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A fekete nyár a korábbi évszázadokban
az ártéri puhafás erdõk egyik fõ fafaja
volt. A folyószabályozás és a hibrid ne-
mes nyárak telepítése következtében
elõfordulási területe nagymértékben
csökkent, a még meglévõ, ligetes állo-
mányai védelemre szorulnak.

A fekete nyár kórokozói azonosak
nemesített hibridjei (Populus x
euramericana) erdõvédelmi gyakorlat-
ban jól ismert kórokozóival. E kóroko-
zók azonban a fekete nyáron tömeges,
járványszerû megbetegedést nem vagy
ritkábban okoznak, mivel e fafaj, a ne-
mes nyárakkal ellentétben, nem alkot
nagy kiterjedésû, genetikailag egyönte-
tû állományokat. A fekete nyár termé-
szetvédelmi szempontú elszaporítása, a
nemes nyárakkal történõ hibridizáció
veszélye miatt, a vegetatív szaporító-
anyag alkalmazását teszi szükségessé.
Ennek során a kórokozók megjelenésé-
nek fokozódására lehet számítani.

Levél- és hajtásbetegségek
Levélrozsda – Melampsora fajok

A nyárak levélrozsdáját különbözõ
Melampsora fajok (gyûjtõnéven
Melampsora populina) okozzák. A feke-
te nyáron elõforduló fajok a következõk:

Melampsora larici-populina, mellék-
gazda: Larix

Melampsora allii-populina, mellék-
gazda: Allium

Melampsora magnusiana, mellék-
gazdák: Chelidonium, Corydalis

Melampsora rostrupii, mellékgazda:
Mercurialis perennis

A nyárak levelén az uredo- és teleu-
totelepek, a mellékgazdákon a sper-
mogóniumok és az ecídiumok fejlõd-
nek. A nyárakon a tünetek a nyár
közepétõl jelennek meg, a levelek fo-
nákján elõtörõ sárga uredotelepek for-
májában. Erõs támadás estén a levelek
idõ elõtt elszáradnak és lehullnak.

Marszoninás levélfoltosság – Drepano-
peziza fajok, anamorfa: Marssonina

A fekete nyáron elõforduló fajok:
Drepanopeziza punctiformis,

anamorfa: Marssonina brunnea
Apró, 1 mm-es, pontszerû, összefo-

lyó, barna foltokat okoz, a hialin, csepp
alakú, kétsejtû konídiumok 14-16 x 6
µm méretûek.

Drepanopeziza populorum, anamor-
fa: Marssonina populi-nigrae

3-6 mm nagyságú, kerekded, barna
levélfoltokat okoz, a konídiumok mére-
te 20-22 x 8-11 µm.

A vegetációs idõszakban a járványt a
konídiumok terjesztik. Az ivaros alak a
lehullt, áttelelt levelekben fejlõdik ki, az
elsõdleges fertõzést a tavasszal szóródó
aszkospórák végzik.

Venturiás levél- és hajtásfeketedés –
Venturia populina, anamorfa: Pol-
laccia elegans

Szabálytalan, növekvõ, feketés levél-
foltokat, a hajtásvégek száradását, a
vesszõk kérgének foltos elhalását okoz-
za. Az anamorfa (ivartalan vagy konídi-
umos alak) a foltok, elhalások felületén
telepeket képez. Az itt képzõdõ konídi-
umok sötét színûek, 32-38 x 11 µm mé-
retûek, 1-2 harántfallal osztottak. Az
ivaros alak az áttelelt levelekben
fejlõdik ki. Az aszkospórák tavasszal
szóródnak, de az elsõdleges fertõzés-
ben fontosabb szerepük a konídiumok-
nak van, amelyek képzõdése a hajtások
kérgében áttelelt telepeken tavasszal új-
raindul.

Szeptóriás levélfoltosság – Myco-
sphaerella populi, anamorfa: Septoria
populi

A jegenyenyáron (Populus nigra
’Italica’) egyes években gyakori. Apró,
2-4 mm-es, vékony sötét vonallal körül-
határolt, kifehéredõ közepû levélfolto-
kat okoz. A foltokban keletkezõ
piknídiumokban hialin, hengeres, 32-
51 x 2,5-4 µm nagyságú, 1-2 harántfallal
osztott konídiumok képzõdnek, ezek
terjesztik a járványt. Az ivaros alak a le-
hullt, áttelelt levelekben fejlõdik ki, ta-
vasszal az elsõdleges fertõzést az
aszkospórák végzik.

Levélmozaik – Nyár mozaik vírus
A vékony levélerek mentén futó, sár-

ga, mozaikszerû foltosodást, növeke-
déscsökkenést okoz. A vírus mechani-
kailag is átvihetõ, elsõsorban a vegeta-
tív szaporítóanyaggal terjed.

Lisztharmat – Uncinula adunca
A betegség tünete a leveleken a nyár

második felétõl jelentkezõ lisztharmat-be-
vonat. Elõfordulása a fekete nyáron ritka.

Levélfodrosodás – Taphrina aurea
A leveleken félgömbös hólyagok ke-

letkeznek, a homorú felületük (aszku-
szok rétege) aranysárga színû. A fekete
nyáron nem gyakori.

Kéreg- és ágbetegségek
Nyár kéregfekély – Cryptodia-
porthe populea, anamorfa: Dis-
cosporium populeum

Kéreg- és ágelhalást okoz, gyakran
az oldalágak kiindulási helye körül. A
sima kérgû részeken tenyérnyi, ellipti-
kus, besüppedõ foltok figyelhetõk
meg, a vastag kérgû részeken a tünetek
csak a kéreg eltávolítása után láthatók a
kambium elszínezõdése révén. Gyak-
ran nyálkafolyás is jelentkezik.

A megtámadott kéregrészekben ta-
vasszal és nyáron 1 mm körüli piknídi-
umok törnek elõ, amelyekben hialin,
egysejtû, tojásdad, 10-13 x 7-10 µm mé-
retû konídiumok keletkeznek. A perité-
ciumok a már elhalt ágak kérgében, a
betegség második évében fejlõdnek ki.
A megbetegedés mértéke a gazdanö-
vény élettani állapotától függ. A vízház-
tartási zavarok, a fagyhatás fokozzák a
fák fogékonyságát.

Citospórás ágelhalás – Valsa sordi-
da, anamorfa: Cytospora chrysosper-
ma

A hajtások, ágak kérgén besüppedé-
seket, barna, majd feketés elszínezõ-
déseket, elhalásokat okoz. A megtáma-
dott kéregben a tél végétõl piknídi-
umok jelennek meg, amelyekbõl ned-
ves idõben a konídiumok tömege na-
rancssárga, fonálszerû cirruszokban
áramlik ki. A konídiumok hialinok, egy-
sejtûek, görbült pálcika alakúak, 3-5 x
0,5-2 ìm méretûek. A peritéciumok a
már elpusztult ágak kérgében fejlõdnek
ki. A kórokozó gyengültségi jellegû, ál-
talában egyéb tényezõk (fagy, aszály,
tarrágás) hatását követõen lép fel.

A fekete nyár és hibridjei kérgében
kisebb gyakorisággal egyéb kóroko-
zók is elõfordulnak, pl. a Nectria gal-
ligena, Phomopsis, Fusarium fajok.
Golyvákat, rákokat, kéregelhalást okoz-
nak. A baktériumos kéregrákkal
(Xanthomonas populi) szemben a
fekete nyár kevéssé fogékony, de egyes
hibridjein e betegség is elõfordul.

Tõ- és törzskorhasztó gombák
A fekete nyáron az Aigeros szekcióhoz
tartozó nyárakon általánosan elõfor-
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duló tõ- és törzskorhasztó gombák je-
lennek meg. Az élõ törzseket sebeken,
ágcsonkokon, rovarjáratokon keresztül
fertõzik. Kezdetben álgesztesedést,
majd korhadást okoznak, a fa pusztulá-
sa után szaprotróf módon egy ideig to-
vább tenyésznek. Egy részük nyárak és
fûzek speciális korhasztója, mások lom-
bos fákon általánosan elterjedt, gyakori
polifág gombák. Az alábbiakban felso-
roltak megjelenésére lehet leginkább
számítani, de esetenként más fajok is
elõfordulhatnak.

Nyárak, füzek speciális korhasztói:
Nyár tõkegomba – Pholiota destruens

Kalapos gomba, a termõtestek felüle-
te barna, a kalapon és a tönkön nagy fe-
héres pikkelyek vannak. A termõréteg
lemezes, a lemezek barnák. Álgesztese-
dést, majd fehérkorhadást okoz.

Rozsdasárga tõkegomba – Pholiota
aurivella

A termõtestek barnássárgák, általá-
ban csoportosan jelennek meg a tör-
zsek sebzéseinél. A fában vöröskor-
hadást okoz.

Ánizstapló – Trametes suaveolens
A tapló termõteste konzolos, fehér,

párnaszerû, felülete bolyhos, a ter-
mõréteg csöves. Frissen ánizsillata van.
Fehérkorhasztó.

Polifág korhasztók lombos fákon:
Kései laskagomba – Pleurotus
ostreatus

A termõtestek csoportosan jelennek
meg, esetenként a még élõ fákon, de ál-
talában csak azok pusztulását követõen.
Oldalasan nyeles kalapok, állaguk puha,
húsos. Felületük színe változó: sárga,
szürke, barnás, kékes stb. A termõréteg
lemezes, a lemezek lefutnak a féloldalas
tönkre. Az élõ törzsekben álgesztese-
dést, majd a geszt fehérkorhadását okoz-
za. A korhasztott fa vaníliaillatú.

Pisztricgomba – Polyporus squamo-
sus

Fehérkorhasztó tapló. A termõtestek
egyévesek, nagy méretûek, általában
csokrosan jelennek meg, rövid, félolda-
las nyéllel rendelkeznek. A kalapok fe-
lületén nagy barna pikkelyek vannak, a
termõréteg csöves.

Bükktapló – Fomes fomentarius
A termõtestek évelõk, pata alakúak,

felületüket vastag, szürke vagy mogyo-
róbarna kéreg borítja. Fehérkorhadást
okoz.

Sárga gévagomba – Laetiporus sul-
phureus

Termõteste egyéves, csokros,
legyezõszerû kalapokból áll. Állaga pu-
ha, sajtszerû. Felülete narancssárga, a

csöves rész kénsárga színû. Vöröskor-
hadást okoz.

Lilás réteggomba – Chondrostereum
purpureum

Többnyire szaprotróf jellegû gomba,
egyes esetekben sebparazitaként (pl.
nyeséseknél) élõ fákat is megtámad.
Elterülõ-visszahajló termõtestei a már
pusztuló törzseken jelennek meg. A ter-
mõréteg sima, frissen élénk lila színû.
Fehérkorhadást okoz.

Gyûrûs tuskógomba – Armillaria
fajok

A gyökér- és tõkorhasztó gyûrûs tuskó-
gomba fajok a fekete nyáron is elõfordul-
hatnak. A gyûrûs tönkû termõtestek tus-
kókon, az elpusztult, vagy még élõ fák tö-
vén õsszel, szeptember-októberben jelen-
nek meg. Az aszály vagy egyéb tényezõk
által legyengített faegyedeket támadják. A
talajban növekvõ hifakötegeik (rizomor-
fa) sebzés nélkül is behatolnak a gyök-
fõbe és a vastagabb gyökerekbe.

A fentieken kívül a fekete nyár elhalt
faanyagán különbözõ szaprotróf kor-
hasztók is megjelennek: fehér egyrétû-
tapló (Coriolopsis trogii), rózsaszí-
nes egyrétûtapló (Daedaleopsis con-
fragosa), borostás egyrétûtapló
(Trametes hirsuta), lepketapló
(Trametes versicolor) stb.
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