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Mióta az elektromos távvezetékeken nagy felületű és nagy 
fesztávolságú huzalokat alkalmaznak, azóta roppant gyakorlati 
fontosságra tett szert a zúzmaraképződés kérdése. A z alkalma
zott meteorológia mívelői világszerte behatóan foglalkozni kezd
tek ezzel a jelenségcsoporttal és sok érdekes megállapításra ju
tottak. Miután a felszínre került eredmények erdészeti szem
szempontból is nagy jelentőségűek, azért a következőkben rövid 
összefoglalást kívánunk róluk nyújtani. 

/. Mi a zúzmara? „Jégbevonat, amely magas páratartalmú 
maritim légtömegek beáramlása alkalmával keletkezik 0 foknál 
hidegebb testeken." Ez a jégbevonat állhat laza kristályhalmaz
ból és állhat tömör jégből is. Közelebbi szerkezete azokon a 
hőmérsékleti- és szélviszonyokon múlik, amelyek keletkezésekor 
uralkodtak, illetőleg keletkezésétől kezdve a jégbevonat leolva
dásáig felléptek. E tényezők hatása foytán a zúzmarának több
féle alfaja különböztethető meg. A részletekbe ezen a helyen 
nem hatolhatunk be. 

//, A zúzmara keletkezése. A zúzmara a légköri vízpára 
halmazállapotváltozásainak eredménye. Egyik keletkezési módja 
az, hogy a légköri párából először apró cseppek képződnek, ame
lyek később a hideg tárgyakra kifagynak. Másik keletkezési 
esete, amikor a víz a cseppfolyós halmazállapot teljes átugrásá
val, a gázállapotból azonnal a szilárd halmazállapotba lép át 
(szublimáció). Utóbbi eset fennforgását a zúzmara szabályos 



kristályszerkezete árulja el. Mindkét halmazállapotváltozásnak 
az a melegveszteség az oka, amelyet a hozzánkáramló párás ma-
ri t im légtömeg a talaj menti igen hideg tárgyakkal való érint
kezés következtében elszenved. A zuzmaraképződést tehát vég
eredményben a talajmenti hideg tárgyak idézik elő, törvényei
hez pedig a víz halmazállapotváltozásairól és túlhüléséről szóló 
fizikai tételek adják meg a kulcsot. 

-77. A zumaraképződés arányai. Köztudomású, hogy a sú
lyosabb zuzmarahelyzetek alkalmával óriási jégtömegek rakód
hatnak le a szabadban lévő tárgyakra. Milliméteres átmérőjű 
távbeszélőhuzalok karvastagságú jégbevonatot vesznek ma
gukra, míg annak súlya alatt elszakadnak. Fák, bokrok, épüle
tek finomabb körvonalai eltűnnek és formátlan jégóriásokká 
változnak. Villamos távvezetékeken igen gyakran 2—3 kg jég 
telepszik a vezeték minden folyóméterére. 

A zuzmaralerakódás annál bőségesebb lesz, mentől élén
kebb a zuzmaraképző rétegben a szél, minél magasabb hőmér
sékletű az érkező zuzmaraképes maritim légtömeg, mennél éle
sebb a hőmérsékleti ellentét az új enyhe levegő és a környezet 
hideg tárgyai között, és mennél hosszabb ideig állnak fenn a 
zúzmara keletkezésére kedvező meteorológiai viszonyok. Ezek-
szerint legsúlyosabb zuzmarakárok akkor következnek be, ami
kor egy igen kemény téli hideghullámot nagyerejű enyhülési 
hullám vált fel. A kicsiny és gyors hőmérsékletváltozással járó 
iclőfordulásokat csak gyenge zúzmaraképződés kíséri. A nagy 
enyhülési folyamatok ellenben súlyos zuzmarahelyzettel járnak 
karöltve, feltéve, hogy a megelőző időjárás eléggé hideg volt és 
hogy az enyhülést nem napsütés, hanem tengeri légtömegek 
nagyarányú beáramlása hozza létre. 

Ismételten hangsúlyoznunk kell, hogy a zuzmaraképzésre 
akalmas meteorológiai helyzet huzamossága az a tényező, amely 
á zúzmara mennyiségére és szerkezetére különösen nagy befo
lyással van. 

IV. A zuzmarateher rohamos növekedése állandó meteoro
lógiai térben. A zuzmaracsapadék gyarapodásának van egy igen 
érdekes törvénye, amely semmiféle más csapadékalaknál nem 



jelentkezik. A z esőnél, hónál az időegységben lehulló csapadék 
(az ú. n. csapadékintenzitás) csakis a meteorológiai folyamat 
állandóitól függ, pl. eső alkalmával a cseppek méretétől és köb
centiméterenkénti számától, továbbá a szélsebességtől. Ha ezek 
az állandók az idő folyamán meg nem változnak, akkor a csapa
dékképződés mértéke sem változik, egyforma idő alatt egyforma 
mennyiségű csapadék hull le és pl. a leesett esővíz mennyisége 
arányos lesz az esőzés időtartamával. 

Egészen más a helyzet a zúzmara mennyiségénél, mert ez a 
nem-szakember számára valóságos meglepetéssel szolgál. A le
rakodó zúzmara mennyisége ugyanis nemcsak a meteorológiai 
állandóktól függ; a ködcseppek nagyságától, számától és a szél
sebességtől. Ezekkel a mennyiségekkel a zúzmaraképződés ép
pen úgy egyenes arányban áll, mint az eső mennyisége a felso
rolt tényezőkkel. Ámde ha e tényezők állandók maradnak, akkor 
a zúzmaraképződés még mindig nem fog az idővel arányosan 
történni, hanem azzal az érdekes esettel találjuk magunkat szem
ben, hogy a zúzmara az idő multával egyre rohamosabban gya
rapodik. A zúzmaraképződés tehát nem lesz arányos a csapadék
keletkezés tartamával, hanem gyorsuló folyamat, melynek se
bessége annál fokozottabb lesz, mentől tovább állnak fenn a zúz
marát létrehozó körülmények. 

A zúzmara esetében tehát nemcsak a csapadék mennyisége 
lesz folyton nagyobb, amint a folyamat előrehalad, hanem a csa
padék képződési sebessége (intenzitása) szintén növekszik, a 
meteorológiai tényezők állandósága esetén is, egyedül csak az 
idő előhaladása következtében. 

Ezt a különös jelenséget a következőképpen értjük meg. 
Tekintsük a zúzmaraképződés legegyszerűbb esetét, amikor a 
zúzmara keletkezésére alkalmat adó tárgy gömbalakú, pl. tanul
mányozzuk a zuzmarabevonatot egy kerti díszgolyón. Egyforma 
meteorológai tényezők (ugyanoly sűrű köd, ugyanakkora csep
pekből és állandó szélsebesség) esetében a golyót csakhamar 
gömbhéjalakú jégbevonat veszi körül, amely az idő folyamán 
egyenletesen vastagodik. Vastagodása közben a gömbhéj külső 
felülete folyton nagyobb lesz, és pedig a gömbsugár négyzetével 



arányosan. Egyre nagyobb felületen történik tehát a jéglerakó
dás, mindig egyforma vastagságban. Ennek következtében a jég
bevonat összsúlya a felület nagyságával lesz arányos, vagyis 
szintén az idő négyzetével növekedik. H a egy óra alatt a gömbre 
Z gram súlyú zúzmara telepedett, akkor a következő óra végén 
már Z 2 súlyú zuzmarateher fog reá nehezedni. 

A z előadottakból válik érthetővé, miért oly veszélyesek a 
hosszabb zuzmaraperiódusok és hogyan halmozódhatik fel egyes 
testeken oly félelmetesen nagy jégteher. 

Egyben azonban megkaptuk annak magyarázatát is, hogy 
a zuzmarabevonat miért gyarapodik állandó meteorológiai tér
ben is egyre rohamosabban, míg a csapadék összes többi alakjai 
állandó meteorológai viszonyok közt változatlan csapadékinten
zitást és az idővel csupán egyenes arányban növekedő csapadék
összeget adnak. Ugyanis a zúzmara esetében mufatkozó kivéte
les viszonyok abból származnak, hogy itt a képződő csapadék 
megnöveli magát a felfogó felületet és ezáltal olyan csapadék-* 
tömegek súlyát is a felfogó testnek kell viselnie, amelyek kelet
kezésére csak a már megnagyobbodott felszín ad alkalmat. E n 
nek a ténynek pedig az a mélyebb oka, hogy az eső és hó eseté
ben a csapadékképződés folyamata teljesen független a csapa
dékot felfogó tárgyaktól: az eső és hó fent a magasban keletke
zik és a kondenzáció arányaira semmiféle befolyással sincsen 
az, hogy idelent minő tárgyak foglalnak helyet. A zúzmara el
lenben a legalsó légrétegben keletkezik és képződésére éppen a 
felfogó tárgyak adnak alkalmat. H a azok nem volnának jelen, 
zúzmara nem is képződhetne, ha pedig más alakúak volnának, 
akkor a zúzmara mennyisége és keletkezési sebessége is meg
változna, így a zúzmara felületnövelő hatása révén önmaga szá
mára teremt egyre kedvezőbb keletkezési alkalmakat és a le
rakodó jégteher mennyiségének mindaddig rohamosan növe
kednie kell, amíg a meteorológiai feltételek kedvező irányban 
meg nem változnak. 

V. Zuzmara-mikroklimatológia. Régi tapasztalat, hogy nem 
minden telek vagy erdőrész forog egyforma zuzmaraveszede-
lemben. A zúzmara is az úgynevezetz mikroklimatikusan érzé
keny folyamatok közé tartozik. E z annyit tesz, hogy már igen 



csekély távolságon belül is nagy eltérések lehetnek egyes par
cellák közt a zuzmaravalószínűségük tekintetében. 

A zúzmara mennyisége ugyanis egyrészt a felfogó test 
alakjától függ, másrészt pedig a pillanatnyi időjárás meteoro
lógiai állandóitól. Ugyanolyan felfogó test (pl. egy fa) tehát 
különböző zuzmaraterheket fog kapni aszerint, hogy milyen 
mikroklímájú ponton fekszik. Ugy a ködcseppek méretei, mint 
azok száma és áramlási sebességük is helyenként erősen válto
zik, különösen hullámos, hegyes terpen. így például a kényszerű 
felszálló mozgás erősen növeli a cseppek számát és méreteit, ve
lük együtt pedig a zúzmaraképződés súlyosságát. Ugyanis a fel
szálló levegő nyomáscsökkenést szenved, kitágul és a fizika tör
vényei szerint ezzel adiabatikus lehűlés jár együtt. A lehűlés 
párakondenzációra ad alkalmat, az okozati lánc végén tehát fo
kozott köd- és zuzmaraveszély foglal helyet. 

A szél erőssége is nagyon függ a domborzati viszonyoktól, 
amelyek egyes helyeken szélvédelmet (és vele együtt bizonyos 
fokú zuzmaramentességet) teremtenek, völgyszorosokban és 
szűk átjárókban ellenben fokozott sebességű áramlást erősza
kolnak k i és ezzel a zuzmarakockázatot megsokszorozzák. 

Legsúlyosabb a helyzet olyan lejtőszakaszokon, amelyek a 
zuzmaraképző széllel szemben néznek és zuzmaraveszélyes leve
gőt gyors emelkedésre kényszerítik. Ilyen helyeken úgy a szél
klíma, mint a ködklíma a lehető legkedvezőtlenebb. 

Mivel a zuzmaraveszélyes maritim levegő hozzánk legtöbb
ször vagy Nyugatról (az óceán felől), vagy Délről (a Földközi
tenger irányából) érkezik, azért kézenfekvő magyarázatot kap
tunk arra a megfigyelésre, hogy nálunk a legsúlyosabb zúzmara-
károk' azokban az erdőségekben keletkeznek, amelyek a hegy
vonulatok déli és nyugati lejtőin, különösen pedig ilyen hegy
vonulatok meredeken kiemelkedő és a szélnek jól kitett szaka
szain fekszenek. Világos ezekből, hogy a zuzmaraveszély kis tá
volságon belül is erősen ingadozhatik aszerint, hogy a mikro-
klímatikus tényezők alkalmasak-e a zuzmaraképződésre vagy 
nem. Ennek a körülménynek nagy szerepe lesz a zúzmara ellen 
való védekezés, illetőleg a zuzmarakárok csökkentésének kér
désénél. 



VI. A zúzmarával rokon jelenségek. Ugyancsak jégkonden
záció útján keletkeznek, de a zúzmarától fogalmilag külön válasz
tandók a repülőgépeken mutatkozó jéglerakódások és a dér.. A z 
elsőnek keletkezésében a repülőgép saját mozgása és rétegvál
toztatásai játszanak közre. Különösen gyakran tévesztik össze 
a zúzmarát a dérrel. E két fogalom szigorú különválasztására 
ügyelnünk kell, többek között azért is, mert a zúzmara roppant 
gyakorlati jelentőségével szemben (úgy erdőgazdasági, mint 
elektrotechnikai tekintetben) a dér ártalmatlan és hatástalan 
jelenség. 

VII. Különbség dér és zúzmara között. A dér csekély meny-
nyiségű jéglerakodás, amely csendes, derült éjszakákon a talaj-
menti sugárzási lehűlés folytán keletkezik. Ebből folynak az 
alábbi lényeges eltérések:* A dér csakis derült és csendes idő
ben (ú. n. sugárzási időjáráskor), a zúzmara mindig ködös idő
ben és mozgó levegőben keletkezik; a dér a talajközeli réteg je
lensége és gyakran csak pár cm. vastag rétegben mutatkozik, a 
zúzmaraképződés többszáz, esetleg ezer méter vastagságú lég
térre kiterjedő folyamat; a dérlerakódás súlya a legkisebb fű
szálat is alig terheli meg, a zúzmara roppant tömegei ellenben 
hatalmas faágakat törnek le és fatörzseket roppantának ketté; 
a dér éjjel és főleg a hajnali órákban keletkezik, a zúzmarakép
ződés a nap bármely részében lehetséges; a dér csak pár óráig, 
a zúzmara, gyakran napokig, sőt hetekig nehezedik a természeti 
tárgyakra; a dér szublimáció (szálladás) révén szokott meg
szűnni, a zúzmara ellenben legtöbbször leolvadás vagy lehullás 
útján távozik el a keletkezési alkalmat szolgáltató testekről; a 
dér (a legmelegebb nyári Hónapok kivételével) minden évszak 
hideg éjszakáin felléphet, zúzmara ellenben a mi éghajlatunk 
alatt csak novembertől februárig keletkezik; a dér kontinentál-
szubpoláris eredetű levegőtestekben, a zúzmara ellenben mari-
tim-szubtrópikus légfajtákban szokott jelentkezni (fontos kü
lönbség a prognóziskészítő meteorológus számára!); a dérkép
ződés a hideg légbetöréseket szokta követni, a zúzmara ellenben 
a téli enyhülési hullámok bevezető jelensége. 

* L . bővebben: Természettudományi Közlöny, 1935.. 81—84. o. 



E fizikai és meteorológiai eltérések együttes folyománya
kép jelentkezik az a legfontosabb különbség, hogy a dér gyakor
lati szempontból igen csekély hatású jelenség, a zúzmarának 
ellenben nagyarányú következményei vannak. 

VIII. A zúzmara erömjivi kártevései. E lapok hasábjain 
felesleges bővebben foglalkoznom a zuzmaraokozta erdei károk 
jelentőségével. Csak adatrögzítés céljából kell megemlítenem, 
hogy az elmúlt évek súlyos zuzmarahelyzetei alkalmával a Pilis, 
Börzsöny és Mecsek erdőségeiben hitelesnek látszó megfigyelé
sek szerint 50—60 cm törzsvastagságú fák dőltek k i a roppant 
zuzmarateher súlya alatt.A meteorológusok előtt hosszú ideig 
emlékezetesek maradnak az 1933. esztendő első napjai, midőn az 
említett hegységek erdeiben életveszélyes volt a járás a zuz-
maratömeg súlya alatt végbemenő pusztulás következtében és 
az összes hegyi észlelőállomások telefonhuzalai egyetlen napon 
elszakadtak, úgyhogy a szükséges megfigyelések hiányában az 
időjárási szolgálatot alig lehetett fenntartani. Meg kell továbbá 
jegyeznünk ezen a helyen, hogy a különböző fák zuzmaraérzé-
kenysége között nagy eltérések vannak. Ezek az eltérések egy
részt az egyes fajok különböző erőművi teherbírásából, más
részt a fa alakjával kapcsolatos terhelési eloszlásból, harmad
szor a zúzmara lerakódására alkalmat szolgáltató fafelület mé
reteiből, negyedszer a fák függőleges terjedelméből származnak. 
E hatások közül csak az utolsóról kívánunk még külön is emlí
tést tenni, hangsúlyozva, hogy kivált meredek hegyoldalakon a 
kimagasló fáknak különösen nagy zuzmarakockázatot kell v i 
selniük. 

Hrudicka szemlét tartva az egyes fák tulajdonságain a 
zuzmarakockázat szempontjából, arra az eredményre jut, hogy 
a zuzmaraterhelést általában elég jól bírják a tűlevelű fák. Leg
jobban viseli el a zuzmaraveszélyes mikroklímát ugyancsak 
Hrudicka megállpaítása szerint a Pseudotsuga Douglasi. 

A zúzmara kártevései természetesen nem szorítkoznak csak 
a szemmel messziről látható, nagyarányú brutális rombolásra. 
Már egészen kismennyiségű zúzmara is észrevétlen káros mun
kát végezhet, pl. az irodalom megemlékezik róla, hogy a fiatal 
fenyők tűinek csúcsát letördeli. Erőművi károk tehát nemcsak 



a sokkilogramos jégtömegektől, hanem a gramnál könnyebb kis 
zuzmaradarabkáktól is származhatnak-. 

IX. A szél szerepe a zuzmarakárok keletkezésében. Régi 
tapasztalat, hogy a legsúlyosabb zuzmarakárok élénk szél alkal
mával lépnek fel. A szélnek négyféle szerepe van a zuzmara
károk katasztrofálissá fokozásában. 

Először is a kiváló jég mennyisége arányos az átáramló 
levegőmennyiséggel, vagyis a szél sebességével. Élénk szélben 
tehát pár óra alatt akkora zuzmaratömeg rakódhatik a fákra, 
mint csendesebb időben csak napok, vagy hetek folyamán. 

Másodszor a zuzmarateherokozta nagyfokú statikus igény
bevételhez szélben még hozzájárul a légáramlásokozta dina
mikus igénybevétel, úgyhogy a fák erőművi ellenállása kétféle 
irányban is próbára van téve. Szélviharnak zuzmarateher nélkül 
és a zuzmaratömegek roppant súlyának szélnyomás nélkül talán 
még ellenállhatna a növényzet, de a két súlyos igénybevételt 
egyszerre már nem képes elviselni. 

Harmadszor a zúzmara az erőművi terhelésen kívül még 
más tekintetben is alkalmatlanná teszi a fákat a szélnyomás el
viselésére. Mert hiszen a szélnyomásból származó nyomóerő 
arányos annak a felületnek a nagyságával, amely a szél útjában 
áll. Mármost a zuzmarabevonatú ágak felülete többszörösen 
nagyobb lehet, mint a csupasz faágaké. így a zúzmarás fára 
ható szélnyomási erő is nagyságrendszerűen nagyobbá válik és 
súlyos következményekre vezethet. 

Vannak persze esetek, amikor a heves széllökések leválaszt
ják a zúzmarát és ezzel megszabadítják a fákat a súlyos meg
terheléstől. Ámde ez csak akkor történik meg, ha a fák a leg
első széllökések erejének ellent tudnak még állni. Iyen előnyös 
hatást tehát csak fokozatosan erősödő szél alkalmával remélhe
tünk, hirtelen szélbetörések alkalmával azonban nem. Különben 
is a szélokozta leválás csak olyan zuzmarabevonat esetében tör
ténik meg könnyen, amely újonnan keletkezett és laza szerke
zetű. E z pedig a zúzmarának legkevésbé ártalmas fajtája. 

Végül negyedszer fennáll a már fentebb említett effektus, 
hogy a szél bizonyos domborzati viszonyok között hirtelen emel-



kedésre kényszerül és az emelkedéssel járó adiabatikus lehűlés 
fokozott párakiválásra vezet. 

X. A zúzmara előnyös hatásai. A szakirodalom sokat fog
lalkozik, érthető okokból, a- zuzmaralerakódásokozta nagy
arányú károkkal. Sokkal kevesebb figyelmet szokás fordítani a 
zúzmara előnyös hatásaira. Amíg az elektrotechnikában a zúz
mara mindig csak káros és nagymértékben veszedelmes tényező, 
addig az erdőségek finom és bonyolult szerkezetű életjelenségei 
között a súlyos erőművi kártételeken felül még más szerep is 
vár a zúzmarára és ez már az előnyös oldalon fekszik. A zúzma
rával járó előnyök mindenesetre jóval kisebbek, semhogy az 
erőművi kártevéseket ellensúlyozhatnák. Még sem hagyhatjuk 
megemelítés nélkül, hogy ilyenek is vannak. 

XI. A zúzmara, mint hőtároló és hőszigetelő. Először is a 
zuzmarabevonat kitűnő hőszigetelő. A jég hővezetőképessége 
még tömör állapotban sem valami nagy, a zúzmara többé-
kevésbé laza kristályhalmazában pedig bőséges légüregek van
nak, amelyek bebörtönzött levegője úgyszólván teljes hőszige
telést biztosít. A lazább szerkezetű zúzmarák légtartalma 80 
térfogatszázalékot is kitehet. E z a fajtája a zúzmarának majd
nem oly tökéletes hőszigetelő, mint a hótakaró. A zuzmarabevo
nat tehát nagymértékben védheti a növényzetet a túlságos hő
mérsékletingadozásokkal szemben. 

Már a zúzmara keletkezése folyamán is érvényesül kedvező 
hőmérsékleti hatása. Amíg a bevonat még nem elég vastag ah
hoz, h,ogy teljes hőszigetelést nyújtson, addig a zuzmaraképző-
déssel járó hőnyereségben részesíti a növényzetet. E z a hőkép-
ződés igen jelentékeny: egyetlen gram zúzmara kiválása kere
ken 700 kiskalória szublimációs hő felszabadulásával jár együtt. 
A dúsabb zúzmaraképződés tehát hatalmas hőadagokat is szál
lít. E z a hőszállítás a Nyugatról vagy Délről érkező enyhébb 
tengeri levegő hőkészletének rovására és a rni vidékeink téli hő-
háztartásának javára történik. 

XII. A zúzmara védőhatása az élősdiekkel szemben. A me
teorológiai irodalomban Hrudicka mutatott rá arra a körül
ményre, hogy a zúzmara bizonyos fokú hasznot hajthat a kéreg
hasadékokban időző élősdiék elpusztítása révén. A magunk ré-



széről óvni szeretnénk ennek a véleménynek a fenntartás nélküli 
elfogadásától, mert nem látjuk teljesen bizonyítottnak, hogy a 
kéregrepedésekben meghúzódó parazitáknak, ha be is fedi őket 
a zúzmara, okvetlenül károsodniok kellene. A zúzmara vegyi 
szempontból ártalmatlan, hőmérsékletileg elég jól szigetel, a ké
reg alá behatolni alig tud. Általában mint légzáró réteg sem sze
repelhet, mert amint említettük, legtöbbször nagy légtartalma 
van. Legfeljebb a tömörebb zuzmaralerakódás aránylag r i tka 
eseteinél lehetne szó ilyen hatásról. Éppen ezért a zúzmara para
zitapusztító értékét csak abban az esetben tudnók elfogadni, ha 
azt teljesen megnyugtató, minden kételyt kizáró kíséi-eti bizo
nyítékok társaságában terjesztik elénk. 

XIII. A zúzmara keletkezésének, erősségének és elmúlásá
nak előrejelzése. Amíg a meteorológiai prognózisok a légnyomás 
(izobárok) módszere alapján készültek, addig sokkal pontatla
nabbak és bizonytalanabbak voltak, semhogy kiterjeszkedhettek 
volna olyan finom és bonyolult légköri folyamatokra, mint a 
zúzmara keletkezése és elmúlása. 

Másfél évtizeddel ezelőtt a repülés és rádió nyújtotta kuta
tási lehetőségek kihasználásával új korszak nyilt meg a meteo
rológiában, amely a légnyomás tanulmányozása mellett a lég
kör összes többi fizikai sajátságait is figyelembe veszi és előre
jelzéseit elsősorban az egyes légtömegek fizikai tulajdonságaira, 
különösen pedig az egyes légtömegeket elválasztó határfelüle
tek, (ú. n. frontok és lesiklófelületek) viselkedésére építi fel. 

A légkör szerkezetébe és törvényeibe való mélyebb betekin
tés segítségével először Thüringiában, majd kevéssel utóbb M a 
gyarországon is megindult a zúzmara-prognózisok készítése. A 
zúzmara jelzések ma már nemcsak a zuzmarakeletkezés tenyéré 
és annak megszűnésére, hanem a várható zuzmarateher mére
teire is kiterjeszkednek és igyekeznek megjelölni azokat a pon
tokat, ahol a jéglerakódás a legközelebbi órákban legveszedel
mesebb arányokkal fenyeget. 

Ezek a prognózisok a villamos távvezetékek üzembiztonsága 
és gazdaságos ^kezelése szempontjából roppant fontosságúak. 
Erdővédelmi szempontból azonban csak alárendeltebb szerepük 
lehet, miután az erdei zuzmarakárok leküzdése elsősorban csak 



állandó jellegű megelőző intézkedéseken alapszik, nem pedig 
olyan pillanatnyi beavatkozásokon, aminők a távvezetékek zúz
mara védelmében rendkívül nagy jelentőségre tettek szert. 

XIV. A zuzmarakárok megelőzése. A zuzmarakárok meg
előzése terén az elektrotechnikában igen sokat, az erdővédelem
ben azonban viszonylag keveset sikerült tenni. Röviden ismer
tetjük az elektromos vezetékek oltalmazására igénybevehető 
intézkedéseket és egyben feltüntetjük, hogy az egyes megoldási 
módok mennyiben vihetők át az erdészeti zuzmaraproblémára. 

Nem ok nélkül hangsúlyoztuk, hogy a zúzmara mikroklíma-
tikusan nagyon érzékeny jelenség, vagyis egészen csekély távol
ságon belül a zuzmarakockázat lényegesen változhatik. Ebből 
adódik ugyanis a védekezésnek egyik legértékesebb módja: Ha 
kis helyváltoztatás árán zuzmaraveszedelmes fekvésekből sokkal 
veszélytelenebb fekvésű helyekre juthatunk át, akkor e tények
nek ismerete alapján a zúzmara iránt érzékeny tárgyakat olyan 
pontokra kell telepítenünk, ahol a veszélynek kevésbé vannak 
kitéve. Ezért a távvezetékek építése előtt „mikroklímatikus be
járást" kell tartani, mely megállapítja, milyen vonalvezetés mel
lett lehet a vezetéket lehetőleg zuzmaramentes mikroklímában 
elhelyezni. A távvezeték tervezőinek kisebb kerülőktől sem sza
bad visszariadniok, ha arról van szó, hogy a vezeték zúzmara-
biztonságát ezáltal lényegesen növelni tudják. A hosszabb veze
ték megépítése tőkebefektetést kíván ugyan, de viszonylag oly 
keveset, amelyért a zuzmaraokozta folytonos üzemzavarok el
maradása és a vezetékek hosszabb élettartama bőséges kárpót
lást nyújt. 

A mikroklímatikus megelőzés elvét erdészetileg is alkal
mazni lehetne abban az alakban, hogy a beültetési tervek készí
tésénél tekintettel vagyunk az egyes fanemek zuzmaraállósá-
gára. Miután a zuzmarakockázat helyeként erősen változik, az, 
egyes fanemek zuzmaraérzékenysége pedig szintén igen eltérő, 
azért úgy véljük, gondoskodni lehetne arról, hogy a zúzmarának 
legerősebben kitett fekvésekre, pl. a Délnyugat felé nyitott kat
lanszerű mélyedésekbe ne kerüljenek olyan fák, amelyek a zúz
mara iránt fokozottan érzékenyek és már eleve nagyobb zuz-
marakárosodás veszedelmét hordozzák magukban. 



A zuzmarakárok mikroklímatikus megelőzésének igen érde
kes módját hozta javaslatba Hrudícka. Miután a zúzmara a leg
erősebben a déli, délnyugati és nyugati lejtőkön és az erdők 
ilyen égtájak felé néző szélein jelentkezik, azért a károkat csök
kenteni lehetne azáltal, hogy a különlegesen exponált zúzmara-
fekvésekbe értéktelenebb növényzetet ültetünk. Ennek éppen az 
volna a célja, hogy a legnagyobb arányú zuzmaraképződést k i 
váltsa és annak következményeit elszenvedje. E z a megoldás 
lényegében rokon a villámhárító eszméjével, mert ennek a be
rendezésnek is az a célja, hogy egy olyan természeti eseményt, 
melyet megakadályozni nem áll hatalmunkban, magára vállaljon 
és a környezet károsodása nélkül elintézzen. A Hrudicka-féle 
zuzmara-hárító alkalmazására mindenesetre meredek, mikro-
klímatikusan kedvezőtlen hegyoldalakon vár hálás szerep. 

A mikroklímatikus megelőzésen kívül az elektrotechniká
ban igen jól bevált eltávolító eljárások is vannak, amelyek a ve
zetékeket megszabadítják a már reárakodott zuzmaratehertől. 
Régebben mechanikus beavatkozásokat használtak erre a célra, 
újabban pedig thermikusat: a vezetékek melegítését. Erdőbir
tokon azonban egyik eljárás sem látszik alkalmazhatónak. 

Negyedszer felmerülhetne az a gondolat, hogy a fák felü
leti kezeléssel olyan felszíni viszonyokat teremtsünk, amelyek 
a zúzmara keletkezését megnehezítik, vagy a zúzmara korai le-
pattogzását biztosítják. Ilyenféle kísérleteket igen nagy szám
ban végeztek az aviatikában, a repülőgéptestre rakodó igen ve
szedelmes jégbevonat leküzdése érdekében. A sokféle felületbe
vonó anyag (fagypontcsökkentő oldatok, viasz, faggyú, ricinus
olaj, petróleum, paraffin, glycerin) közül egyik sem vált be. 
Pillanatnyilag tehát nyitva marad a kérdés, vájjon ilyen úton 
lehet-e egyáltalában eredményeket elérni. Az eszme teljes fel
adását azonban nem látjuk indokoltnak, még pedig azért nem, 
mert az aviatikában sokkal súlyosabb a jégképződési veszély, 
mint az erő védelemben. A rendkívül nagy sebességgel mozgó 
repülőgépek behatolnak a felhők belsejébe és az útjukban elgá
zolt összes túlhűlt cseppek kifagynak reájuk. A földön nyugvó 
tárgyak zuzmaraveszélye koránt sem olyan arányú, mint a ma
gas rétegeken átrohanó repülőgép jégképződési veszélye. Kitűnik 



ez abból is, hogy a földi tárgyakon órák és nem egyszer napok 
kellenek a veszedelmesebb zuzmarateher megjelenéséhez, a re
pülőgépeket ellenben olykor percek alatt is nagy jégtömegek 
borítják el. Éppen ezért nem lehetetlen, hogy a felületi kezelés
nek olyan módszerei, amelyek az aviatikában csak kevés ered
ményt adtak, az erdővédelemben még egészen jól gyümölcsöztet-
hetők lehessenek. 

Ezek szerint az erdőségek zúzmara ellen való védelmezé-
sére pillanatnyilag csak a mikroklímatikus megelőzés bizonyul 
járható útnak, ami az erdészeti üzemtervnek az egyes erdőré
szek zúzmara-mikroklímájához való alkalmazásán nyugszik. 

A zuzmarakérdés újabb meteorológiai irodalma. 
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