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Magyarországon az utóbbi fél évszázad
folyamán immár harmadszor figyeltek
meg komolyabb száradási folyamatokat
a feketefenyvesekben. Az elsõ számot-
tevõ száradási folyamat a Mecsek-hegy-
ségben az 1948-50-es években zajlott
le. A második száradási folyamat az
1960-as években a Dunántúli-közép-
hegységben következett be. A legutób-
bi pusztulás a nyolcvanas évek végén
kezdõdött, majd ez 1992-re országos je-
lenséggé vált.

A legerõsebb pusztulás a Dunazug
hg., Budai hg., Vértes, Gerecse és a Ba-
laton-felvidék területén jelentkezett. A
pusztulás részletes felmérése érdeké-
ben kutatások indultak a Pilisi Parkerdõ
Rt., és a BEFAG Rt. területén. A fekete-
fenyõ száradásra vonatkozó megfigye-
léseket az Erdészeti Tudományos Inté-
zet Erdõmûvelési és Fatermési Osztálya
által korábban létesített hosszú lejáratú
kísérleti parcellákon végezték, mivel e
parcellák esetében adatokkal rendel-
keztek a korábbi állományszerkezetre
vonatkozóan. A kísérleti területek kivá-
lasztásánál a feketefenyõ fõbb elterje-
dési területeit vették figyelembe. Ily
módon három megfigyelési területen
(Budapest, Ásotthalom, Gyenesdiás)
alakítottak ki megfigyelési parcellákat.

Diplomamunkám keretében a Gye-
nesdiás 7C, és 25A erdõrészletekben ki-
alakításra került 831, 837-841 törzs-
könyvi számú mintaterületetek újrafel-
vételezését (2005. július-augusztus) vé-
geztem el. A korábbi vizsgálatok során
dr. Koltay András és dr. Veperdi Gábor
vezetésével végezték el a fatörzsek
egészségügyi és dendrometriai felméré-

sét. Az ebbõl származó adatokat rendel-
kezésemre bocsátották a felvételezés
összehasonlíthatósága érdekében. A
korábbi felvételezésekbõl származó
adatok és megállapítások dr. Koltay
András „A feketefenyõ száradás vizsgá-
lata” címû kutatási jelentésébõl szár-
maznak.

Az adott régióban tehát évek óta ta-
pasztalható volt a feketefenyõ-állomá-
nyok pusztulása. Ennek mértéke azon-
ban évrõl évre változó mértéket öltött.
A száradási folyamatok nyomon köve-
tése érdekében a felvételezéseket 1995,
1998 és 2000-ben is elvégezték. A be-
tegség tûvörösödés formájában nyilvá-
nul meg. A tünet az állományokban el-
szórtan, vagy kisebb-nagyobb csopor-
tokban jelentkezik. A fertõzés eleinte
csak egyes ágakra, majd a korona
különbözõ nagyságú területeire terjed
ki. A korábbi vizsgálatok során vala-
mennyi állományban megtalálható volt
két olyan kórokozó, amely  felelõs a
fenyvesek pusztulásáért. 

Az egyik a Sphaeropsis sapinea syn.
Diplodia pinea. A kórokozó a fiatal,
frissen kifejlõdõ hajtások, tûlevelek el-
halását idézi elõ. A fertõzési idõszak a
hajtások, tûlevelek növekedési idõsza-
kában, általában május végétõl július
végéig tart. A kórokozó a már kifej-
lõdött tûleveleket nem fertõzi. A kór-
kép jellegzetes, mivel a megtámadott
hajtás és az azon található tûlevelek nö-
vekedése a fertõzést követõen azonnal
leáll, és rövid idõn belül a tûk vörös szí-
nûek lesznek. Ennek megfelelõen a fer-
tõzött és elhalt hajtások és tûk majdnem
mindig rövidebbek az egészséges tûle-

veleknél. A tünetek már nyár közepén
megjelenhetnek, de augusztus-szep-
tember folyamán egyértelmûen azono-
síthatók.

A másik gyakran elõforduló kórokozó
a Mycosphaerella pini. A gomba elsõsor-
ban az idõsebb belsõ tûleveleket támad-
ja, de erõs fertõzés esetén az utolsó éves
tûleveleken is megjelenhet. Kezdetben a
korona alsó felén jelentkezik az idõsebb
tûlevelek korai vörösödése, hullása. A
fertõzés intenzitásának növekedésekor a
korona egészére kiterjedhet a tûhullás.
Erõs fertõzés esetén csak az azévi tûleve-
lek maradnak a hajtásokon, a fa teljesen
lekopaszodik. Az elhalt sárga tûlevele-
ken késõ õsszel megjelennek a jellegze-
tes téglavörös harántsávok.

Különösen veszélyes, ha a két kór-
okozó együtt jelenik meg a fákon, mivel
az egyik a belsõ, míg a másik a külsõ tû-
leveleket támadja, és így a fa pusztulása
rövidebb idõ alatt következhet be. Álta-
lában az említett két kórokozó nem idé-
zi elõ a fák gyors elhalását.

A fentiekben ismertetett kórokozók
mellett az elhalt ágakon mindenütt
megtalálták a Cenangium ferruginosum
gomba termõtesteit. A termõtestek min-
den esetben a már elhalt, vastagabb
ágakon jelentek meg. A vizsgált terüle-
ten az elsõként ismertetett gombafajok
fertõzése folyamatos és régebbi keletû,
és semmiképpen sem idézhette elõ az
állományok ilyen mértékû gyors pusz-
tulását. A pusztuló állományokban
megfigyelt tünetek zöme más jellegû.
Az elhalás, vörösödés gyorsan, a tél vé-
gén, kora tavasszal jelentkezett. A koro-
nán belül elszórtan és teljesen eltérõ
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mértékben mutatkozott az elhalás, az
esetek többségében teljes ágakat érin-
tett, azaz egyszerre halt el az idõs és fi-
atal hajtás egyaránt. Ezeken az ágakon
mindenütt megtalálták a Cenangium
ferruginosum gomba termõtesteit.

Mindezeket figyelembe véve megál-
lapították, hogy az állományok gyors és
látványos pusztulását a Cenangium fer-
ruginosum idézte elõ. A pusztulás oka-
it elemezve elsõ helyen a termõhelyi és
klimatikus viszonyokat kell kiemelni.

A korábbi felmérések során az ERTI
Ökológiai Osztálya által elvégzett ter-
mõhelyfeltárások eredményei alátá-
masztják, hogy az egykori feketefenyõ-
telepítéseknél a fafaj megválasztása a
termõhelynek megfelelõ volt. Az erede-
ti növénytársulásnál a feketefenyvesek
nagyobb gazdasági haszonnal járnak. 

A vizsgált területen elõforduló sziklás,
köves váztalaj és fekete rendzina fõ
jellemzõje a sekély termõréteg, melyet
nagyrészt a gyengén bomlott tûalomból
képzõdött nyers vagy moder humusz al-
kot. A termõréteg morzsás szerkezetû és
fekete színû, így vízgazdálkodása gyen-
ge, hajlamos a felmelegedésre. A dolo-
mit és mészkõkopárokra telepített feny-
vesek egyértelmûen, többletvíz-hatástól
független termõhelyen álló csak a légkö-
ri nedvességre utalt állományok. A csa-
padék mennyisége tehát kiemelt fontos-
ságú tényezõ. A csapadékadatokból (1.
tábla) megfigyelhetõ, hogy a már emlí-
tett száradási periódusokat mindig egy
szárazabb, csapadékszegény idõszak
elõzte meg. Egyes környezeti tényezõk
önmagukban nem képesek az állomá-
nyok fiziológiai leromlását elõidézni, vi-
szont ha az idõjárás úgy alakul, hogy
több tényezõ kedvezõtlen hatása egy-
szerre, vagy sorozatban egymás után
hosszabb távon érvényesül, akkor már
elképzelhetõ, hogy az együttes összha-
tás olyan kedvezõtlenné válik, hogy a fa-
faj azt megsínyli.

Ilyen folyamat volt megfigyelhetõ
2000-2004 között, a Keszthelyi-hg. fekete-
fenyveseiben, mely felkeltette az érdek-
lõdésemet, így diplomamunkám kereté-
ben nekiláttam a mintaterületek dend-
rometriai- és egészségügyi állapotának
újabb felvételezésének. A méréseket
2005 nyarán végeztem el, melyet a
megelõzõ évekhez képest egy jóval csa-
padékosabb elõzött meg. Mivel a
megelõzõ szárazabb években felmérések
nem készültek így adataimat a korábbi
felvételek eredményeihez hasonlítottam.

A felvétel egy öt fokozatú skálával
készült, melyet kiegészítettem egy ha-
todik fokozattal, melybe a korábbi fel-

vételek óta a területrõl letermelt egye-
deket soroltam:

1-es: teljesen egészséges, az egész
korona zöld

2-es: a koronában néhány hajtásvég
már vörös, fõleg friss fertõzések miatt.

Esetenként már az egész ág is elszá-
radt. A vörös tûlevelek aránya nem ha-
ladja meg a 20% -ot   

3-as: a koronában számos friss hajtás-
vég vörös, egyes koronarészek is elhal-
tak, de vörösödés 21-50 % között van

4-es: a korona elhalása, nagyobb
mint 50%-ban vörös.

5-ös: a fa teljesen vörös, az egész ko-
rona elhalt

0-ás: mintaterületrõl eltávolított
egyedek

Az eredményekbõl egyértelmûen lát-
szik, hogy a legnagyobb változás az
egészségügyi termelések révén követke-
zett be. Ebbõl arra következtethetünk,
hogy a letermelt egyedek egészségi álla-
pota volt a legrosszabb, valószínûsít-
hetõen 4-5-ös besorolásba estek.

Az állományban maradt egyedekrõl
általánosságban elmondható: egészségi
állapotuk nem romlott, egyes esetek-
ben javulás is megfigyelhetõ volt. Ez
valószínûsíthetõen a csapadékosabb ta-
vasz hatására bekövetkezett fiziológiai
állapotjavulásnak köszönhetõ.

A korábbi kutatások megállapítása,

miszerint „A feketefenyvesek túlzott
erélyû gyérítése fokozza a megbetege-
dés, illetve egészségi állapotromlás ve-
szélyét”, jelen esetben is helytálló. Az
egészségügyi termelések következté-
ben egyes helyeken jelentõs mértékû
záródáscsökkenés jelentkezett, mely-
nek hatására az itt található egyedeken
a száradás folyamata erõsebben mutat-
kozott, mint a megbontatlan állomány-
részekben. A természetes újulat vizsgá-
latakor is összefüggést tapasztaltunk az
újulatban megjelenõ fafajok, valamint a
záródás mértéke között. A záródás
csökkenésével megjelennek az ag-
resszíven terjeszkedõ, fényigényes fa-
és cserjefajok (pl.: akác, bálványfa,
cserszömörce) a természetes erdõtár-
sulásban elõforduló fajokkal szemben
(pl.: molyhos tölgy, virágos kõris, bar-
kócaberkenye). 

A késõbbiekben a fenyvesek termé-
szetes átalakítása során nagyobb figyel-
met kell fordítani a megfelelõ bontás mér-
tékének megválasztására, ami hatással
van az újulatban megjelenõ fafajokra, va-
lamint a fennmaradó állomány egészségi
állapotára. Érdemes továbbra is figyelmet
fordítani ezen állományokra, így nyomon
követhetõ a bennük lejátszódó egészségi
állapotváltozás, valamint a természetes át-
alakulás folyamata.

Csillag Vince 

1.táblázat. (Forrás: Meteorológiai jelentések)

Levegôszennyezés
és a szívroham 
Azoknak, akik életük folyamán hosszabb
idõt töltöttek különbözõ környezeti ártal-
maktól sújtott, de elsõsorban erõsen
szennyezett levegõjû térben, 23 százalék-
kal nagyobb az esélyük arra, hogy szívro-
ham érje õket, és ennél is nagyobb – 40
százalék – a valószínûsége annak, hogy a
roham végzetessé váljék számukra. A
hosszabb ideig belélegzett szennyezett
levegõ több módon is támadja a szerveze-
tet: krónikus gyulladásos állapotot idéz

elõ, felgyorsítja a szívkoszorúerek mesze-
sedési folyamatát és megváltoztatja a szív
mûködését. A kutatók 1397 szívrohamon
átesett férfi és nõ egészségügyi adatait, be-
tegségtörténetét hasonlították össze az
egészséges kontrollcsoport adataival, fi-
gyelembe véve azt, hogy az érintettek
mennyi idõt töltöttek szennyezett levegõ-
jû területeken. A kutatók felhívták a figyel-
met arra is, hogy a szennyezett területen
élõk között a váratlan szívhalál, azaz a
kórházon kívül, villámcsapásszerûen,
végzetes erõvel lecsapó szívroham kocká-
zata a legnagyobb.

(Élet és Tudomány)




