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1. Bevezetés
A következő meghatározások mint: „értékes lomblevelű fafajok valuable broadleaved species”, vagy „értékes keménylombos fafajok
- valuable hardwood species”, illetőleg „nemes lombos elegyfafajok
noble hardwood species” azonos értelemben használatosak. Ezen
fogalmak alatt olyan fafajok értendők, melyek nem alkotnak
kiterjedt állományokat természetes körülmények között - a
szukcesszió egészét tekintve - gyenge versengők. Rendszerint
elegyes, keménylombos állományokban fordulnak elő; jellemzően
kis, elszigetelt populációkban (KLEINSCHMIT, J; KLEINSCHMIT J. R. G.
2002).
Az emberi befolyás az elmúlt időszakban különösen drasztikusan megváltoztatta ezen
elegyfafajok populációinak szerkezetét. Élőhelyük nagyrészt a mezőgazdasági termelés
áldozata lett. Az erdőírtások, a településszerkezet megváltozása és kiterjedése, az
infrastruktúra fejlődése az erdei fák populációinak területi beszűkülését, ezáltal a
populációnagyság csökkenését és az egyes populációk izolációját eredményezte. Mindezek
mellett az erdőgazdálkodás – összevetésben a bükkel, tölgyekkel és fenyőkkel - csekély
érdeklődést tanúsított ezen elegyfajok irányában. Újszerű problémaként jelentkezett
napjainkban – különösen az erdei vadgyümölcsöknél - az introgresszió: a kultúrfajtákkal
történő visszakereszteződés, a genetikai identitás elvesztésének veszélye (KLEINSCHMIT, J.
1998).
A nemes lombos elegyfafajok, ill. erdei vadgyümölcsök mint a madárcseresznye, vadkörte,
barkócaberkenye, fojtós berkenye iránti fokozottabb érdeklődést az e fafajok faanyaga iránt
mutatkozó kereslet, és az így elérhető magasabb árbevétel is nagyban indukálja. Az
erdőgazdák figyelme tehát a nemeslomb elegy iránt nem teljesen önzetlen, és nem csupán
szakmai elkötelezettségből táplálkozik. Ezt a hirtelen megnövekedett keresletet a rendkívül
szép rajzolat, a viszonylagos ritkaság, és a trópusi faimport tilalma együttesen okozza.
A madárcseresznye esetében már 50-60 éves időtávlatban megtermelhető az akár lemezipari
feldolgozás céljait kielégítő rönkanyag. A cseresznyét gyakorta és szívesen alkalmazzák
bútorgyártásban, de a belsőépítészetben is (burkolatok). Európában növekvő telepítéséről
beszélhetünk: részben a felhagyott mezőgazdasági területeken; részben erdőterületeken:
pótlásokban, vagy az elegyesség szempontjainak szem előtt tartásával. Az intenzív
erdőgazdálkodási módszerek: tág hálózat, rágcsáló- és vadkár elleni védelem,
gyomnövények, kórokozók és károsítók visszaszorítása, ill. koronaalakító metszés és
ágnyesés jelenleg már a termesztési gyakorlat részét képezik. Aktív kutatások folynak a
madárcseresznye telepítését, ápolását, állománynevelését illetően (SPIECKER, M; SPIECKER H.
1988), valamint nemesítői programok indultak az értékesebb szaporítóanyag előállítás
céljával (MEIER-DINKEL et al, 1997).
Alapvető összefüggés van génmegőrzés/konzerváció, erdészeti növénynemesítés és a
tartamos/fenntartható erdőgazdálkodás között. Főként a ritka elegyfafajok jelentőségének,
tulajdonságainak, felhasználhatóságának egy szélesebb szakmai közönséggel történő
megismertetését kívánja szolgálni a Németországból indult „Év fája mozgalom”. Hazánkban
1996-ban a madárcseresznye volt az év fája (BARTHA és SZMORAD szerk. 1996).
Az erdőgazdálkodás a genetikai változatosságot igényli az egységes fajták helyett. A
természetes/természetszerű erdők kitermelése értékes génállományt pusztíthat el. Az
erdészeti nemesítés feladata nemcsak a nemesített szaporítóanyag előállítása. Foglalkoznia
kell minden olyan tevékenységgel, amely erdeink genetikai gazdagságát fenntartja és javítja
(TOMPA és SZIKLAI, 1981; MÁTYÁS, 2002; BOROVICS in SOMOGYI, 2001).
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2. A madárcseresznye (Prunus avium L.) jellemzése
2.1 Elterjedés
A kultúrába vett madárcseresznye kivadulása és meghonosodása miatt elterjedésének
pontos északi és nyugati határa nehezen meghatározható (VANCSURA, 1990). Az area java
része Közép- és Nyugat-Európára esik, hiányzik a Német-lengyel alföldről, az Alpok és a
Nagyalföld jelentős részéről. Dél-Európában a Kaukázusban, Olaszországban, a Balkánfélszigeten szórványos előfordulása van. BARTHA és SZMORAD (szerk. 1996) feltételezi
őshonosságát Nagy-Britannia délkeleti részén, VANCSURA (1990) itt kivadulásról ír. BARTHA és
SZMORAD (szerk. 1996) megkérdőjelezi az észak-afrikai spontaneitását, bár KRÜSSMAN (1978)
szerint Afrika északi részén helyenként megjelenik. Szigetszerű megjelenése van még a
Fekete-tenger környékén, a Kaukázusban és a Kaszpi-tó déli részén is.
A folytonos elterjedési területére a szubatlanti súlypont jellemző, ami egyben utal a
madárcseresznye ökológiai igényeinek jellegére is BARTHA és SZMORAD F. (szerk. 1996).
Kontinensünkön a 61. szélességi körtől északra természetesen nem fellelhető (KLEINSCHMIT, J;
KLEINSCHMIT J. R. G. 2002); dél-skandináviai megjelenését egyesek teljes egészében
kivadulásnak tekintik (VANCSURA, 1990; BARTHA és SZMORAD szerk. 1996), mások pedig a 67.
északi szélességi körig történő telepítéséről adnak számot (KLEINSCHMIT, J; KLEINSCHMIT J. R.
G. 2002).

1. ábra. A madárcseresznye természetes elterjedése. Forrás: MEUSEL (1939) után módosítva

KLEINSCHMIT, J; KLEINSCHMIT J. R. G. (2002).

Elterjedésének vertikális tagolódását elemezve elmondható, hogy tipusosan a
középhegységek fája, azaz szubmontán elem. Magassági előfordulását tekintve legkedvezőbb
számára a 200-600 m közötti tengerszint feletti magasság. A központi Alpokban is - ahol
egyébként meglehetősen ritka - csak 1700 m tszf. magasságig kapaszkodik fel, itt fellelhető
példányai már csak cserjetermetűek maradnak, s termést ritkán érlelnek (BARTHA és SZMORAD
szerk. 1996). A kárpát-medencei megjelenés függőleges tagozódásáról jó képet ad FEKETE
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LAJOS és MÁGÓCSY-DIETZ SÁNDOR 1913-ban megjelent "Az erdészeti jelentőségű fák és cserjék
elterjedése a Magyar Állam területén" c. könyve. Munkájukban közlik, hogy a Kárpátok és a
Kárpát-medence viszonylatában a madárcseresznye átlagosan 938 m tszf. magasságnál
fordul elő. Legmagasabbra a Déli-Kárpátokban kapaszkodik, a Szebeni-havasokban 1304 men éri el vertikális maximumát (BARTHA és SZMORAD szerk. 1996).
Hazai erdőtársulásait tekintve a gyertyános kocsánytalan tölgyesek és a gyertyános
kocsányos tölgyesek, bükkösök tipikus elegyfája, ökológiai igényei csaknem egybeesnek a
gyertyánéval. Ezen társulásokon kívül szórványosan fellép üdébb tölgyesekben, szikla-,
törmeléklejtő és szurdokerdőkben is (BARTHA és MÁTYÁS, 1995). A melegkedvelő tölgyesek
közül előnyben részesíti a cseres-tölgyeseket, különösen a meszes termőhelyen állókat
(VANCSURA, 1990). A szárazabb hegyvidéki tölgyesekben és bokorerdőkben csak letörpülő,
rövidebb életkorú egyedeit lehet megtalálni.

2. ábra. A madárcseresznye elterjedése Magyarország területén. Forrás: BARTHA és MÁTYÁS (1995).

Az elterjedés ábrája szerint hazai előfordulásának súlypontja a Magyar-középhegységre és a
Dunántúli- (különösen Délnyugat-dunántúli) dombvidékre esik. A síkvidéken csak
alföldperemi helyzetben találjuk, a Szatmár-beregi-sík, Nyírség, Szigetköz, Mezőföld és
Dráva-sík erdeiben bukkan fel, a kontinentális klímahatás alatt álló többi alföldi területről
hiányzik (BARTHA és MÁTYÁS, 1995).

2.2 Taxonómiai differenciálódás
Alakkörében a legjelentősebb elkülönülések az area déli és keleti részében tapasztalhatók. A
madárcseresznye változatossága főleg a levelek nagyságában, a termés színében, ízében és
nagyságában mutatkozik meg. A vadon termő alfajt (P. avium ssp. avium var. silvestris)
elsősorban kicsi, 1 cm-nél kisebb, kemény húsú, alig leveses, kesernyés ízű és éretten fekete
színű termései alapján lehet felismerni (VANCSURA, 1990; BARTHA és SZMORAD szerk. 1996).
Termesztett kultúrváltozatait két nagyobb csoportba sorolják:
1. puha, leveses húsú, édes ízű, éretten fekete termésű szívcseresznyék (convar.
juliana);
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2. nagy, kemény, ropogós húsú, alig leveses, kevésbé édes, éretten piros termésű
ropogós cseresznyék (convar. duracina).
Más fajokkal alkotott hibridjei közül a madárcseresznye x csepleszmeggy keverékfajt kell
kiemelni. A Cerasus x mohácsyana névvel illetett hibrid, elsősorban a madárcseresznyének
már nem kedvező meleg, meszes talajú, száraz és napos termőhelyeken életképes. A P.
aviumtól bokorszerű termetével, kisebb, rövidebb nyelű, vastagabb, finoman fogazott,
hosszabban ékvállú leveleivel, a töve fele világosodó és itt-ott fogazott csészeleveleivel
különbözik. Hibrid eredetét bizonyítja az is, hogy termést igen gyéren hoz (KÁRPÁTI, 1944).
Gyakran kisebb (10 m) fává is megnő, levelei a csepleszmeggyéhez hasonlóan kicsik és
bőrszerűek (BARTHA és SZMORAD szerk. 1996).
A gyümölcstermő fajták részletes ismertetését HROTKÓ szerk. (1999) közli. A kertészeti
szakirodalom a vadcseresznye díszértékű fajtái közül a teltvirágú ’Plena’ kultivárt említi meg.
A legelterjedtebb díszcseresznye kultivárok szülőfaja a japáncseresznye (Prunus serrulata),
melynek részletes fajtaismertetése NAGY és SCHMIDT (1991) munkájában található.

2.3 Szaporodás
A madárcseresznye intenzív növekedésű, rövid életciklusú faj, 80 évnél idősebb egyedek alig
fordulnak elő. Citotaxonómiailag diploid, 2n = 16. Rovarmegporzó elegyfafaj, magterjesztése
endozoochor. 20 éves korától kezd teremni, csak a fejlett koronájú fák virágoznak
rendszeresen és bőven (MÁTYÁS szerk. 1998).
Megporzás méhek és poszméhek által történik, mely vektorok által megtett távolságok a két
km-t is elérhetik. Egy olyan állomány, melyben az egyes egyedek felettébb szét vannak
szórva, a pollen szállítása csak az egyik lehetséges kiindulási pont a génáramlás
szempontjából. Magterjesztés madarak, emlősök által (borz, róka) történik, mely távolság
sok esetben több km-t is jelenthet (FERNANDEZ et al, 1996).
A vegetatív szaporodás vonatkozásában a madárcseresznye általában mintegy 15 m-es
sugarú körben képes gyökérsarjak fejlesztésére, mely sarjak különösen erőteljesen jelennek
meg az anyafa kidöntése esetén. Ezen gyökérsarjak meglehetősen életerősek, és elegendő
fény, megvilágítottság esetén sarjcsoportokat képeznek. Genetikai markervizsgálatok
alkalmazásával a gyökérsarj csoportok lehatárolhatóak egy-egy állományon belül. A
törzsszám és területi kiterjedtség tekintetében e csoportok jelentősen különböznek: a
néhány négyzetmétertől akár fél hektáros kiterjedtséggel is bírhatnak. A gyökérsarj
csoportok határai nem feltétlenül a legkisebb távolságok alapján húzhatóak meg, hanem
azok csoportonként egyedi eloszlást mutatnak (FERNANDEZ et al, 1996).
1. táblázat. Néhány vizsgált állomány genotípusainak megoszlása. Forrás: DUCCI és SANTI (1997).
Állomány
neve
Franciaország
Grédisan
Lavernay
Jallerange
Cordiron
Lantenne
Olaszország
Monte Favalto

Koordináták
É. szélesség K. hosszúság
52°
52°
52°
52°
52°

41´
50´
52´
52´
54´

48° 17´

Vizsgált
egyedszám

Genotípusok
száma

Erdészeti
kezelés

35´
58´
45´
55´
52´

23
31
67
36
15

7 (30 %)
7 (23 %)
33 (49 %)
2 (6 %)
6 (40 %)

Szálerdő

12° 00´

242

17 (7 %)

Kolonizáció

03°
03°
03°
03°
03°

DUCCI és SANTI (1997) a genotípusok megoszlását vizsgálták kezelt (szálerdő) és pionír
madárcseresznye állományokban (1. táblázat). A fiatal madárcseresznye kolonizációban
(Monte Favalto) érvényesül az alapító hatás, azon eset révén, amikor az alapítás magról,
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magoncok révén történik, de az ezt követő kolonizációban eluralkodik az ivartalan
szaporodás – a gyökérsarjak képzése. Amint bekövetkezik a termő életkor, az ivaros
szaporodás térhódításával az eltérő genotípusok aránya növekedni fog a klónokhoz
viszonyítva. A francia állományokban a szálerdő üzemmód is kedvez a gyökérsarjról történő
klónos felszaporodásnak, viszont az állománynevelések behatárolják egy-egy sarjcsokor
kiterjedését. Ez azt is jelenti, hogy amíg egy populáción belül minden egyed genetikai
vizsgálata nem történt meg, egy konkrét állomány esetén csak közelítőleges feltevéseink
lehetnek a valós genetikai diverzitás kérdésében (DUCCI és SANTI, 1997).
Mindenesetre van egy biológiai tulajdonság, amely segíti a genetikai diverzitás megőrzését,
nevezetesen az önmegtermékenyítő képesség hiánya, az inkompatibilitás. Kiindulásként
elmondható, hogy egy gyökérsarj, azaz klóncsoporthoz tartozó egyedek egymás közötti
beporzása nem lehetséges (FERNANDEZ et al, 1996).

2.4 Inkompatibilitás
Az öntermékenyülés elkerülésének leghatásosabb módja az önbeporzás valószínűségének
prezigótikus (megtermékenyítést megelőző) csökkentése vagy kizárása. Ezt szolgálják a
pollen-inkompatibilitási (összeférhetetlenségi) reakciók, amelyek a zárvatermőkre jellemzőek
(MÁTYÁS, 2002). Az inkompatibilitás esetén a pollen a bibére kerülve nem csírázik vagy nem
hajt tömlőt. Amennyiben pollentömlő fejlődik, az nem éri el a csírazsákot, a
megtermékenyülés elmarad. Az inkompatibilis fajtakombinációkban mindkét genotípus
szaporodó szervei (termő, pollen) funkcióképesek, sem morfológiai sem citológiai sterilitás
nem fordul elő (NYÉKI szerk. 1980).
Az inkompatibilitási rendszereket aszerint osztályozzák, hogy a gátlás hol megy végbe, ennek
alapján gametofitás és sporofitás inkompatibilitásról beszélünk. Gametofitás inkompatibilitás
jellemző a Malus, Pyrus és Prunus gyümölcsfajokra. Az inkompatibilitást allélok határozzák
meg, amelyeket S betűvel jelölnek, és amelyek több allél sorozatból (S1, S2, S3 stb.) állnak.
DE NETTANCOURT (1977 in KOWNATZKI, 2002) elmélete szerint az inkompatibilitás génlokusza
a DNS három szegmenséből tevődik össze, melyből egy (Si) az inkompatibilitás allélja. Ap és
As pedig az aktiváló allélok, melyekből Ap a pollenben, As pedig a termőben aktiválja a
specifikus Si allélt.

3. ábra. Egy S-genotípus S-génlokuszának működése a megporzás után, különböző pollenszülők
esetén. Forrás: KOWNATZKI (2002).
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Ebből a rendszerből a megporzásnak három típusa ered:
• A teljes inkompatibilitás: S1S2X S1S2, mely esetben mindkét allél közös.
• A pollen fele kompatibilis: S1S2X S1S4, mely esetben egy allél közös.
• Az egész pollen kompatibilis: S1S2X S3S4, mely esetben egy minden allél különbözik.
Az inkompatibilitási reakció csakis akkor megy végbe, ha a lokusz alléljai a virágporszemben
és a bibeszálon egyaránt kiegészítik egymást. Ha a virágporszemben és a bibeszálban is a
két lokusz ugyanazon alléljei külön-külön vannak jelen nem lép fel inkompatibilitás ekkor
szemikompatibilitásról beszélünk (NYÉKI szerk. 1980).
A termőből extrakcióval kinyert S-RNA-z géneket a specifikus „vertikális izoelektromos
fókuszálás (IEF)” módszerével lehetséges egymástól elkülöníteni. Az S-RNA-zok típusos képe
– a kimutathatóság optimális esetében - két band-ből tevődik össze, mivel az S génlokusz
alléljai minden esetben heterozigóták. A 4. ábra jobb szélén a nemesített fajtáknál
általánosan megtalált 6 db S allél (1-6) elhelyezkedése, míg a bal oldalon újonnan talált
allélok képei láthatóak egy madárcseresznye magtermesztő plantázs klónjainak vizsgálatakor
(KOWNATZKI, 2002).

4. ábra. Egy IEF gél S-RNA-z zimogramjának sematikus vázlata néhány genotípusra. Forrás:

KOWNATZKI (2002).

Az ábrából kitűnik, hogy a törzsfák, klónok szelekciójakor sok esetben egyazon genotípus,
vagy közeli rokon került kiválasztásra. Az 1362, 1363, valamint az 1290, 1289, 1288-as ill.
1360-as klónok egyazon genotípus – gyökérjsarjképzés miatti - többszörös kiválasztásának
eredményei. Látható tehát, hogy az inkompatibilitás fontos szerepet játszik a beltenyésztés
elkerülésében és fenntartja az adott faj, populáció genetikai diverzitását.

2.5 Introgresszió
A fajok közötti izoláltság hiánya azzal járhat, hogy egy adott faj génkészlete hibridizálás
révén, természetes körülmények között átkerül egy másik fajba, a jelenség az introgresszió.
Előfeltétele, hogy a fajok között ne legyen nagy genetikai távolság, reproduktív fenológiájuk
azonos legyen, és megközelítőleg azonos élőhelyen kell hogy előforduljanak (MÁTYÁS, 2002).
Az introgresszió a madárcseresznye esetében a kultúrfajtákkal történő visszakereszteződés
veszélyét jelenti a kis kiterjedésű, kevés egyedet / genotípust tartalmazó izolált
populációkban. A rovarbeporzás és inkompatibilitás révén a kultúrfajták pollenje kompatibilis
lehet a bibe petesejtjének genetikai állományával.
Korábban említésre került (2.2), hogy a diploid (2n = 16) madárcseresznye hibridizálódhat a
tetraploid (4n = 32) csepleszmeggyel (P. fruticosa). Hasonlóképpen a madárcseresznye
kereszteződhet a szintén tetraploid közönséges meggyel (P. cerasus), melynek révén
tetraploid esetleg triploid hibrid növények keletkezhetnek. Mindez természetes körülmények
között is előfordul – nem csupán ellenőrzött keresztezéssel érhető el - még abban az esetben
is, ha a rendelkezésre álló partner már egy cseresznye vagy meggy kultivár (SANTI és
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LEMOINE, 1990). A különböző fokozatú hibridek, (kultivárok) és az alapfajok morfológiai vagy
fenológiai ismérvek alapján teljes biztonsággal nem különíthetőek el.
SANTI és LEMOINE (1990) három izoenzimrendszer vonatkozásában (ACP, LAP, SDH) tudták
elkülöníteni a madárcseresznyét a különböző származású cseresznye és meggy kultivároktól.
Bár ezen enzimrendszerek még valószínűsíthetően nem elégségesek a cseresznye
kultúrfajták introgressziójának kimutatására.
Hazánkban is sok helyütt találhatóak kivadult kultivárok, ezek a természetes genetikai
állapotokat módosíthatják. A Növényi Génbank Tanács Erdészeti Munkabizottságának
állásfoglalása alapján ezért a madárcseresznye a mérsékelten veszélyeztetett, félintenzív
génmegőrzési módszereket igénylő fajokhoz tartozik (MÁTYÁS szerk. 1999).

2.6 DNS markerekkel jellemzett változatosság
A madárcseresznye cpDNS változatosságára vonatkozóan HEINZE (2002) közöl értékes
adatokat. A zárvatermők kloroplaszt-genom állománya uniparentális/maternális úton
öröklődik; ez egy rendkívül konzekvens anyai szülő általi, konzervatív öröklődését jelenti a
kloroplaszt-genom állományának. Ezért a cp-genom vizsgálata különböző származási helyek
behatárolására alkalmas (MÁTYÁS, 2002). A vizsgálathoz cp-DNS primereket fejlesztettek
tovább. E markerek a cp-genom egyes szakaszainak vizsgálatát jelentik (HEINZE, 2002).

5. ábra. A cpDNS haplotípusok elterjedése Európában és Dél-nyugat Ázsiában. Forrás: HEINZE, B.

(2002).

Ennek révén különítettek el (haplo)típusokat francia, osztrák, szlovén, szlovák, román, török
és iráni származások cp-DNS vizsgálatával. A vizsgálat származásazonosítás mellett faji
elkülönítésre is alkalmas a sajmeggy (Prunus padus) és a közönséges meggy (Prunus
cerasus) vonatkozásában. Találtak két olyan általánosan elterjedt, hagyományos
cseresznyefajtát („Große Schwarze Knorpelkirsche” és a „Kassins Frühe”) melyek olyan
mintázatokat mutattak, amelyek a madárcseresznye és a többi házi fajta mintázatától
jelentős mértékben különböztek.
Esetenként megfigyelhető volt, hogy Ausztriában az erdők szegélyterületén mintázott
madárcseresznyék cp-DNS mintázatában a két régi fajta jellemzőire is rábukkantak a típuson
belül. Ezen eltérő mintázat a francia, szlovák és szlovén területek mintáiból nem volt
kimutatható, viszont a romániai tételek vizsgálatakor újra megjelent. A török területeken már
egy eltérő típus az uralkodó, ahol a továbbiakban kelet fele egy harmadik típus is felbukkant.
Iránban viszont szintén egészen más, sokrétű típusok meghatározóak (HEINZE, 2002). A
Kárpát-medencében a madárcseresznye – a csekély számú vizsgálatok szerint – genetikailag
azonos eredetűnek tűnik.
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3. A madárcseresznye (Prunus avium L.) nemesítése
3.1 A szelekció és nemesítés lehetőségei erdészeti fafajok esetében
A genetikai információ illetőleg a környezeti körülmények meghatározzák egy egyed
fenotípusát. A genotípus meghatározza az adaptációs képességet, növekedési erélyt,
minőségi tulajdonságokat. A környezeti tényezők – ideértve a klímát, talajt és a
kölcsönhatásban élő szervezeteket - módosíthatják a genetikai potenciál, genotípus
expresszálódását.
P=G+E
A genetikai tulajdonságok függvényében a fenotípusra gyakorolt környezeti módosító hatás
változik (heritabilitás, h2). A fenológiai tulajdonságok: fakadás, a vegetációs periódus hossza
szigorú genetikai kontroll alatt állanak, és csak kis mértékben módosíthatóak a környezeti
feltételek változtatásával (MÁTYÁS, 1986).
Az átmérő gyarapodás pl. a termesztési feltételek alakításával nagy mértékben
befolyásolható (hálózat, versengés) és ezen tényezők erdőgazdálkodási módszerekkel
befolyásolhatóak. Gazdasági szempontból értékes fenotípusú állományok csak abban az
esetben lelhetőek fel, ha a fenotípust meghatározó mindkét tényező (genotípus, környezet)
kedvező tulajdonságokkal rendelkezik (G x E interakció).
Az erdőgazdálkodásban a termőhelyi kondíciók csekély mértékben befolyásolhatóak. A klíma,
talaj, kölcsönhatásban élő szervezetek rendszerint adottak, ilyen módon általában csak az
állomány erdőgazdasági kezelése változtatható. Az erdőgazdálkodás és az erdészeti
nemesítés sajátos célja olyan fenotípusok (ki)nevelése amelyek kielégítik az emberi
igényeket, a környezet és a genotípus befolyásolása révén. Az erdőgazdálkodás főként az
egyed környezetére van befolyással. Az erdőnevelési beavatkozások a negatív majd pozitív
tömegszelekció alkalmazásával – a szelekció alapját jelentő tulajdonságok heritabilitásának
függvényében – az állomány / kollektívum genetikai összetétele is megváltozhat (MÁTYÁS,
2002). Pl. Franciaországban az 1970-es évek végétől jelentősen megnőtt a madárcseresznye
telepítések mennyisége - a fájáért fizetett magas árnak ill. a rövidebb termesztési ciklusnak
köszönhetően - főként a magánosok körében. 1993-ban 1 300 000 db csemetét ültettek,
melyek származása azonosítatlan ill. eléggé szűk genetikai bázist képvisel. Ez a francia példa
igazolja (HÉOIS et al, 1996), hogy a gazdálkodás gyakorlata alkalmasint veszélyezteti egy-egy
fafaj génkészletét.
Az erdészeti növénynemesítés a másik irányból közelíti meg az elérni kívánt célt; célzottan a
fák genotípusára gyakorol befolyást a szelekció, kontrollált keresztezés, a szaporítási mód
megválasztása révén (KLEINSCHMIT, J; KLEINSCHMIT J. R. G. 2002).
Az erdészeti növénynemesítés eszközrendszere:
1. A genetikai változatosság felmérése történeti adatok, molekulárgenetikai vagy
biokémiai markerek vizsgálata; illetőleg származás-, utód- és klónvizsgálatok révén.
2. A növényi génanyag gazdasági avagy konzervációbiológiai szempontból kívánatos
szelekciója.
3. A szelektált kiindulási anyag szaporítása: magtermelő állományokban, magtermesztő
ültetvényekben (plantázsokon) – általában szabad megporzás révén, vagy vegetatív
szaporítás által.
Az erdőterület felújításakor, új erdő telepítésekor a tulajdonosnak kedvező lehetősége adódik
arra nézve, hogy e munkák során szelektált/nemesített szaporítóanyagot használjon, a
felújítás költségeinek tetemes növekedése nélkül. A genetikai minőségében javított
szaporítóanyag felhasználása a későbbi gazdasági sikerek biztosítéka lehet – a diverzitás és
stabilitás ökogenetikai kívánalmainak megvalósulása mellett.
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3.2 Származási körzet, származás, szaporítóanyag kategóriák
A szaporítóanyag forgalmazás szabályozásának első lépcsője a származási körzetek
kijelölése. Származási körzet alatt azt a földrajzilag lehatárolt térséget értjük, amelyen belül
a
természetszerűen
hagyott
populációk
génkészlete
egységesnek
vehető
alkalmazkodottságot mutat (MÁTYÁS, 2002). A származási körzetek kijelölésekor ritkán állnak
rendelkezésre genetikai adatok, a határok meghúzása ökológiai alapon szükséges, melyek
nem minden esetben adnak megfelelő eligazítást a genetikai változékonyság mértékére. Így
ezt a megközelítést átmeneti megoldásnak kell tekinteni (MÁTYÁS szerk. 1986).
Bár a madárcseresznye hazai genetikai változatossága ismeretlen, honi származási körzetei
lehatároltak. Ezen származási körzetek nagyrészt követik az erdőgazdasági tájcsoportok
határait, módosítva a hazai elterjedtség jellegzetességeivel.

6. ábra. Madárcseresznye származási körzetek Magyarországon. Forrás: BACH ed. (2000).

A 91/1997 (XI. 28.) FM rendelet besorolása alapján a gyertyán (Carpinus betulus), a
madárcseresznye (Cerasus avium), hegyi juhar (Acer pseudoplatanus), kislevelű hárs (Tilia
cordata) és ezüsthárs (Tilia tomentosa) származási körzetei azonosak.
Erdőgazdálkodási szempontból egy szelektált magtermelő állományt származása
egyértelműen meghatározza. Származás alatt ez esetben a pontos földrajzi illetve üzemtervi
helymeghatározást értjük. A származás lehet őshonos ill. nem őshonos. Nem őshonos fafajok
esetében a származáson kívül megkülönböztető az eredet, mely a populáció eredeti
származási helyét adja meg pl. szlavóniai eredetű, de gemenci származású szlavón tölgy
makktétel. (MÁTYÁS szerk. 1986). Tehát a származási körzet elsősorban ökológiai, míg a
származás és eredet genetikai fogalmak.
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2. táblázat. Szaporítóanyag kategóriák. Forrás: BACH in MÁTYÁS (2002).
SzaporítóanyagKategória
Azonosított származású
szaporítóanyag
(source-identified)
Kiválasztott (szelektált)
szaporítóanyag (selected)

Besorolható szaporítóanyag
források
Egy azonosított származási körzet
természetszerű vagy
mesterségesen telepített
erdőállományai
Magtermelő állományok

Kiemelt szaporítóanyag
(qualified)

a) magtermesztő ültetvények
(plantázsok)
b) genetikailag nem tesztelt klónok

Vizsgált (tesztelt)
szaporítóanyag (tested)

Minden, a kiválasztott és a kiemelt
kategóriában elfogadható típusú
alapanyag lehet, ide tartoznak az
államilag elismert klónfajták és a
vizsgált magtermesztő
klónösszeállítások

A vizsgálatok és/vagy
ismeretek szintje
Csak a szaporítóanyag származási
körzete ill. eredete (gyűjtőhelyének
földrajzi/közigazgatási
hovatartozása ismert.
Tömeg (populáció-) szelekcióval a
külső megjelenés (fenotípus)
alapján. A kedvezőtlen adottságú
állományok kizárása.
Egyedszelekció, de csak a külső
megjelenés (fenotípus) alapján való
kiválasztással. A genetikai vagy
termesztési érték nem ismert.
Előírt és meghatározott módszertan
alapján végzett genetikai
vizsgálatok és/vagy többfokozatú
klónkísérletek, származási
kísérletek, utódvizsgálatok a
termesztési érték meghatározására.

Az erdészeti növénynemesítés célja a nemesített szaporítóanyag-ellátás minél teljesebb
biztosítása fafaj ill. származási körzetek vonatkozásában egyaránt (2. táblázat). Az alábbi
felsorolás összhangban van a szaporítóanyag fejlettségi fokozatokkal, a szaporítóanyag
kategóriákkal, amelyet a gazdálkodónak – saját jól felfogott érdekében – preferálni lenne
célszerű. A szelektáltság és vizsgáltság mértéke madárcseresznye esetében a felsorolás
rendjében növekszik:
1. Fenotípusos tulajdonságok alapján szelektált magtermelő állományok.
2. Magtermesztő ültetvények, melyeket egyedszelekció révén állítottak össze.
3. Magtermelő állományok, melyeket utódvizsgálattal minősítettek.
4. Magtermesztő ültetvényekről származó szaporítóanyag, melyben az egyes családok
szabadbeporzásból származó utódnemzedékét vizsgálatokkal tesztelték, szükség
esetén szelektálták.
5. Klónkísérlettel
ellenőrzött,
vegetatív
szaporítású
klóncsoport,
mely
madárcseresznyéből Németországban rendelkezésre áll (KLEINSCHMIT, J; KLEINSCHMIT
J. R. G. 2002).
Mindaddig, amíg egy magtermesztő ültetvény nem tartozik a vizsgált szaporítóanyagú
kategóriába, ajánlott az onnan nyert szaporítóanyagot azon származási körzeten belüli
felhasználni, melyből a plantázs klónjai szelektálásra kerültek.

3.3 Magtermelő állományok (tömegszelekció)
A magtermelő állományokat és azokban a V-fákat külső bélyegek alapján választjuk ki, tehát
fenotípus szerinti tömegkiválasztást végzünk. Megkülönböztetünk utódvizsgálattal nem
ellenőrzött magtermelő állományt, illetőleg elit magtermelő állományt, amelynek jó átörökítő
képességét az utódvizsgálatok bizonyították. Minthogy az utódvizsgálatok hosszú időt
igényelnek az egyes termesztési tájakon – származási körzetekben - a fenotípusosan
legkiválóbbnak ítélt állományokat tekintik magtermelő állományoknak (TOMPA és SZIKLAI
1981).
A CEMAGREF 1989-ben 102 magtermelő állományt (404 ha) jelölt ki Franciaországban
fenotípusos szelekcióval, melyek főként az ország északnyugati részén koncentrálódnak. A
madárcseresznye általában szálanként vagy csoportos elegyben jelenik meg az
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erdőtársulásokban. Általában ritkán képez állományokat a szó köznapi értelmében. Azon
erdőtársulás minősíthető cseresznye állománynak, amelyben a madárcseresznye
meghatározott gyakorisággal fellép, és csak csekély területarányt foglal el (HÉOIS et al,
1996).
FERNANDEZ et al (1996) az alábbi állománytípusokat különítették el:
• Magas elegyarányt mutató állományok, amelyekben a madárcseresznye egyedek
száma az törzsszám 20 %-át jelenti, és a populáció területi kiterjedése meghaladja
a 0,5 ha-t.
• Előfordulás állományszegélyeken, ahol a madárcseresznye az állomány szélén oszlik
meg, és 10-15 m-es sávszélességben a fák több mint 10%-át jelenti.
• Csoportos előfordulás esetén a többnyire nem összefüggő csoportok néhány tucat
madárcseresznyét jelentenek.
• Szálankénti előfordulások állományokban, mely esetben a madárcseresznye egyedek
ha-kénti száma nem éri el az 5 db-ot.
Természetesen egy erdőterületen a fentiekben felsorolt előfordulások számtalan átmeneti
esete is jellemző. Kiválasztásra mindenesetre a három elsőként említett forma került. Ezen
állományokban is felvetődött a genetikai variabilitás kérdése, mely a fafaj gyökérsarj képzési
hajlama által meglehetősen behatároltnak volt prognosztizálható. Ha az állomány története
nem, avagy csak kevéssé ismert, általánosságban feltételezhető, hogy ezek a csoportosan
megjelenő madárcseresznyék gyökérsarj eredetűek. Külső, fenotípusos, morfológiai jellemzők
alapján nehéz a kérdés megválaszolása, az ilyen jellegű esetleges különbözőségek nem
egyértelmű bélyegek a gyökérsarj eredet eldöntésére. A famagasságban megmutatkozó
differenciálódás, mely akár több év távlatában is nyomon követhető, utalhatnak sarjeredetre,
amely növekedési előny egy genotípus adott területen történő eluralkodásához is vezethet.
A fenológiai tulajdonságok magas heritabilitásúak, ezért biztonsággal felhasználható a
genotípusok állományokon belüli –viszonylag pontos– elkülönítésére. Mindezeken kívül a
termésgyűjtés ideje is kihatással van az utódnemzedék variabilitására, valamint az egyes fák
különböző virágzási időpontjai, és a fák és évek szerint változó termésmennyiségek szintúgy.
Nem közömbös, hogy a gazdasági megfontolásokból valójában begyűjtött termésű egyedek
száma hogyan viszonyul a termő egyedekhez. (FERNANDEZ et al, 1996).
Különösen fontosak a genetikai tulajdonságok, melyek főként a variabilitásra és a faji
tisztaságra vonatkoznak. Ezek jelentősége az elegyfafaj szétszórt előfordulása illetőleg a
rovarmegporzás szempontjából jelentős. Pontos adatok a gyökérsarj-csoportok kiterjedésére
vonatkozóan nem álltak rendelkezésre, ezért a variabilitás értékét a fák számához
viszonyították. Az alsó határ 20 termőképes egyed volt.
A gyümölcstermő fajták introgressziójának lehetősége fennáll, ezért biztosan tudni kell, hogy
egy-egy madárcseresznye állomány közelében nincs kultúrfajta egyede. Ez különösen azokra
az állományokra igaz, amelyek állományszegélyeken avagy kis kiterjedésű erdőkben,
mozaikos erdőfoltokban találhatóak. A legkisebb elfogadható izolációs távolság 1 km.
Mindezek mellett a természetes szelekció, illetőleg a kiválasztás, engedélyezés kritériumai a
nemkívánatos introgressziót hatásosan megakadályozhatják (FERNANDEZ et al, 1996).
Franciaországban 1987 óta folyik a madárcseresznye magtermelő állományok elismerése a
forgalomba hozatal vonatkozásában. 6 év alatt 1600 ha-os terület, azaz több mint 300
állományt regisztráltak. A szokásos fenotípusos bélyegeken túl egyéb különleges kiválasztási
szempontokat is érvényesíteni lehetett mint: genetikai jellemzők, fenotípusos tulajdonságok,
terméshozam mértéke, termésgyűjtési lehetőségek (FERNANDEZ et al, 1996).
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3. táblázat. A madárcseresznye magtermelő állományok elismerésből kizáró tulajdonsági
jellemzőinek gyakorisága. Forrás: FERNANDEZ et al (1996).
Tulajdonságok
Genetikai jellemzők
Fenotípusos
tulajdonságok

Terméshozás és
termésgyűjtés
Egyéb tulajdonságok

Gyakoriság

Variabilitás;
Fajtisztaság
Egyenes törzsképzés;
Elágazás, villásodás;
Ágtisztulás;
Állomány alakbeli megjelenése;
Heterogenitás
Termést hozó egyedek aránya
Terepviszonyok

8%
6%
12 %
15 %
5%
39 %
15 %
44 %
5%
6%

14 %

86 %
49 %
6%

Általánosságban elmondható, hogy az állományok megtekintésénél és kiválasztásánál szigorú
engedélyezési feltételeket meghatároztak meg (a vizsgált összfelület 26 %-a lett kiválasztva
magtermelő állomány céljára). Mivel Franciaország egyes területein a cseresznye alig fordul
elő, ezért gondot okozott a jó minőségű és származás azonos szaporító alapanyag
begyűjtése. Így különösen az elterjedés szegélyterületeken lettek kiválasztva alkalmasint kis
kiterjedésű és törzsszámú állományok. Néha egy-egy előfordulás 10-15 csoportos
előfordulást felmutató egyedet jelentett. Mindezek ellenére az állományok jelentős részét így
is elismerték. A későbbi gyakorlatban abból indultak ki, hogy azokban az állományokban,
ahol az egyedek száma 30-nál kevesebb, illetőleg a kiterjedéssel érinett terület kevesebb
mint 3 ha, a genetikai diverzitás nem tekinthető kielégítőnek (FERNANDEZ, R. et al 1996).
1989-ig nem történt meg a madárcseresznye származási körzetek lehatárolása. Első
megközelítésben – mint más fafajok esetében – mintegy 10 geográfiai régió elkülönítése
látszott célravezetőnek. Az INRA első genetikai vizsgálati eredményei a vizsgálatokba bevont
klónok esetében kimutatták, hogy nincsenek földrajzilag meghatározott genetikai
különbségek az egyes származások között (MARIETTE et al, 1997).
A madárcseresznye rendkívül eltérő pH viszonyokkal jellemezhető termőhelyeken is előfordul
(pH 4 – 8 között). Ez tehát azt eredményezte, hogy savanyú és semleges kémhatású
termőhelyek szerinti származásokat különítsenek el, 4. táblázat (FERNANDEZ et al, 1996).
4. táblázat. Madárcseresznye magtermelő állományok származási körzetek Franciaországban, 199308-01-i állapot. Forrás: FERNANDEZ et al (1996).
Származási körzet

Jellemző

01 F semleges talajú
pH 5,5 – 6 fölött
02 F savanyú talajú
pH 5,5 – 6 alatt
Összesen

Elismert magtermelő állományok (db, ha)
25 db
77 db
102 db

50 ha
354 ha
404 ha

A még felettébb töredékes, vegetatív szaporítású egyedekből létesített klónkísérleti
eredmények arra mutatnak, hogy a legjobb egyedek az anyafa termőhelyének kémhatásától
függetlenül minden klónkísérleti területen a legjobb fejlődést mutatják. Amennyiben ezen
első eredmények a kiértékelés során is megerősítést nyernek, szükségessé válik a származási
körzetek átdolgozása (FERNANDEZ et al, 1996; SANTI et al, 1998).
A francia törvényi szabályozás kezdetekor polgárjogot nyert a szép cseresznyeállományok
termésének begyűjtése. Ezen magmennyiség, illetőleg az ebből nevelt csemeték a kiinduló
vagy anyaállomány nevével kvázi származás-megjelöléssel kerültek forgalomba. A törvényi
szabályozás megkérdőjelezte ezen eljárást, mivel ez utóbbi esetben származási körzetekről
és nem származásokról (állomány) beszélhetünk. A francia fogyasztók, felhasználók
mindenesetre továbbra is megkövetelik a származás megnevezését. A gyakorlatban
elfogadott szokvány, hogy a származási körzet megnevezése mellett a származás helye is
feltűntetésre kerül az egyes mag és csemete tételek adásvételekor. Mindez a forgalmazás
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szempontjából fontos, mivel a vásárló nem szívesen alkalmaz eltérő kémhatású termőhelyről
származó szaporítóanyagot a madárcseresznye telepítésekor. Az erdőgazdálkodók a
származás megválasztása révén arra törekszenek, hogy a gazdálkodási területükhöz minél
közelebbi származást használjanak fel, így csökkentve a származás megválasztásából eredő
termesztési kockázatot (FERNANDEZ et al, 1996).
Kis populációk esetében azok lehetnek akár egy vagy néhány gyökérsarj kolónia összessége,
melyek az engedélyezés révén forgalomba kerülhettek. Ez esetben egy túlságosan csekély
genetikai diverzitást birtokló származás magában rejti a jövőbeni ellenállóképesség,
alkalmazkodóképesség csökkenését, illetőleg előre nem látható veszélyek kockázatát is. Az
így keletkezett állomány természetes felújulási képessége is kérdéses lehet. A lehetséges
kockázatokat tekintve a csekélyebb alkalmazkodóképesség, az összehasonlítható csökkent
teljesítmény egy azonos termőhelyen ezidáig ismeretlen és nem előrelátható. Egy esetben,
az elzászi származásokat tekintve a rezisztencia szempontjából fokozott cilindrospórás
fertőzöttség volt leírható (FERNANDEZ et al, 1996).
Továbbra is nehezen megoldható az ökológiai szegélyterületek származásainak kérdése,
melyek csekély mértékben kerültek be az engedélyezés folyamatába pl. középhegységi
fekvések avagy a szubmediterrán klímájú vidékek tekintetében. Itt két kockázati lehetőséget
szükséges mérlegelni: egyik a származás szegényebb genetikai variabilitása; a B-variációt
pedig egy másik, felhasználási helyében rosszul megválasztott származás alkalmazása
jelenthet. Az első rizikó csekélyebbnek tűnik. Illuzórikusnak tekinthető az a felfogás, amely
minden áron helyi származású szaporítóanyagot kívánna meg egy adott területen alkalmazni.
Pl. a duglászfenyő esetében a különböző származások keverése előnyösnek bizonyult.
A madárcseresznyét tekintve különösen érdekes és követendő lehet ez az eljárás, mivel
ismert az állományok kis területi kiterjedése, illetőleg a gyökérsarj-képzési hajlandóság. Több
származás (állomány) magkeverékének egy helyen történő alkalmazása esetén a későbbi
természetes újulatban olyan előnyös hatások jelentkeznek, melyek pozitívan befolyásolják az
elkövetkező állományok populációgenetikai szerkezetét. A származási előírásokat figyelembe
vevő magtétel-keverés révén az alkalmazkodottság variabilitását célzom meg a helyi
ökológiai
körülményekkel
szemben.
Az
engedélyezési
kritériumok
esetleges
megszigorításával (legalább 40 termőképes egyed, legalább 10 egymással nem összefüggő
csoportra felosztva) mindez azonban felveti , hogy a kis létszámú populációk kiesnek a
szaporítóanyag termelésből (FERNANDEZ et al, 1996).

3.4 Törzsfakiválasztás (egyedszelekció)
A törzsfakiválasztás egyedszelekció, azaz a legjobb fenotípusok egy vagy több lépcsőben
történő kiválasztása. Ezenkívül vonatkozhat még: a törzsfák vegetatív vagy generatív
elszaporítására, majd vizsgálatára, ill. azok plantázsokon történő keresztezésére és
utódvizsgálatára, azaz a komplex nemesítés módszerére (TOMPA és SZIKLAI, 1981).
Vadgyümölcsök esetében a génmegőrzés szempontjai az elsődlegesek, mivel ezek a törzsfák
sok esetben szabad állásban vagy mellé-, esetleg alászorult állományszociológiai helyzetben
találhatóak meg. A madárcseresznye törzsfaszelekció esetében azonban célszerű az általános
kiválasztási szempontok alkalmazása. A madárcseresznye társulásképessége jó, a szálas
erdőben még a felső lombkoronaszintben marad, verseng a főfafajjal. Ez a növekedési
tulajdonsága lehetőséget ad a fenotípus fatermesztési célú minősítésére.
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A törzsfák szelekciója irányulhat:
a génállomány megőrzésére,
a klónos elszaporításra (heterovegetatív,
autovegetatív),
magonc plantázs létesítésére (egyben
utódvizsgálat),
nemesítéshez kiindulási anyagként
(klónvizsgálat, keresztezés).

A törzsfák szelekciójának szempontjai
annak irányultsága alapján változhatnak. A
fenotípusos szelekció, mely kiegészül a
terméshozam ill. egészségi állapot megfigyelésével az erdészeti törzsfaminősítésben általánosan elterjedt.

1. kép. ERTI által kijelölt madárcseresznye törzsfa
Vállus 83 C erdőrészletben. A törzsfák alól
magtermést is gyűjtöttek a későbbi utódvizsgálatok
céljára. Fotó: GERGÁCZ (1993).
A törzsfakiválasztásnál van lehetőség arra nézve, hogy a lehetséges károsítókat elsőként
megpróbáljuk felismerni. Pl. a levélfoltosító gombák okozta fertőzöttség tömeges
megjelenésekor francia vizsgálatok igazolják vissza az affinitás magas heritabilitását. A
blumeriellás levélfoltosság (Blumeriella jaapii) jelenti Franciaországban a legnagyobb
egészségügyi problémát, bár a friss telepítésekben a cseresznye levéltetű (Myzus cerasi)
egyedei is károsítanak (SANTI et al, 1998). Az olaszországi madárcseresznye telepítésben
figyelték meg Pseudomonas syringae pv. morsprunorum baktériumos fertőzöttséget. A 18
klón affinitásának terepi vizsgálatakor 8 db-ot fogékonynak, egy klónt pedig kevésbé
fogékonynak lehetett tekinteni (SCORTICHINI et al, 1995).

3.5 Magtermesztő plantázsok
Az első generációs (klónozott) plantázsokat általában a törzsfák utódvizsgálatát megelőzően
létesítik, azon feltevésből kiindulva, hogy a kiválasztott törzsfák kijelölését adó jó
tulajdonságok genotípusosak, azaz az utódoknak átadódnak és függetlenek a környezeti
feltételektől. Ezt a feltételezést számos utódvizsgálati kutatás igazolta vissza. Az
elitplantázsok vagy második generációs plantázsok az utódvizsgálatok lefolytatása után
létesülnek, és olyan klónokat tartalmaznak, amelyeket az eredeti klónok generatív
utódnemzedékéből szelektáltak. A másfél generációs plantázsok esetében a klónösszeállítás
még az első generációban szelektált klónokra épül, de azokat a párhuzamosan végzett
utódvizsgálatok függvényében szelektáljuk. A genotípust az utódnemzedékek adatai alapján
értékelve a klónokat vagy a már meglévő ültetvényekben gyérítésszerűen szelektálják, vagy
a kiválasztott klónokkal új ültetvényt létesítenek (MÁTYÁS szerk. 1986).
Németországban a „Waldkirsche Liliental” nevű klónozott magtermesztő plantázs előkészítése
már az 50-es években megkezdődött. A fenotípusos – megjelenésbeli - jellemzőik alapján
kiválasztott madárcseresznye egyedek elsőként egy klóngyűjteményben kerültek
elhelyezésre, majd ezen szaporítóanyag további heterovegetatív szaporítása révén
telepítették ezt a törzsfákról létesített magtermesztő plantázst. A termőhely löszteraszokkal
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jellemezhető; a délnémet térben, a Rajna-menti szőlőtermesztő vidéken található (FRANKE et
al. 1988).
Az első telepítés 1963-ban történt 13 genotípussal, ami 1983-ig 42 klónra egészült ki. A
fejlesztési tervek 26 további madárcseresznye törzsfa bevonásáról szólnak. A kedvezőbb
hidrológiájú részeken alanyként szintúgy a madárcseresznyét, míg a szárazabb területeken a
sajmeggyet (Prunus mahaleb) használtak. Az előbbi esetben a telepítési hálózat 10*10 m,
míg utóbbi esetben 6*6m-es. A korábban megfogalmazódott kétkedések ellenére ezen tágas
hálózat helyesen választottnak bizonyult, hisz azóta az oltványok kifejletten szinte összeértek
(FRANKE et al. 1988).
Egyes klónok eltávolítása már a kezdetektől fogva megtörtént ha:
• A termés nagysága egyértelmű rokonságra utalt a gyümölcstermő cseresznye
fajtákkal, ill.
• A párhuzamosan létesített klónvizsgálatoknál egy-egy klón esetében mézgafolyásra
utaló hajlandóságot észleltek.
A magtermesztő plantázs „szürete” csak az esetben végezhető el, ha legalább az oltványok
50 %-a virágzik, illetőleg legalább 20 klón egyedeiről kielégítő mennyiség gyűjthető be (2.
kép). Mivel a „Waldkirsche Liliental” plantázsba bekerült egyedek döntően a délnémet ill.
középnémet tér planicien ill. kollin domborzati formáiról származnak, ezért az utódnemzedék
vizsgálatok annak tanulmányozására is kiterjednek, hogy a 600 m feletti tengerszint feletti
magasságban ezen genomok milyen fenotípusos tulajdonságai expresszálódhatnak (FRANKE
et al, 1988).

2. kép. A „Waldkirsche Liliental” magtermesztő
plantázs teljes virágzásban. Fotó: FRANKE, A.
(1994).

3. kép. A kép bal oldalán plantázsról származó
kevert szaporítóanyagból
ültetett madárcseresznye egyedek, míg a jobb oldalon a
kommersz származású egyedei láthatóak,
helyszín: Versuchsgelände Liliental. Fotó: NYÁRI
L. (1999).

Mindezeken túl Baden-Württembergeben fontolóra vették, hogy a középhegységek
törzsfáiból is plantázst létesítenek – kielégítve a magasabb tengerszint feletti régiók
szaporítóanyag igényét is, így a szülőnemzedékre ható ökológiai körülmények érvényesülnek
az utódnemzedék egyedfejlődése során (FRANKE et al, 1988). Napjainkban Németországban
19 madárcseresznye klónplantázs üzemel 35,0 ha-os összterülettel. Alsó-Szászország
legidősebb, 1963-ban létesített plantázsa 21 klónt tartalmaz, és a szaporító-alapanyag
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kibocsátását tekintve, a többi plantázshoz képest túlreprezentált. Mivel az innen származó
szaporítóanyag meghatározóan nem hozott kielégítő eredményeket, az itt keletkező termést
már nem hasznosítják. A fiatalabb, magasabb klónszámú (56, 75, 86) plantázsok
szaporítóanyagát kívánják a jövőben felhasználni (KLEINSCHMIT, J. et al 2000).

7. ábra. Kompatibilitásviszonyok a szomszédos madárcseresznye klónok között, egy 4 x 5 tagú
parcella alapján. Forrás: KOWNATZKI, D. (2002).

A plantázsokon is természetesen hatékony az inkompatibilitás. Ezen mechanizmus révén a
kis populációkban található klónazonos ill. rokon egyedek megporzását nem követi
megtermékenyítés (2.4). Ez az erdőállományokban sok esetben oda vezetett, hogy nagyobb
madárcseresznye sarjcsoportokról lényegesen kevesebb termés volt begyűjthető (LEINEMANN
et al, 2002).
A 7. ábra feketével színezett alakzatai egyes közvetlen szomszédok közötti inkompatibilitásra
utalnak. Ha a szomszédos klónok között az inkompatibilis genotípus csak egy allél
tekintetében azonos, a megporzás a gaméták felét illetően sikeres lesz (szürkével színezett
alakzatok). Teljesen kompatibilis a megtermékenyítés, ha az inkompatibilitást okozó
genotípus mind anyai, mind apai allélpárjai teljesen különböznek (nem színezett alakzatok).
A 7. ábrán a legtöbb esetben szemikompatibilis genotípusok kerültek szomszédságba; ha ez
a helyzet mondható el a plantázs teljes egészét tekintve, az a keletkező szaporító-alapanyag
mennyiségi és minőségi paramétereinek vonatkozásában semmiféle hátrányt sem jelent
(KOWNATZKI, 2002).

3.6 Utódvizsgálatok
Utódvizsgálat alatt az egyed genetikai adottságainak generatív utódai keresztül történő
elbírálását értjük. Ehhez ellenőrzött vagy szabad szabad beporzású csemetékkel létesített
utódvizsgálatok szükségesek (MÁTYÁS CS. 2002).
Waldsieversdorfi Erdészeti Kutatóintézet 1960 nyarán három populációból összesen 53
törzsfáról termést gyűjtött. Ezen populációk közül kettő a Harz-hegység északi előteréből
került bevonásra a kísérletbe, míg a harmadik populációt egy holland eredetű
szaporítóanyagból létesített ültetvény képviselte. A csemetenevelés csekély eredményessége
révén a kísérletbe bevont egyedek számát 25-re kellett csökkenteni, melyek 4 ismétlésben
ismétlésenként 12 egyeddel kerültek elhelyezésre az utódvizsgálati területen (WEISER, 1996).
Az 1972-ben még csupán 5%-os törzsszámcsökkenés az első tervszerű ápolás után 1988/89ben 41,6 %-ra emelkedett. A 9, 12, 28, 33 éves korban végzett minősítések a törzsalak és az
elágazás típusa alapján osztályozták az utódnemzedék egyedeit, ill. a magasság és
átmérőértékek is felvételre kerültek. Figyelmet fordítottak a mézgásodás ill. a egyéb
károsítások megfigyelésére is. A fenti szempontok alapján az eredeti 25 utódnemzedék közül
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22-ből került kiválasztásra 45 klón, melyek az alsó-szászórszági in vitro madárcseresznye
szaporítási programba is belekerültek (WEISER, 1996).

4.
kép.
Az
ERTI
Bajti
csemetekertjében 1995 és 1997
években
létesített
madárcseresznye utódvizsgálat, melyet a
későbbiekben
magoncplantázsként is hasznosítani szándékoznak.
Fotó: GERGÁCZ (2002).

Madárcseresznyéből Magyarországon, Bajtiban is magoncplantázs létesült 26 törzsfa
utódnemzedékéből (GERGÁCZ, 1998, 2000). Ezen törzsfák nyugat- és közép magyarországi
populációkat reprezentálnak. Az első klónplantázs telepítése is megtörtént, az ERTI
Nemesítési Osztálya a szelektált törzsfák oltványaiból a Keszthelyi-hegységben, Várvölgy
községhatárban, a daraberdei csemetekertben létesített magtermesztő ültetvényt (ex verbis
GERGÁCZ, 2001).
A plantázsok utódvizsgálatainál nem tudunk törekedni a minden kombinációban elvégzett
keresztezésből
származó
utódok
fejlődésbeli
tulajdonságainak
megfigyelésére.
Gyakorlatunkban célravezető megoldásnak az ígérkezik, ha a szabad megporzással létrejött
utódnemzedékeket az anyai szülőnemzedék alapján elkülönítve létesítünk utódvizsgálatokat.
A kedvezőtlenebbnek mutatkozó féltestvércsaládok e módszerrel is kiszűrhetőek ill. ezen
utódnemzedékekből további szelekcióra nyílik lehetőség.

3.7 A madárcseresznye mikroszaporítása
Mikroszaporítás alatt új növény különböző edénykékben (=in vitro) kinevelését értjük az

anyanövényből nyert explantátumból, melyek lehetnek hónaljrügy, járulékos rügy ill.
merisztéma kultúrák (MEIER-DINKEL, 1989). Ez a technológia új lehetőséget jelent arra nézve,
hogy a remek genotípusokat identikusan felszaporítsuk nemesítési ill. génmegőrzési
munkánk céljára. MEIER-DINKEL (1985) közlése alapján a madárcseresznye in vitro szaporítása
az alábbiak szerint folyik:
Sterilizálás és kipreparálás:
A hajtásokat kézmeleg víben lemosva kb. 3 cm-es egy-egy rügyet tartalmazó részekre
daraboljuk fel. Majd kétszer 10 perc időtartamig 3 %-os nátruim-hipoklorit oldatban áztatjuk,
a két áztatás között fél perces égő spirituszban strerilizáljuk. Ezt a munkaműveletet követi 5
perces steril vezetékes vízzel történő öblítés háromszori alkalommal. Sztereomikroszkóp
segítségével 1-2 mm nagyságú explantátumot preparálunk ki a rügyből, mely merisztémából,
hajtásszövetből és levélkezdeményekből áll.
Médiumok (táptalajok):

A felhasznált táptalaj makro és mikroelem összetételét tekintve MURASHIGE ÉS SKOOG (1962)
MS médium néven közölt adatokat a dohánykallusz tenyésztéséhez ( in JÁMBORNÉ BENCZÚR E.
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1993). A tápelemeken kívül 30 g/l szacharózt valamint 6 g/l 1. sz. oxoid-agart vagy 7 g/l
difco bacto-agart alkalmaztak.
Az
indítás,
szaporítás,
elongáció
és
gyökeresedés
szakaszaihoz
különböző
növekedészabályozó hormonok különböző koncentrációit alkalmazták (5. táblázat.) Ezek az
alábbiak:
IBS (indol 3 vajsav): auxin, a sejtek megnyúlásos növekedésében, gyökérképződés során
hat.

NES (1 naftilecetsav): auxin, a

5. táblázat. Forrás: MEIER-DINKEL, 1985.
Médium

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Növekedésszabályozó hormonok
(mg/l)
IBS
NES
BAP
GA3
0,1
1,0
0,1
1,0
1,0
0,1
0,1
2,0
0,1
2,0
0,1
1,0
0,1
0,1
1,0
1,0
0,1
2,0
2,0
0,1
0,1
2,5
0,1
0,1
5,0
1,0
2,0
-

Felhasználás

Indítás

Szaporítás

sejtek megnyúlásos
növekedésében,
gyökérképződé s során hat.

BAP (6 benzilaminopurin):
endogén citokinin, a
sejtosztódásban,
differenciálódásban,
rejuvenilizációban fejti ki
hatását.

GA3 (gibberelin A3):
Elongáció

gibberelin, a megnyúlásos
növekedésben játszik
szerepet.

Gyökeresítés

A pH érték 15 perces 121 C-os autoklávozással 5,7-es értékre történt. A gyökeresítő táptalaj
az MS médium koncentrációinak 1/3-át, valamint 20 g/l szacharózt tartalmaz.
I. Indító szakasz :
E szakasz sikerességét nagyban befolyásolta az alkalmazott médium milyensége illetőleg
egyfajta genetikailag fixált képesség, hogy a klón milyen mértékben alkalmas in vitro
szaporításra. A szakaszra jellemző a kezdődő levélképződés és a levélrózsa kialakulása.
II. Szaporító (sokszorosító) szakasz:
A szaporítómédiumra helyezett levélsarjacskák tengelyrügyei annak hormonjai révén
kifakadnak; létrejön egy sarjcsokor több hónaljhajtással, melyet több levélsarjra osztanak
tovább, így történik a felszaporítás.
III. Elongációs szakasz:
A madárcseresznye a szaporító médiumban rövid szártagú internódiuszokat növeszt, ezért a
gyökeresítés előtt gibberelines hormonkezeléssel a megnyúlásos növekedést serkentik. A
szaporító ciklusban megnevelt sarjcsokrok kalluszát eltávolítva elongációs médiumra helyezik
azokat, ahol a szártagok 2-4 hét elteltével ezek a megnyúlt mikrodugványok 15 mm-es
hosszat érnek el.
IV. Gyökeresítési szakasz:
A csökkentett koncentrációjú, auxintartalmú táptalajban a gyökerek egy hét után jelennek
meg. 11-16 nap elmúltával a gyökerek hossza 5-10 mm.
V. Akklimatizációs szakasz:
Az akklimatizációs szakaszban a kiültetett növénykéket kezdetben fátyolfólia alatt tartják,
fenntartják a kívánt páratartalmat, védekeznek Botrytis ellen, ill. fokozatosan hozzászoktatják
a valós környezeti tényezőkhöz azokat.
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8. ábra. A madárcseresznye mikroszaporításának folyamata. Forrás: MEIER-DINKEL, A. (1985).

3.8 Mikroszaporított klónokkal végzett klónkísérletek
A heterovegetatívan szaporított klónok, vagyis az idegen alanyra oltott esetleg szemzett
oltványok a genotípus növekedési-fatermési tulajdonságainak vizsgálatára alkalmatlanok. A
saját gyökerükön álló, cseresznye esetében is in vitro módszerrel előállított dugványklónok
esetében a klónvizsgálat helyett megkülönböztetésül a klónkísérlet fogalmat használják. A
megfelelő elrendezésű klónkísérletek a genotípusról nagyon pontos eredményeket
szolgáltatnak ami a nyár és fűznemesítés alapja (MÁTYÁS, 2002).
Franciaországban madárcseresznye esetében (SANTI et al, 1998) egy hét éves, több
különböző területen ismétlésekben kiültetett, 32 klón in vitro szaporítással létrejött
klónkísérlete szolgáltat becsléseket az egyes genetikai paraméterek és a szelekciós nyereség
kérdésében. Vizsgált tulajdonságok: I. magassági növekedés 0-2 év között; II. magassági
növekedés 2-7 év között; mellmagassági kerület; törzs egyenesség; koronaalakító metszés
jellegzetességei:
oldalágak
száma,
elágazódás
szöge,
ágasság
jellege
(törzsátmérő/ágátmérő); levélméret; virágok száma; kórokozókkal és károsítókkal és
szembeni fogékonyság.
A II. magassági növekedés, mellmagassági kerület, az elágazódás szöge és a kórokozókkal
szembeni fogékonyság (levélfoltosító gombák) voltak a leginkább heritabilitást (h2) mutató
tulajdonságok (0,56; 0,70; 0,57; 0,83; a Sarrazac-i kísérleti területen, ahol minden
tulajdonság vizsgálatára sor került). Az oldalágak száma és az ágasság jellege szintén szintén
heritabilitást mutattak (066; 0,22 - Sarrazac), de csak a korábban mezőgazdaságilag művelt
területrészen telepített klónkísérletben. A termőhely-genotípus kölcsönhatás minden vizsgált
tulajdonságot tekintve a klónok jelentős számánál csekély mértékben érvényesült (SANTI et
al, 1998).
Minden klónkísérleti terület felvételi adatainak elemzésével 8 klón került kiválasztásra a II.
magassági növekedés 2-7 év között; mellmagassági kerület; és kisebb mértékben a ágasság
jellege (törzsátmérő/ágátmérő) alapján. Két klón egyéb okból kikerült a listáról. Gyenge
szelekciós intenzitás mellett a II. magassági növekedés tulajdonságánál 11 %-os, míg a
mellmagassági kerületnél 13 %-os szelekciós haladás volt kimutatható. Jelenleg 6 klón
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szerepel azon a certifikációs listán, mely egy madárcseresznye klóncsoport kialakítását jelenti
(SANTI et al, 1998).
Egy 14 szülővel végzett, ellenőrzött keresztezéssel kapott madárcseresznye utódnemzedék
vizsgálatánál is megállapítható volt, hogy a magassági növekedés, kerületnövekedés és a
levélfoltosító gombákkal szembeni fogékonyság ez esetben is a legnagyobb heritabilitási
értékeket mutatják (MURANTY, 1998).

3.9 Klónkísérletek eredményei
klóncsoportok létrehozása

a

madárcseresznye

nemesítésében,

A mikroszaporítás lehetőséget biztosít arra nézve, hogy a kiválasztott egyedeket
szövettenyészeti úton továbbszaporítva, majd a továbbiakban klónkísérletnek alávetve a
legjobb formájú és növekedésű klónok álljanak rendelkezésre a későbbiekben az erdészeti
gyakorlat számára.
Alsó-Szászországban kiindulási anyagként a legjobb egyedek kerültek kiválasztásra a
németországi magtermesztő plantázsok utódnemzedék vizsgálatának anyagából, melyekből
16 kiválasztott klónt in vitro szaporítottak az Alsó-Szászországi Erdészeti Kutatóintézet
Nemesítési Osztályán, Escherodéban. E 16 klón szaporítóanyagából létesítettek 1988-ban
kísérleti területet, amelyben kontrollként kommersz ill. további 2 magtermesztő plantázsból
származó csemetéket (további „klón“-ként) is szerepeltettek (MEIER-DINKEL, A. et al 1997).
Az első esztendők vizsgálatai alapján az alábbi eredményeket kapták:
1. Az éves átlagos magassági növekedés az első kilenc évet tekintve a klónok
esetében átlagosan 0,65 m volt (0,49-0,79 m között teljesítettek a különböző klónok).
2. A törzsalak tekintetében az első 11 (10) észtendőt vizsgálva a teljesen egyenes
törzsű egyedek aránya a 16 vizsgált klónból 11-et tekintve 39-75 % közötti értéket
mutat, míg a plantázsokról származó 2 klónkeveréknél ez az érték 6 és 29 %, a
kommersz származású egyedeket tekintve pedig 12 %. Ha az ehyhén síkgörbe
egyedeket is beleszámoljuk az elfogadható osztályokba, akkor 14 klón esetében az
egyedek 80-100 %-a esik az „igen jó“ ill. „jó“ törzsalak kategóriájába. Ugyanígy
tekintve a kontroll klónkeverékeket és a közönséges származást azok esetében ezen
érték 56-68 % közötti.
3. Az eredmények összegzéséből kitűnik, hogy a törzsalak és a növekedést tekintve
12 a 16 db vizsgált klónból jobb eredményeket ad a kommersz ill. plantázsról
származó szaporítóanyagból ületetett egyedekkel szemben.
Az 1984-1993 közötti időszakban 100 db minőségileg nagyon jó egyed lett kiválasztva
mikroszaporításra; valamennyien utódvizsgálatokból –közülük 45 db a már említett 33 éves
szabad megporzással létrejött törzsfa utódnemzedék vizsgálatból (WEISER, F. 1996). E
kiválasztott egyedekből 93 volt in vitro módszerrel szaporítható. Ez a magas
mikroszaporíthatósági arány arra utal, hogy ezen módszer nem vezet a genetikai sokféleség
beszűküléséhez.
A már korábban leírt klónkísérletekben a vizsgált klónok 75 %-a a növekedést és törzsalakot
tekintve bizonyult jobbnak a kontroll növényeknél. Ez a most kísérletben levő 93 klónnál arra
enged következtetni, hogy feltehetőleg 70 klón a klónkísérletekben jobban szerepel majd,
mint a magtermesztő plantázsokról származó egyedek. A legjobb egyedek kiválasztása egy
utódvizsgálatban akár egyazon féltestvércsaládokból is lehetséges, összehasonlításként a
közönséges törzsfa-kiválasztással az előbbi módszer jóval hatékonyabb útja az erdészeti
szempontból értékesebb klónok klónkísérlet útján történő szelekciójának. Ezen szelekció
további előnye, hogy az utódvizsgálatokban a kiválasztás már 8-15 évesen megtörténhet,
hisz e korban a növekedés- és alakbeli különbözőségek az egyes féltestvércsaládok között
már megmutatkoznak. A fiatalabb korban történő egyedszelekció előnye az is, hogy a
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kiválasztást követő in vitro felszaporítás hatékonysága -mivel függ a kortól is- könnyebb lesz
(MEIER-DINKEL et al, 1997).
Az így keletkező összeállítás klóncsoportot képez. A klóncsoport (multiklón) nagyobb számú
klón rögzített arányú csoportja, amelyek együtt alkotják a fajtát. A klóncsoportot klónonként
elkülönítve tartják fenn, és elkülönítve szaporítják, de az ültetési anyagba meghatározott
számarányban kerül (MÁTYÁS szerk. 1986).

4. Összefoglalás
A madárcseresznye nemes lombos, ill. vadgyümölcs elegyfafaj. Genetikai változatosságát
főként beszűkülő élőhelyei, populációinak kis mérete és izolációja; genetikai identitását a
kultúrfajták okozta introgresszió veszélyezteti. Ivartalan szaporodása, a gyökérsarjképzés
révén lecsökken egy populáción belül a különböző genotípusok aránya. Ivaros
szaporodásakor az önbeporzás prezigótikus gátlása, a megtermékenyülést akadályozó
inkompatibilitási rendszer.
Viszonylagos ritkasága miatt nemesítésekor törekedni kell, hogy szelekciós tevékenységünk
(magtermelő állományok, törzsfák, plantázsok) hozzájáruljon a faj génkészletének,
változatosságának megőrzéséhez is. A célunk minél magasabb fokozatú szaporítóanyagkategóriába tartózó szaporítóanyag biztosítása. A minőség, genetikai nyereség (szelekciós
haladás) utódvizsgálatokkal és klónkísérletekkel igazolható.
Az in vitro szaporítás teremt lehetőséget arra nézve, hogy egy törzsfaklón, vagy
utódnemzedékből szelektált klón genetikai tulajdonságai megismerését követően,
mikrodugványozásból kiindulva klónkísérleteket létesítsünk. A klónkísérlet célja olyan
klóncsoport összeállítása, mely növekedési és rezisztencia tulajdonságait tekintve
szignifikánsan igazolható szelekciós haladást eredményez. A klóncsoport továbbszaporítási
módja szintén az in vitro szaporítás lehet a szélesebb körű erdészeti felhasználás számára is.
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