
— korszerű — módszerek bevezetésének lehetőségét. Ezen a téren könnyen 
a világ élére kerülhetünk. 

Mindennel együtt úgy vélem, eddigi hozamszabályozási gyakorlatunk nem 
irányult az erdővagyon célszerűtlen használatára, és akaratlanul sem ered
ményezte azt. Kialakítása mindig nyilvános volt és ma is az, három külön 
álló eszervezet, a tervező, a gazdálkodó és a felügyelő vesz részt benne. Nem 
hiszem, hogy ez az együttes nem tévedhet, de azt sem, hogy többségükben 
lelkiismeretlenek, nem értenek feladatukhoz és kárt okoznak a társadalomnak. 
Ha mégis így lenne, akkor csak a hozamszabályozás változtatása már nem 
segíthet erdőgazdálkodásunk ügyén. 

ÉGHAJLATI TÉNYEZŐK HATÁSA 
A NYÁR KÉREGFEKÉLY JÁRVÁNY KIALAKULÁSÁBAN 

Folcz Tóbiás 

A z elmúlt 5—6 évben jelentősen elterjedtek az újabb, a kéregfekély (Dothi-
chiza populea — Sacc. et Br.) betegségének ellenállóbb nemesnyár fajták. 
Ennek ellenére nem mondhatjuk azt, hogy sikeresen legyőztük ezt, a nyarak 
között időnként tömeges pusztulást okozó veszélyt. A z elmúlt évtizedek ta
pasztalatai azt mutatják, hogy a nagyobb járványok az ellenállóbb fajtákat 
is sújtják, és hogy egyes ellenállóbb fajták fogékonysága növekedett (pl. 
'I—214'). Ugyanakkor nagyon sok a „fehér folt" a gomba életmódjával kao-
csolatosan is. Ez utóbbi csökkentéséhez kívánok hozzájárulni azzal, hogy a jár
vány kialakulásának éghajlati összefüggéseiben végzett megfigyeléseimet köz
readom. 

A fertőzés menete 

Mielőtt az égh«jlati adatok és a betegség kialakulásának időpontjait össze
hasonlítanánk, röviden összefoglalom a gomba életmódjának legfontosabb sza
kaszait. 

A nálunk ismert betegséget a gomba konidiumos alakja (Dothichiza populea 
Sacc. et Br.) okozza. A z ivaros alakot (Cryptodiaporthe populea Butin) alig 
ismerjük. A D. populea a termőtesteit a károsított hajtáson május—június
ban érleli. A fekete, 2—3 milliméter hosszú, kissé elliptikus piknidiumok eb
ben az időszakban tömegesen szórják a spórákat. A szétnyílt termőtestekből 
a spóraszóródás azonban nem szűnik meg a nyár közepén, hanem kisebb mér
tékben az év hátralevő részében, sőt télen is folytatódik. A piknidiumok csa
padékvízzel érintkezve duzzadnak meg és nyílnak szét. Ebből következtethető, 
hogy a spórák is a víz (pára, köd) segítségével terjednek. A kedvező helyre 
került spórák kicsírázva sebzéseken, repedéseken behatolva a kéreg alatt 
kialakítják a tenyésztésiét. Ezt jelzi a kéreg kismértékű színváltozása és a ké
reg alatti barna foltok megjelenése. A tenyésztést elterjedése (a barna foltok 
növekedésének megfelelően) a kéreg és a kambium pusztulását okozza. Ezen 



a helyen a kéreg kirepedezik, rákos seb keletkezik. A z 1—2 éves hajtások 
gyakran teljesen elpusztulnak. A nekrotikus foltok, illetve a hajtáspusztulás 
a vegetációs idő elején, többnyire májusban jelentkezik. Ezután hamarosan 
megjelennénk a piknidiumok, előkészítve a fertőzést és a következő évi be
tegség kialakulását. 

Nagyobb járványok 

A szakirodalomban mindössze egyetlen utalásszerű megjegyzést találtam ar
ra vonatkozóan, hogy mely években okozott tömeges pusztulást a Dothichiza. 
Eszerint hazánkban 1955-ben és 1967-ben volt igen erős országos járvány 
(Gergácz J.—Halupa L.—dr. Szontágh P., 1968.). Ennek az adatnak a kiegészí
tésére idősebb, a nyárgazdálkodásban nagy tapasztalatot szerzett kollégákat 
is megkérdeztem. Közülük Olaszi I. (1989., szóbeli közlés) a Szigetköz és a Han
ság területére vonatkozóan megerősítette az előző két járvány évét, i l letve 
kiegészítette egy újabb, 1986-ban bekövetkezett fertőzésről szóló adattal. 

Sajnos az E R T I által kiadott előrejelzések nem adnak megbízható adatokat. 
A z erdővédelmi jelzőszolgálat hiányos működése miatt az ERTI-hez beérke
ző adatok már eleve hiányosak voltak. A z egyes károsítások összesítésénél 
többször megjegyezte a szerző: „ . . .becs lésünk szerint a károsítás valójában 
lényegesen nagyobb, mint ahogy a beérkezett adatok jelzik". 

Így csak a már említett három év, 1955, 1967 és 1986 fogadható el megfele
lő biztonsággal olyan időszaknak, amikor 'a Dothichiza jelentős károkat oko
zott. A z 1986. évi károsítás csak a Szigetközre és a Hanságra vonatkozik, 
a másik két adat országos méretű járványt jelöl, ezért a Duna magyarországi 
felső szakaszára is érvényes. Ezek alapján a mosonmagyaróvári meteorológiai 
adatokat használtam fel, ezeket hasonlítottam össze a szábanforgó három 
járványos évvel . 

A járvány kialakulásában szerepet játszó éghajlati tényezők vizsgálata 

A gombák életében a környezeti tényezők közül leggyakrabban a rendelke
zésre álló víz és a hőmérséklet játszik a legfontosabb szerepet. Ezért az ezt 
befolyásoló három legfontosabb éghajlati tényezőt — a hőmérsékletet, a lég
nedvességet és a csapadékot — vizsgáltam. A z első két tényezőnek évi közép
értékét, i l letve a csapadék összegét 1951-től kezdődően összevetve a három 
járványos évszámmal, nem találtam összefüggést. Ezért megvizsgáltam, hogy 
mi a helyzet a gomba szempontjából kritikus időszakokban. A z életmód alap
ján ilyen időszaknak kell tekinteni a telet, amikor a spórából tenyésztést lesz, 
és a kéreg alatt kialakulnak a barna foltok, i l letve a május—júniusi idősza
kot, amikor a megtámadott szöveti részek elhalnak és megjelennek az új 
termőtestek. Télen a december—március hónapokat, nyáron a május—június 
hónapokat vettem figyelembe. A három éghajlati tényező a kritikus évek téli, 
illetve tavaszi időszakában az 1—6 grafikonok szerint alakult. 

Hőmérséklet 

Az 1. grafikon a téli hónapok középhőmérsékletét, a 2. grafikon a május—júniusi 
középhőmérsékletet ábrázolja. A téli hónapokban jól látható, hogy az egyik jár
ványos évben magasnak, kettőben közepesnek mondható a középhőmérséklet, to
vábbá mindhárom esetben 0 °C feletti. Ez egyezik azokkal a laboratóriumi kísér
letekkel, amelyek szerint a spóra csírázása és a hifa fejlődése már fagypont felett 
elindul (Breuel, K. 1965, Gergácz J. 1971, Leontovyc, R. 1962). Egybevég ez azzal 
a tapasztalati megfigyeléssel is, hogy a Dothichiza az enyhe telek után erősebben 



2. Nyári hónapok (V—VI.) középhőmérséklete 



lép fel. A nyári időszakban (2. grafikon) a járvány kialakulásához két esetben kö
zepes, egy esetben magas hőmérséklet járult hozzá. Breuel, K. (1965) a micélium 
fejlődésének optimális hőmérsékletét 17—22 °C-ra, Gergácz, J. (1971) 15—20 °C-ra 
teszi. A mi esetünkben a három járványos év május—júniusi középhőmérséklete 
megfelel az irodalmi optimumnak is. 

Relatív páratartalom 

Az egyes esztendők téli és nyári időszakának középértékeit a 3. és 4. grafikon 
mutatja. A téli időszakban a gombának a kiegyenlített közepes légnedvesség ked
vez, míg a járványos nyári hónapokban inkább alacsony volt a páratartalom. A 
grafikon azonban azt is mutatja, hogy a túl alacsony nyári páratartalom mellett 
sem volt járvány. Ez arra utal, hogy egy viszonylag alacsony optimum kedvez a 
gombának és az ettől való akár negatív, akár pozitív eltérés gátlóan hat. 

Csapadék 
A járványos évek telén a csapadékértékek (5. grafikon) közepes és magas szinten 

ingadoznak. Határozott következtetés csupán annyiban mondható ki, hogy egyik 
járvány sem alakult ki csapadékszegény téli hónapok után. A nyári hónapokra 
(6. grafikon) viszont mindhárom járvány esetében jellemző a csapadékszegénység, 
ami a páratartalom iránti korlátozott igény után ismét arra utal, hogy a Dothichiza 
nem kedveli a túlzott nedvességet, inkább egy bizonyos optimumot keres. 

A három érték évenkénti adatai után célszerűnek látszott megnézni az 
egyes hónapok középértékeinek sokéves átlagát (1951—1988-ig) és ezt össze
hasonlítani a gomba egyéves fejlődésével. Ezt a 7. grafikonon ábrázoltam. 
Látható, hogy a téli időszakban a Dothichiza populea fejlődésének egy ala
csony, de fagypont feletti hőmérséklet, viszonylag alacsony csapadékmennyi
ség és magas páratartalom kedvez. A nyári időszakban ennek ellenkezőjeként 
magasabb hőmérséklet és csapadék, illetve alacsony páratartalom segíti a be
tegség tetőzését. (Ez a megállapítás nem mond ellent a korábbiaknak, hiszen 
itt az egyes hónapok sokévi átlagát vettük figyelembe, míg az előző e lem
zésnél az egyes évek átlagértékeit hasonlítottuk egymáshoz.) 

A z előző esetben azt vizsgáltam, hogy a járványos évek éghajlati adatai 
milyenek a többi évhez képest, ez utóbbi esetben pedig azt, hogy egy átlagos 
év időjárási lefolyása milyen, és ehhez hogyan alkalmazkodik a gomba élet
módja. A kétféle vizsgálat együttesen hozzávetőleges optimumokat is ad: 

Hőmérséklet Páratartalom Csapadék 

(átlag) (átlag) (összes) 
Téli ( X I I — I I I . hó) 0 °C felett 80—85% 150—200 mm 
Nyári ( V — V I . hó) 15—20 °C 67—72% 150 mm alatt 

A 7. grafikon csapadékgörbéje jelzi, hogy a nyár hátralevő része nem 
haszontalan a gomba számára. A június—augusztusi sok csapadék minden 
bizonnyal a spórák terjedésében játszik fontos szerepet. 

Mielőtt összefoglalnám az eredményeket, meg kell állapítani, hogy a Do
thichiza populea okozta járvány kialakulására más éghajlati tényezőknek is 
hatással kell lenni. Ilyenek pl. a sugárzás, a szél, a transzspiráció, a csapadék-
elfolyás. Ezenkívül figyelembe kell venni, hogy a gomba a kéregben és a ké
reg alatt élősködik, így annak nedvességtartalma legalább olyan fontos, mint 
a külső nedvességviszonyok. 
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5. Téli hónapok (XI—I.) csapadékösszege 

Ezek vizsgálata még további kutatások feladata. Nem szabad megfeledkezni 
arról sem, hogy nagyon kevés konkrétan meghatározható járványeset áll ren
delkezésre, ez a következtetések értékét erősen csökkenti. A további, ed-
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7. Havi középhőmérsékletek a járványos években 

diginél alaposabb központi adatgyűjtés mellett célszerű lenne egyes nyár ter 
mőhelyek járványadatait a helyi, esetleg csemetekertekben mérendő klíma
adatokkal összehasonlítani. 

Összefoglalás 

1. A D. populea fertőzési időszakában enyhe, párás telet kedvel. A hifa 0 °C felett 
már fejlődik. A 150—200 mm-es csapadék, illetve a közepesnek mondható 80— 
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8. Havi közepes légnedvesség a járványos években 



85%-os páratartalom kedvez a micélium kifejlődésének, előkészítve ezzel a nyár 
eleji járvány kirobbanását. 

"2. A május—júniusi időben 15—20 C közötti hőmérsékleten, viszonylag alacsony 
légnedvesség! és csapadékoptimum mellett alakulhat ki tömeges pusztulás. Ez az 
optimum a jelenleg rendelkezésre álló adatok mellett 67—72%-ban, illetve 150 mm 
alatti értékben határozható meg. 

3. A nyári nagyobb csapadékmennyiség segíti a spórák terjedését. 
4. A rendelkezésre álló kevés adat miatt további megfigyelések szükségesek a kö

vetkeztetések megerősítésére. 
5. A vizsgálatokat ki kell terjeszteni a gazdanövény belső nedvességellátottságára is. 

Ezt indokolja, hogy a jól megfigyelhető hőmérsékleti összefüggésekkel szemben 
a csapadék és légnedvesség kapcsolata a gombával bizonytalanabb. Nyilvánvaló, 
hogy itt más, elsősorban belső nedvességviszonyok is fontos szerepet játszanak . 
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