységben Bátor község közelében; 
stb. Szoliterként és facsoportként telepítették számos park
ban, botanikus kertben és arborétumban. Pl.: a gödöllői Gras- 
salkovich Kastély körüli parkokban. Fasorként is alkalmazták. 
Leghíresebb a keszthelyi, Festetich Kastélyból induló több 
km hosszú feketefenyó fasor.

Az eddigi kutatási eredmények és gyakorlati tapasz
talatok alapján a feketefenyő telepítésének hagyományos 
területei bővülhetnek. Elsősorban az erodált, leromlott 
gazdaságtalan mezőgazdasági területek és a környezetvédel
mi fásítások, erdősítések jelenthetnek új lehetőségeket.
Az ökológia tudományának fejlődésével gazdagodtak a fafaj
ra vonatkozó ismeretek is. A feketefenyő relatíve sótűrő- 
nek bizonyult /Wheeler et. al 1976 in: Keresztesi és Solymos 
1978; Kovács M. 1986 in: Hortobágyi 1986/. Füst és gáztűré
se nagy /Danszky 1972 nyomán/. A légszennyező gázok közül 
kevésbé érzékeny a klórra (Cl) és hidrogénkloridra (HC1); 
viszonylag ellenálló az ammóniával (NH^) szemben; NDK kísér
letek szerint viszonylag tűrőképes a kéndioxiddal (SO2 ) 
szemben; de érzékeny a fluorra (F) és hidrogén-fluoridra. (HF)
A pormegkötő képessége jónak bizonyult. /Jámborné 1988 in: 
Schmidt 1988/ A feketefenyó fluor gázzal szembeni érzékeny
séget az Inotai kohó környékén végzett megfigyelések alapján 
korábban is leírták /Papp 1966 in: Keresztesi 1966/.

Igen figyelemre méltó az a tény, hogy a feketefenyőnek 
több változata (alfaja) létezik. Szónyi László /1968/ sze
rint helyesebb származásról beszélni. A származás fogalom 
alatt pontos földrajzi helyet értünk. A nem őshonos populá
cióból származó állománynál célszerű az eredet megjelölése
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is, amely azt a földrajzi helyet jelenti, ahol az őshonos 
populáció kialakult. /Mátyás Cs. 1986/ Az eddigi származási 
kisérletek igazolták, hogy nagy különbségek vannak a populá
ciók között a növekedési erélyben, a faanyag minőségében és 
mennyiségében, a magtermőképességben, stb. A származás helyes 
megválasztásával szélsőséges termőhelyi viszonyok között is 
relatíve nagy; és értékes faanyag termelhető.

"Feketefenyveseink feladata általában nem a fatermesz
tés növelése, hanem a talajvédelem; előkészitő, illetve át
meneti szerepet töltenek be telepitett kultúrái extrém, szél
sőségesen száraz, termőréteg nélküli talajokon, többnyire a 
kopárokon. /Járó 1978 in: Keresztesi és Solymos 1978/

A feketefenyőnek az alábbi területek 'erdősítésénél és 
fásításánál van nagy jelentősége:
- tudományos kisérletek célját szolgáló területek (arborétu

mok, utódvizsgálatok, származási kisérletek, magplantázsok)
- sziklakopárok
- homokkopárok
- mezőgazdaság által felhagyott, gazdaságtalanul művelhető 

területek (szél- vagy vízeróziónak kitett részek, erodált 
területfoltok, felhagyott homokbányák környéke, stb.)

- erdősávok
- bányaműveléssel ejtett sebek
- meddőhányók
- s a l a k d e p ó n i á k
- zagytárolók
- iparterületek
- füsttel és gázzal szennyezett területek
- üzemi területek (intézmények, gyárak, stb. belső területei)
- esztétikai célú telepítések (parkok és közterületek, út

menti sávok)
/SzSnyi 1956; 1959; 1960; Maier 1961; Danszkv x972;
Jámborné 1988 in: Schmidt 1980 nyomán/
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A feketefenyő rendszertani helye és elterjedése

A feketetenyő rendszertani helye a Soó Rezső /1965/ 
féle növényrendszertani felosztás szerint az alábbi:
Magvas (virágos növények
XIII. törzs: Gymnospermatiophyta - Nyitvatermők 
C/ altörzs: Coniferophytina - Fenyőalkatúak 
III. osztály:Coniferopsida - Toboztermők
I. rend: Coniferales - Fenyők
Család: Pinacae - Fenyőfélék
Alcsalád: Pinoideae - Többtűs v. tűnyalábos fenyők 
Nemzetség: Pinus
Faj: °inus nigra (ArnJ - Feketefefnyő
/Nemky 1968; Vancsura 1982 nyomán/

A Pinus nemzetségen belül kb. 105 fajt különítenek el.
Az áttekinthetőséget szolgálja, hogy néhány felosztás a nem
zetségen belül szekciókat is megkülönböztet. Az "Urania Nö
vényvilág" /1973/ szerint pl. a feketefenyó az ötödik, Pinus 
(Eupytis) szekcióba tartozik. A Pinusokat emberemlékezet óta 
ismerik, hiszen az antik kultúrák kialakulásának helyén nagy
számú Pinus faj élt. Nagyon nehéz azonban azonosítani az an
tik leírásokban szereplő növényeket a mai értelemben vett fa
jokkal. A feketefenyő említésének első bizonytalan nyomai 
Theophrastos (370-285 B.C.) műveiben találhatók /Mirov 1967/. 
Néhány évszázaddal később Caius Plinius Secundus (23-79)
"A természet históriája"-ban /utánnyomás 1987/ a szurokfenyó- 
ről is írt. A Mediterraneumban előforduló nagyszámú Pinus 
faj miatt azonban csak valószinüsithető, hogy ez azonos volt 
a feketefenyóvel. Később leírták mint a Pinus pinaster válto- 
zata(Clusius 1576), mint Pinus maritima /Miller 1768/, mint 
Pinus nigra /Arnold 1785/, mint Pinus laricio /Poiret 1804/, 
mint Pinus Clusiana /Clemente 1818/, mint Pinus pyreneica 
/Lapeyrouse 1818/, mint Pinus austriaca /Höss 1826/, mint
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Pinus nigricans /Hőst 1826/, mint Pinus hispanica /Cook 
1834/, stb./Vidakovic 1974 nyomán/. Feltűnő, hogy Linná az 
1753-ban megjelent "Species plantarum" cimű művében nem em
lítette, pedig az ő korában már ismert volt. Ennek valószí
nűleg az volt az oka, hogy a műben felsorolt öt fenyófaj 
csak a Pinus nemzetség körének ábrázolására szolgált. /Mirov 
1967/

A feketefenyó rendkívüli forma- és alakgazdagsága miatt 
a faj és a faj alatti egységek rendszerezésével kapcsolatban 
a kutatók között véleményeltérés volt. Néhányan úgy tartot
ták, hogy a feketefenyő nem egységes fai, ezért indokolt két 
különálló fajra Pinus laricio Poir. és Pinus nigricans Arn. 
osztani. /Ronniger 1924 in: Vidakovic 1974/ Többen kis vagy 
földrajzi fajokra tagolták az alapfajt. />Viller 1947; Svoboda 
1953; Fukarek 1958; Gaussen 1960 in: Vidakovic 1974/ A legál
talánosabb volt azonban az a nézet, amely szerint a fekete
fenyó egy faj és a földrajzilag elkülönült (rész)populációi 
alfajt vagy változatot képviselnek. Néhány példa a külföldi 
irodalomból. /Krüssmann 1955; Röhrig 1957 in: Vidakovic 1974; 
Mirov 1967; Polunin 1981; Mitchell és Wilkinson 1984/ Néhány 
példa a magyar erdészeti irodalomból:
/ Illés 1879; Fehér és Mágocsy - Dietz 1935; Roth 1953; 
Csapody I. et al. 1966; Szönyi 1968 in: Nemky 1968; Majer 
1968; Tompa és Sziklai 1981/ Az egy fajhoz tartozást legin
kább az indokolja, hogy a földrajzi elkülönülés megszünteté
se után az egyedek általában spontán kereszteződhetnek egy
mással, de különösen, sikeresen keresztezhetók /Vidakovic 
1966; Richter és Duffield 1951 in: Vidakovic 1974/.

Magyarországon a Bánó - Jankó - Mátyás - Retkes /1978/ 
féle 4 alfajt megkülönböztető osztályozást használják, amely 
az alábbi:
Keleti alakkor

- Pinus nigra Arn. ssp. nigra Richter - osztrák fekete
fenyó
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- Pinus nigra Arn. ssp . Pallasiana (D. Don) Holmboe - 
krími feketefenyó

Nyugati alakkor
- Pinus nigra Arn. ssp. laricio (Poir.) Maire - korzi

kai feketefenyó
- Pinus nigra Arn. ssp • Salzmannii (Dun.) Franco - pi

reneusi feketefenyó
Ebből az osztályozásból hiányzik az erdészetileg nálunk 

kevésbé fontos afrikai változat Pinus nigra Arn. var. maure- 
tanica Maire et Peyr. /Giacobbe 1937 nyomán Szónyi 1968 in:
Nemky 1968/ Az alfajok (változatok) elkülönitése egyben föld
rajzi körzetek elhatárolását is jelenti, ami a magyar és né
ha a latin elnevezésben is kifejezésre jut,

A feketefenyó submedi terrán, montan fafaj. Rendkívül ta- 1. kép 
golt, diszperz áreája van, amely a Földközi-tenger medencéje 
körül terül el. Jelenlegi elterjedésének keleti határa a 
Krímben, a nyugati határa pedig a Pireneusokban található. 
Legészakibb előfordulása a Bécsi erdőben van, a legdélibb pe
dig az Atlasz hegységben. A történelmi Magyarországon Herku- 
lesfürdő környékén a Damougleden őshonos. A magassági elter
jedésének határai a "Magyar Állam" területén 185 1109 m 
/Fekete és Blattny 1913/. Európa déli részein magasabbra hú
zódik; Spanyolország, Korzika, Dél-Olaszország, Görögország, 
Törökország, Cyprus hegységein 800-1600 m között fordul elő.
A Pireneusokban 250-800 m között él. Északabbra pedig Ausztri
ában, Jugoszláviában és a Krímben 300-1000 m közötti magas
ságokat foglalja el /Röhrig 1980/.

A paleobotanikából ismeretes, hogy a Pinusok első képvi
selői a Jurában jelentek meg. /Mirov 1967; Géczy 1972/ A Kré
ta korból származó feketefenyóhöz hasonló pollen Kelet-Orosz
országi előfordulásáról is beszámoltak /Bolkhovitina 1953 
in: Mirov 1967/. Harmad időszakbeli alsó pliocén-kori réte
gekben Frankfurt am Mainban találtak többek között fekete
fenyőhöz hasonló fajt. /Quedlinburg 1973/ Észak-Csehország-
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ból is kerültek elő ilyen leletek. A pliocénben pedig a 
Balkánon ugyanott volt található a feketefenyő, ahol je
lenleg is előfordul /Mirov 1967/.

A feketefenyő honosítása és megismerése

A tudományágak és az interdiszciplináris területek fej
lődése, az elért eredmények közvetve vagy közvetlenül előse
gítették a feketefenyőre vonatkozó ismeretek gyarapítását is. 
Az évszázadok alatt felhalmozott ismeretanyag teljeskörű fel
dolgozása és értékelése nyilvánvalóan egy részletes történeti 
munka feladata lehet; itt a fellelt irodalom alapján azt a 
fejlődési ivet próbáltam megrajzolni, amely jellemzi a feke
tefenyő sokirányú kutatását. A honosítás (def.: áreán kívüli 
telepítés) és a megismerés történeti feldolgozását a magyar 
erdészettudomány fejlődésének tükrében állítottam össze, kite
kintve természetesen a feketefenyőre vonatkozó fontosabb kül
földi kutatásokra is.

- Antik idők -

A Mediterrán régió fenyőit az antik időkben olyan helyek
re is telepítették, ahol azok korábban spontán módon nem nőt
tek. /Mirov 1967/

- 1784 -

"... Kiss Ferenc szerint Szabadka határában már 1784-
ben kísérletet tettek feketefenyó ültetésével, de kevés
eredménnyel." /Magyar 1933/

- 1800-as évek -

A napóleoni háborúk idején Nyugat-Európába bevitték a 
mai értelemben vett korzikai alfajt. A hagyomány szerint a 
császár szétosztotta a magokat Nyugat-Flandria nagybirtoko
sai között /Nanson 1972/.
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-  1808  -

Selmecbányán megkezdődött a magyar erdészeti felsőok
tatás. Kiváló tanárok rendszerezték és gazdagították a fa
jokra, az erdőkre és a környezetre vonatkozó ismereteket.
Az erdészet kiváló tudósainak ökológiai szemlélete volt. 
"Hogy a fanemek és erdők növekedési viszonyai a talaj és 
égalj viszonyaival oly szoros és határozott összeköttetés
ben állnak, mint a mennyiségtanban a tényezők az eredmény
nyel, s igy ha a tényezőket s azok összhatásának törvényeit 
ismerjük, azokból az eredményt biztosan kiszámíthatjuk az 
kétséget nem szenved. /Fekete L. 1869/

- 1840 körül -

Marrier de Boisdyver egy értékes származás elszapori- 
tása céljából tízezer korzikai feketefenyőt oltott erdei- 
fenyóre a Fontainebleau-i erdőben (Franciaország). Úgy tart
ják számon, hogy ez volt az első plantázs. /Bouvarel 1956 
in: Tompa 1977/ 1960-ban az oltványokból még élt száz darab 
tekintélyes méretű fa. /Bouvarel 1960 in: Vidakovic 1974/

- 1854 -

Pinusokkal és más fafajokkal keresztezéseket végeztek 
és a hibridek értékes tulajdonságaira hívták fel a figyel
met. /Klotzch 1854 in: Tompa és Sziklai 1981/

- 1873 -

A Delibláti homokpusztán az ottani erdőgondnok siker
rel erdősített feketefenyővel 90 kát. holdon./Matusovits 
1930/ Korábban a futóhomok megkötésére Gödöllő környékén 
is kísérletet tettek (Pinusokkal és más fafajokkal)
/NN. 1863/
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- 1879 -

A szurkos peresznyét (ma: kb. ssp. nigra) Illés Nándor 
/1879/ csak meszes sziklákra és görgetegekre ajánlotta. Az 
Alföldre megfelelőbbnek tartotta a mai értelemben vett ssp. 
lariciot és ssp. pallasianat.

- 1890-es évek -

A revistyei várromok körüli erdősítésekben "... alkal
munk volt tapasztalni, hogy a feketefenyő mennyivel jobban 
kibirja a szárazságot, mint az erdei fenyő". /Muzsnay 1895/
A szárazság azonban a feketefenyőre nézve éppúgy, mint a 
többi fafajra természetellenes állapot, amely "... nemcsak 
a fa tenyészetében, hanem törzsének szerkezetében is kife
jezésre jut". /Tuzson 1898/ Az állományfievelés kérdéseivel 
is foglalkoztak /Muzsay 1895/ és a feketefenyő tartósságára 
is felhívták a figyelmet. /Michalus 1898/

Vadas Jenő sürgetésére és Darányi Ignácz rendeletére 
/1897/ megszervezték az erdészeti kísérleti állomásokat. 
/Bund 1898; Vadas 1899; Péch 1899; Tomasovszky 1899; Roth 
1927/; amely közvetve a feketefenyő további kutatására is 
hatással volt.

A XIX.század végéig a különböző tudományterületeken 
számos olyan rendszert alkottak vagy törvényszerűséget is
mertek fel, amelynek kisugárzása máig tartó. Az ökológiai 
és genetikai megismerés szempontjából a legkiválóbbak közül 
is ki kell emelni: K. v. Linné /1707-1778/ rendszertani mun
kásságát; L.A.J. Quetelet /1798-1878/ biomatematika tevé
kenységét; J. v. Liebig /1803-1873/ "minimum törvény"-ének 
megalkotását; Ch. Darwin /1809-1882/ fejlódéselméleti el
gondolását; F. Galton /1822-1911/ "regression towards 
mediocrity" - "visszatérés az átlaghoz" törvényének felisme
rését és G. Mendel /1822-1884/ öröklödési törvényeinek meg
alkotását .
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- 1900-as évek -

Darányi Ignác rendeletére 1902-ben megalapították 
a Gödöllői Arborétumot elsősorban fenyőfélék honosítása 
céljából. Különböző feketefenyő alfajokat is telepítettek.
A sok pusztítás után megmaradt ssp. laricio egyedek érté
kes, hengeres, 6 - 8 m-ig ágtiszta törzset fejlesztettek és 
a legnagyobb fatömeget produkálták. "... éppen az arboré
tum mutatta kirívóan a feketefenyó egyes válfajainak nagy 
jelentőségét, főképp a P. calabricanak és a P. corsicana- 
nak nagy fölényét az osztrák P. nigrával szemben". /Roth 
1953/ Az arborétumot bemutató néhány dolgozat: /Pirkner 
1913; Günther 1914; Roth 1935; Krassay Á. 1936; Vlaszaty 
és Járó 1961; Vlaszaty 1980; Krassay L. 1989/

Az öröklékenységre vonatkozó vizsgalatokat /Bund 1895; 
G. Andersson 1906; N. Sylvén 1909 in: Nemky 1968/ és a 
származási kísérleteket /Ciesla r 1895 ín: Tompa és Sziklai 
1981; Roth 1908 in: Nemky 1968/ más fafajokkal kezdték el. 
Hangsúlyozták a magvak származásának jelentőségét /Vadas 
1909/. Angliában 1907-ben többek között feketefenyó szárma
zási kísérleteket létesítettek /Tompa és Sziklai 1981/.

Magyarországon elkezdődtek a rendszeres erdészeti 
fenológiai megfigyelések. /Teodorovits 1900; 1901; 1902; 
Benkó 1902; Szakmáry 1902; 1903; 1904/. A "fenológia" kife
jezés Morren lüttichi botanikustól származik az 1800-as 
évek közepétől, de az alapokat K. v. Linné fektette le 
1751-ben "Philosophia Botanica" cimű munkájában. Magyaror
szágon pedig Staub Móric szervezte meg először a növényfe- 
nológiai megfigyeléseket 1871-ben /Ijjász és Keöpeczi 1934; 
Szász 1988/.

- 1910-es évek -
A homokkopárok telepítésében Kiss Ferenc szerzett ér

demeket. "Az Alföldön még igen sok, mezőgazdaságra alkalmat
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lan terület áll csupaszon majdnem hasznavehetetlenül 
azért, mert annak beerdösitése eddigi szaktudásunk mel
lett sikerrel nem kecsegtetett." /Kiss 1913/ Az alföldi 
(üuna-Tisza közi) homokon a talajbecsléshez lágyszárú nö
vényeket, félcserjéket használt.
A feketefenyő telepítésére becsülte:
- a Carex distans, Juncus Gerardi, stb. által jelzett ned

ves lapályos talajt;
- a Festuca vaginata, Euphorbia Gerardiana, stb. által jel

zett szárazabb talajt;
- a Medicago minima, Artemisia campestris, stb. által jel

zett magasabb száraz talajt;
- a Calamagrostis epigeios, Ononis spinosa, stb. által jel

zett szárazabb lapályos talajt.
/Kiss 1913/

Felismerték, hogy a Pinusok legnagyobb része fagyálló 
ezért alkalmas a kopárok nyílt, szélsőséges talajára. /Roth 
1912; Fehér és Bessenyei 1931/

A gyantatermelés sebzéssel történő módját /Roth 1917/; 
valamint a gyökér- és tuskófából való előállítás lehetőségét 
/Austerweil 1917/ elemezték.

Különböző faállományok növekedését vizsgálva felismer
ték, hogy "... az a törvényszerűség, melyet a faállomány 
vastagsági és magassági összetételében, ... százalékos meg
oszlásában tapasztaltunk, nem más, mint a valószinüségi 
törvénynek az egész természetben megnyilvánuló érvényesülé
se". /Fekete Z. 1917 ld. még: Fekete L. 1901; 1902; 1903; 
1909; Fekete Z. 1914; Rónay 1909; 1910; Kövessi 1906; 1910/

- 1920-as évek -

Az Alföld fásítással kapcsolatban fokozódott a fekete
fenyő iránti érdeklődés. Hangsúlyozták előkészítő szerepét 
és talajjavító hatását /Kiss 1927/. A gyakorlatban bevált 
ültetési mód tudnivalóit összegezték. /Kiss 1927/
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A biológiai jellegű kutatásoknak meghatározó egyéni
sége volt Fehér Dániel. Alaptörvényeket keresett. Kutatási 
területei voltak: "1 . általános növénytan, növényélettan és 
-anatómia, valamint ökológia (1918-tól), 2. talajmikrobioló- 
giai, talajbiológiai (1924-tól), 3. sugárzásbiológia (1938- 
től). /Kecskés 1983/

Az erdőt úgy tekintette, mint a biotop és biocönózis 
egységét. "Az erdő, mint élő lények társadalma, a tápláló 
talajjal egyetemben szerves egész, a kettőnek élettani, te
hát kémiai és fizikai egyensúlya szabályozza a fák táplál
kozását és növekedését." /Fehér 1925/

Placervilleben 1925-ben megalapították az "Eddy Tree 
Breeding Station"-t (Eddy Fanemesitő Állomás), amely Pinus 
fajok nemesítésével foglalkozott. /Nemky 1968/

- 1930-as évek

Az Alföld fásítás legfontosabb fafaja továbbra is a fe
ketefenyő volt, de egyéb fenyófélék telepítését is szorgal
mazták; elsősorban a gödöllői arborétumi kisérletek alapján. 
/Matusovits 1930; Roth 1932/

Magyar Pál átfogó ökológiai és növénycönológiai vizsgá
latai során megállapította, hogy a "Kedvezőtlen mezőgazdál
kodással bíró, tehát a vizet igen gyengén visszatartó homo
kon csak speciálisan alkalmazkodó gyökérzetű fafajok te
nyésznek többé-kevésbé kielégítően (jegenye-, fehér- és fe
ketenyár), vagy olyanok, amelyeknek aránylag igen alacsony 
a transpirációjuk (erdeifenyő, feketefenyő és borókák)". 
/Magyar 1936/

A faállomány és a víz kapcsolatának kutatása előtérbe 
került. /Iliász 1939; Vági 1933/

Fehér Dániel kutatásaiban rámutatott, hogy a talajban 
élő baktériumok élettevékenységétől függ a talajlélegzés 
(= CO2 termelés), amely viszont jelentékenyen befolyásolja 
a fák növekedését. /Fehér 1935/
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Hangsúlyozta a (Sarauw által 1855-ben "Hartig-háló"- 
nak nevezett) mykorrhiza kapcsolat fontosságát.

Három évtized szünet után ismét elkezdődtek a fenoló 
giai megfigyelések. /I.Íjász és Keöpeczi 1934/

Adatok jelentek meg, korábbi forrásokra való hivatko
zással a feketefenyó fizikai, mechanikai jellemzőiről. /Ma- 
tusovits 1933/

Megkezdődött a Pinus fajok interspecifikus keresztezé
se . /in: Nemky 1968/

1936-ban Magyarországon rendezték meg az Erdészeti Ku
tatóintézetek Nemzetközi Szövetsége IX. nagygyűlését és a
II. Nemzetközi Erdőgazdasági Kongresszust. A dán Syrac Lar- 
sen a kongresszuson vetette fel először nagyobb nyilvánosság 
előtt a magtermesztő ültetvények létesítésének fontosságát. 
/Bánó 1971; Mátyás Cs. 1986/

- 1940-es évek -

A feketefenyó kutatást közvetve elósegitó munkák szü
lettek. Fehér Dániel híres "R-törvény11 -ében felismerte, hogy 
a talaj mikroszervezeteinek mennyiségbeli kifejlődése a hő
mérséklet és a víz együttes és kölcsönös hatásától függ. 
/Fehér 1941/ A "R" (regulator) tényező a hőmérséklet és víz 
értékeinek szorzata. E tényező és a mikroorganizmusok közöt
ti összefüggést az un. térbeli optimumgörbe adja. A legélén
kebb talajélet az "R" tényező komplex hatásának optimumában 
van. A legkedvezőbb állapot a levegő 28 °C-os, a talaj át
lag 25 °C-os hőmérséklete, és a talaj vízbefogadó képessé
gének kb. 70-75 h-os (feketefenyó esetén) telítettségi foka 
körül van. /Fehér 1941; Fehér 1943 in: Mihályi 1943/

Szántó István éghajlat jósági görbéket szerkesztett, 
amelyek jól jellemzik a fák makroklimatikus viszonyait. 
/Szántó 1940; 1949/
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- 1950-es évek -

A feketefenyő honosításban Roth Gyula kiemelte az 
alfa jók jelentőségét. /Roth 1953/

A fafaj kutatása több irányban folytatódott.
Vlaszaty Ödön a nyírségi és a Duna-Tisza közi homokon 

álló fenyvesek termőhelyigényét vizsgálta. Megállapította, 
hogy 30-40 hy összegértéknélafeketefenyő már megtalálja élet- 
feltételei t , de csak 40 hy összegfelettgazdaságos a telepítése. 
Rámutatott a származás kérdésének jelentőségére is. /Vlaszaty 
1955/ Későbbi munkáiban a vegyszerezéssel foglalkozott /Vla
szaty 1958/ és a Gödöllői Arborétumot irányította. /Vlaszaty 
1980; 1983; Vlaszaty és Járó 1961/

Szőnyi László bányaműveléssel érintett termőhelyek, bauxit- 
depóniák és iszapgödrök fásitási lehetőségeit vizsgálta./Szőnyi 
1956; 1959/

Mátyás Vilmos ezermagsúly vizsgálatai alapján megálla
pította, hogy a feketefenyó a homokon és kopárokon súlyosabb 
magot terem, mint a kötött talajokon. Kiemelte a mag szárma
zásának fontosságát. /Mátyás V. 1954/ A különböző fafajok 
magtermesztésével és azok ökológiai összefüggéseivel is fog
lalkozott. /Mátyás V. 1963; 1965/

Marjai Zoltán úgy találta, hogy a feketefenyó magjának 
1/3 része maghéj, 2/3 része pedig magbél; és az ezermagsúly 
változásban a magbél nagyobb szerepet játszik. /Marjai 1958/ 

Bokor Rezső a mykorrhiza - gombák által termelt anti
biotikumok hatását vizsgálta a fenyőfélék csírázására /Bokor 
1956/ és mesterséges mykorrhizálás során, többgombás talaj
oltással a fenyőcsemeték jelentős növekedési többletét tud
ta elérni. /Bokor 1959/

Papp László a homokon történő fenyócsemete nevelés 
technológiáját dolgozta ki. /Papp 1956/

Járó Zoltán a csemeték hervadását vizsgálva kimutatta, 
hogy a feketefenyó a lombfáknál 4-5-szor hosszabb ideig tud 
megélni ugyanannyi vízből, mert transpirációiának sebessége 
kisebb. /Járó 1955/
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Bánó István fenyőoltványokat állított elő plantázs 
létesítése céljából. Megteremtette a magyar fenyőnemesi- 
tés alapjait. Főleg erdei fenyővel foglalkozott, de szem
léletmódja, vizsgálatai és eredményei közvetlenül hatottak 
a feketefenyő kutatására. /Bánó 1954; 1956; 1957/

Külföldön sikeres keresztezéseket végeztek a különbö
ző Pinus fajok között. /Wettstein 1951; Duffield 1952;
Smidt 1956 etc. in: Vidakovic 1974/

Belgiumban magtermő állományként katalogizálták a híres 
"Koekelare" állományt. /Nanson 1972/

- 1960-as évek -

A feketefenyőre vonatkozó kutatási eredményeket a fe
nyőtermesztésről szóló könyv fejezeteiben összegezték. 
/Szőnyi et.al. in: Keresztesi 1966/ A 60-as években több 
összefoglaló erdészeti munka született, amelyek gazdagítot
ták a feketefenyőre vonatkozó ismereteket is. Többek között: 
a talaj- és termőhely feltárás területén /Járó 1963; Babos 
1966/; az erdő- és termőhelytipológia területén /Majer 1962; 
1963/; az erdőmüveléstan területén /Majer 1966; 1967; 1968/; 
az erdészeti növénynemesités területén /Nemky 1968/.

Majer Antal kísérletei igazolták, hogy a feketefenyó 
természetes felújítását még száraz, füves talajokon is le
het biztosítani, ha előtte kőtörmelékessé, nyerssé tesszük. 
/Majer 1962/

A feketefenyó állományok növekedését és fatömegét vizs
gálták /Kovács F. 1967; 1969; 1972; Sopp 1967/. A köbméter
ben mért produktivitás becslésére helyi /Kovács F. 1968; 
Faragó 1969/ és országos /Sopp 1970; Solymos 1972/ érvényű 
fatömeg és fatermési táblákat szerkesztettek.

Járó Zoltán túanalízissel határozta meg az átlagos 
(kívánatos) tápanyagtartalom százalékokat, amelyek fekete- 
fenyőre: N 1,0-1,3; P2 0 5 0,3-0,6 ; K20 0,5-0,7 százalék.
/Járó 1967/
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A 60-as évek elején jelentkező hajtáspusztulás jel
legét és okát vizsgálták. /Lengyel 1963/

Szőnyi László vezetésével megkezdődött a feketefenyő 
magyarországi nemesítése: törzsfák szelektálásával, a kül
földi és magyar eredetű törzsfák oltásával és származási 
kisérletek létrehozásával. /Trombitás 1978; 1981; Krassay L. 
1986/ A törzsfák száma 1965-ben 140 db volt. /Nemky 1968/

- 1962 -

Szőnyi László a Gödöllői Arborétum 4 0 erdőrészletében
2,0 ha-on feketefenyő földrajzi változatgyűjteményt hozott 
létre. A magokat a faj áreájának jellemző tájairól szerez
te be. (Pireneusok, Korzika, Balkán, Krím, Cyprus, stb.)

- 1965 -

Megkezdte a klónarchívum létesítését Kisunyomban 2,0 
ha-on. 1971-ig 195 klón elhelyezésére került sor hatszoros 
ismétléssel, 4x6 m-es hálózatban.

- 1966 -

A Gödöllői Arborétum 4C (0,7 ha) és az Ásotthalom 61C 
(0,5) erdőrészletekben töredékes k lóngyújteményt hozott 
létre.

- 1970-es évek -

A feketefenyvesek állományszerkezeti jellemzőit /Fa 
ragó 1970; Solymos 1972/; a fatömegben mért produktivitá
sát /Solymos 1972/; a biomassza térfogatát és súlyát /Soly
mos 1975/ vizsgálták.

Gyökérfeltárásokat végeztek és megállapították, hogy 
a Ouna-Tisza közi homoktalajokon a feketefenyő fiatalkor
ban erőteljes gyökérfejlódéssel biztosítja létfeltételeit. 
/Faragó 1972/
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Túanatómiai vizsgálatok segítségével próbálták elkü
löníteni az alfajokat. /Vidakovic 1953 nyomán Faragó 1976 
in: Keresztesi és Solymos 1978/

Kemotaxonómiai vizsgálatokkal állapították meg, hogy 
bizonyos izoenzim tekintetében a korzikai és calabriai (kb. 
ssp. laricio) feketefenyő közelebb áll a krímihez (kb. ssp. 
pallasiana) mint a többi alfaj. /Bonnet - Masimbert et. 
Bikay-Bikay 1978/

A feketefenyó sokirányú kutatásának eredményét dol
gozatban /Vidakovic 1974/ és könyvrészietekben is összefog
lalták. /Keresztesi és Solymos 1978/ A magyar erdészet szá
mára nagy jelentősége volt annak, hogy megjelent "Az egyes 
termőhelytipusokon alkalmazható célállományok és azok várha
tó növekedése" /1975/ című irányelveket tartalmazó kiadvány, 
amelyben kidolgozták, hogy az egyes termőhelyeken, a klíma, 
a genetikai talajtípus és a hidrológiai viszonyok függvé
nyében milyen fafajokat legcélszerűbb termeszteni.

A feketefenyó nemesítése területén folytatódott a 
törzsfák szelektálása. Szőnyi László és Trombitás Tamás 
utódvizsgálatokat létesítettek. A legnagyobb egybefüggő 
utódállomány (4,0 ha) a Nyárlőrinc 44a erdőrészletben ta
lálható. Kál község határában 1,9 ha-on feketefenyó plan- 
tázst telepítettek ssp. laricio oltványklónokkal. Sikeres 
keresztezéseket végeztek a P. nigra x P. sylvestris /Vida
kovic 1977; 1983/; a P. nigra x P. densiflora /Vidakovic 
1973/; és más Pinus fajok között. Az oltással történő ve
getatív szaporítás során a Pinus nigra cr. Koekelare ese
tében a saját alanyra való oltás bizonyult a legsikeresebb
nek /Nanson 1972 in: Vidakovic 1974/

Hollandiában, amely a feketefenyó számára határterület, 
a telepítést a kedvezőtlen tapasztalatok miatt a jövőben 
csak az ország déli részeire ajánlották. /Elsland en Goor 
1974/
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Magyarországon és külföldön egyaránt előtérbe került 
az ökoszisztémák víz- és anyagforgalmának vizsgálata. /Járó 
1980; Jones 1984/ Megállapították, hogy a hazai feketefeny
vesek intercepciója átlagosan 36-39 %. /Járó 1980/ A fekete
fenyő éves növekedési ritmusáról először jelent meg tudo
mányos közlemény /Járó és Tátraaljainé 1985/, amely a Liming- 
féle /1957/ szalaggal, a törzs mellmagasságában végzett ke
rületmérések eredményeit összegezte. A március végétől ok
tóber végéig tartó sugárirányú növekedést kettős növekedési 
csúcs jellemzi, amely a mediterrán klímában kialakult és ge
netikailag rögződött ritmust tükrözi. /Moukdad 1990/ Más 
fafaj esetében már korábban is beszámoltak az átmérő sugár
irányú növekedésméréséről./Szőnyi 1962/ Megállapították, 
hogy a feketefenyó hosszirányú növekedése kevésbé függ a 
hőmérséklettől./Baker 1983/ A vezérhajtás hossza viszont 
erős korrelációban van (mediterrán viszonyok között) az elő
ző év június, július és szeptember hónapjainak halmozott 
csapadékértékével,/Guyon 1986/

A gyökésképzódés folyamatában négy szakaszt különítettek 
el a növekedési potenciál alapján. Kimutatták, hogy a legna
gyobb jövő évi növedéket akkor lehet elérni, ha a telepítést 
a hajtásmegnyúlást követő magas gyökérnövekedési potenciál 
állapotában végzik./Riedacker és Arbez 1983/

Feketefenyó alfajok és más Pinus fajok virágzási sa
játosságait vizsgálták, és a hóösszeggel való összefüggé
sét elemezték. /Bolgárné 1983; 1985; 1985/

A nemesítésben a magtermesztő ültetvények jelentősége 
fokozódott. M. Vidakovic /1980/ szerint "A genetika és a 
fák nemesítése szempontjából nagyobb genetikai többletet 
az ültetvényekkel és nem a természetes felújítással érhe
tünk el." Nálunk Mátyás Csaba irányításával kezdték meg az 
Albertirsa 3c erdórészletben több fafajt (feketefenyó, akác, 
stb.) magába foglaló magtermesztő ültetvény létesítését.
"KÁL" fantázianéven bejelentették állami minősítésre a je-
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lenleg már elismert egyetlen magyar feketefenyő fajtát, 
amely az ssp. laricio alfaj válogatott klónjaiból áll.
A Heves 6Cs erdőrészletben 1,4 ha-on második generációs 
magtermesztó ültetvényt telepitettek. Mátyás Csaba kísér
letet tett egy javitott "laricio" klónösszeállitás létre
hozására, "KÁL 2" néven, de 1989-ig ennek formális bejelen
tése még nem történt meg.

A mediterrán országokban a feketefenyó talaiiavitó 
hatását vizsgálták /Gambi 1983/. A természetes felújítás 
lehetőségeiről és a fatömegnövelés érdekében végzett állo- 
mánynevelés tapasztalatairól számoltak be. /Preto 1983; 
Fabbio 1983; Tóth és Turrel 1983/

Összefoglalás

A feketefenyót őshonos elterjedési területén az antik 
időktől ismerték és ültették; jelenleg pedig erdészetileg 
művelik. Az áreán kívüli jelentősebb telepítéseket Nyugat 
és Közép-Európában végezték, de a ssp. lariciot Új-Zélandon 
is meghonosították és hasznosnak tartják /Wilcox és Miller 
1975; Reid és Wilson 1985/. Különböző származásait Észak- 
Amerikában is vizsgálták /Wheeler et.al. 1976/. Magyaror
szágon a kopárfásítás egyik legfontosabb fafaja volt. Je
lentősége bővült, de továbbra is szélsőséges termőhelyekre 
telepítik, ahol feladata elsősorban a talajvédelem és csak 
másodsorban a fatermelés.

A feketefenyó ökológiájának és genetikai jellemzőinek 
megismerését a sokirányú kutatás tette lehetővé. A tudo
mányágak fejlődése egyre differenciáltabb lehetőséget biz
tosított. Ma az erdőt ökoszisztéma-rendszernek tekintjük, 
amely egyensúlyi állapotra törekszik.

A jelenlegi vizsgálatok a rendszer elemeire és a 
rendszer egészének működésére is irányulnak. Az elért ered
mények befolyásolják a további kutatás irányát és gyakorla
ti célokat is szolgálnak. A feketefenyő esetében meghatározó 
az a törekvés, hogy a szélsőséges termőhelyen a lehető 
legnagyobb, jó minőségű faanyagot lehessen előállítani.
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Pina* nigra labsp. salxm annii
Pinus n ig ra  tubsp. laricio

l.kép: A feketefenyó elterjedése (Jalas és Suorainen 1973 szerint in- Lauranson 1989)


