
Hozzászólások Szemére László: „Néhány szó a fák 
és a gombák kapcsolatáról" című tanulmányhoz 

Dr. Kalmár Zoltán: 
Az Erdő ez évi első számában „Néhány szó a fák és a gombák kapcsolatáról" 

címmel ismertetés jelent meg a xilofág kalapos gombák táplálkozásmódjáról, vala
mint a gombák és a fák között előforduló egyéb kapcsolatókról. Ebben a szerző, 
saját tapasztalatait is bőven beleszőve, ismerteti a hazai viszonyok egyes példáit, 
hangsúlyozva, hogy a kalaposgombák általában nincsenek ártalmára az egészséges 
élőfáknak, viszont termésük, mint emberi táplálék, népgazdaságilag igen jelentős. 
A tárgyalt kérdések további megvilágítására és a szerző egyes állításainak alátá
masztására úgy érzem szükséges a cikkhez néhány megjegyzést hozzáfűznöm. 

A példaként felemlített késői laskagomba (Pleurotus ostreatus) és téli fülőke 
(Collybia velutipes) a szakirodalom megállapítása szerint ís jellegzetes sebparazita 
gomba. Tehát az egészséges élőfáknak valóban nincsenek nagy kárára, illetve ele
nyészően csekély az az ártalom, amelyet a fáknak okozhatnak. Azt is tudjuk, hogy 
csak „fakultatív paraziták" tehát az elhalt faanyagokon, az aktív parazita tapló
fajok által már elpusztított fán vagy a kivágott fák tuskóin kitűnően megteremnek. 
A téli fülőke gombát az esetek túlnyomó részében szaprofita módon találjuk, 
továbbá sokszor hosszú éveken át terem úgy az élőfán, hogy a fának fiziológiai 
károsodása nem tapasztalható. Amikor kiszáradó fa törzsén találjuk, akkor sem biz
tos, hogy a fa kipusztulása, a fatestben való elváltozások tőle származnak, mert 
gyakran egyes taplófajok (pl. Polyporus squamosus, Xanlhcchrous nispidns stb.) 
által már tönkretett fákon másodlagosan telepszik meg. Más a helyzet a gyűrűs 
tölcsérgombával (Clitocybe mellea), amelyet a külföldi szakirodalom élőfákat pusz
tító heves parazitaként ismer. A szerző szerint ez a gombafaj is csak az elhalt fa
anyagon él és az élő fát nem támadja meg. A több mint két évtizede folyó, orszá
gosan megszervezett rendszeres adatgyűjtésem során sok száz előfordulási adatot 
szereztem a gombafaj hazai termésviszonyairól. Mind magam, mind számos meg
figyelő munkatársam a gyűrűs tölcsérgombát e sok száz lelőhelyi megfigyelés ta
nulsága szerint ugyancsak mindig elhalt fán, főleg a tölgy (Quercus) fajok tuskóján 
találtuk. A magyar gombaszakértők ezt a gombát úgy ismerik, mint kizárólag elhalt 
faanyagon élő szaprofitont, amely sohasem szokott parazitaként jelentkezni. Az állami 
gombagyűjtés hálózatának sok száz gyűjtője a gyűrűs tölcsérgombát mázsás mennyi
ségekben mindig csak tölgyfatuskóról gyűjti. 

A megfigyelések sokaságával tudjuk tehát igazolni Szemére László megállapítá
sát. Kétségbevonhatatlan tény azonban az is, hogy ez a gombafaj egyes szomszédos 
országokban a leghevesebb parazitaként pusztítja nemcsak a felnőtt fákat, hanem 
még a csemetekertekben ültetett fenyőfa-csemetéket, sőt, olykor még a gyümölcsfákat 
is. Az is ismeretes, hogy a gyűrűs tölcsérgomba által okozott pusztításokról tudnak 
egyes hazai erdészkörökben is. Ha a meghatározások helyességében hihetünk, egyes 
fenyőfa-ültetések hatalmas arányú pusztulásait egyes esetekben állítólag ez a gomba 
okozta és nálunk is előfordult már a gyümölcsfákon, sőt a szőlőn gyökérparazitaként 
okozott kártétele is. 

Felmerülhetne talán az az elképzelés, hogy az élő fát megtámadó micélium csak 
a fa elhalása után hoz termőtestet. Ennek azonban ellentmond nemcsak a táplálkozási 
és termőtesthozási körülmények összefüggéseinek viszonya, hanem a megjelenési mód 
kizárólagos szaprofitikus jellege.is. A rejtélyesnek látszó probléma megoldása azon
ban véleményem szerint lehet az is, hogy ennek a gombafajnak többféle, úgyneve
zett „ökológiai típusa" van. Hiszen morfológiailag is igen variábilis faj. A hegyvidéki 
tenyésztörzsek talán olyan aktív élősködő típushoz tartoznak, amelyek mindig a fe
nyő vagy más fali gyökérparazitáiként lépnek fel. A mi más éghajlatú területeinken 
viszont olyan típus él, amely csak a tölgyfák elhalt faanyagán, szaprofitonként terem. 
De elvétve, mint ritkaság, előkerülhet és elszaporodhat egyes esetekben nálunk az 
aktív parazita hegyvidéki típus is, amely így kivételes kártételekkel jelentkezhet. 

Talán nem helytelen, ha felhívjuk most itt a gyakorlati erdész szakemberek fi
gyelmét, hátha a kérdés megoldásához megfigyeléseikkel hozzásegíthetnek. A teljesen 
biztos eldöntést, tudjuk, csak laboratóriumi tenyészkísérlettel lehetne elvégezni, oly 
módon, ha például a gyűrűs tölcsérgomba micéliumának tartott gyökérélősködőből 
valóban e gomba termőtesteit sikerül majd kinevelni. 

A cikk megemlékezik a fántermő, ehető gombák régebbi németországi telepítési 
kísérletéről, amely kevés eredményt hozott. Nem tesz azonban említést a folyóiratunk
ban már több ízben ismertetett, ugyancsak a Német Demokratikus Köztársaságban 



Luthardt erdőmérnök által végzett, egy évtizede folyó nagysikerű gombatelepítések
ről, amellyel ma már több ezer hektárnyi területen évente több száz métermázsa 
„fántermő" gombát — főleg ízletes tőkegombát, késői laskagombát és téli fülökét —, 
termesztenek. 

A mykorrhiza gombák jelentőségét Szemere László cikkében csak röviden említi. 
Ügy érzem, az olvasók helyes tájékoztatása céljából szükséges azonban ehhez még leg
alább annyit hozzátenni, hogy a legújabb kutatási eredmények szerint a gyökérkap
csolt gombák micéliuma nincs ártalmára a fáknak, hiszen csak a táplálékfelesleget 
veszi el a fától, ezért nem is tudnak száraz időjárás esetén termőtestet növeszteni. 
Viszont ma már tudjuk, hogy a facsemete-nevelés és erdőtelepítés alkalmával a my
korrhiza társgombák együttültetése mennyire hasznos és fontos segítség. Ezért ma már 
nemcsak külföldön, hanem nálunk is megindult a mykorrhizagombák, így elsősorban 
egyes tinoru (Boletus) fajok micéliumának laboratóriumi úton, nagy mennyiségben 
való tenyésztése, hogy azt mint gombacsírát a facsemete-ültetésekhez az erdőgazdasá
gok adagolhassák. 

Dr. Pagony Hubert: 
Dr. Kalmár Zoltán bizonyos fokig enyhíti Szemere László megállapítását, aki a 

farontó gombáknak tulajdonított kártételt túlzottnak tartja. Dr. Kalmár már nem fo
gadja el teljes mértékben Szemere véleményét és utal arra, hogy e fán tenyésző 
gombák „jellegzetes sebparazita gombák". 

Emellett azonban azt is megjegyzi, hogy az egészséges élőfának nincsen nagy ká
rára, illetve elenyészően csekély az az ártalom, amelyet e fáknak okozhat. Ezt a meg
állapítását a késői laskagomba esetében talán részben el lehet fogadni, de a Collybia 
esetében nem. Az élő fán tenyésző gombák nagy többsége „fakultatív parazita", azaz 
bizonyos körülmények között szaprofita módon is élhetnek életfolyamatuk egy-egy 
fázisában, illetőleg mesterséges táptalajon tenyészthetők. A fakultatív parazitizmuson 
belül azonban fokozatok vannak. Legjobban alkalmazkodott a szaprofita életmódhoz 
a Pleurotus ostreatus, amely az élő fák közül legtöbbször a már legyengült, beteges
kedő, rovarkárosított egyedeket támadja meg, de megtelepíthető a döntött törzseken 
is. Már lényegesen parazitább jelleggel bír a téli fülőke, amely ágcsonkokon keresztül 
fertőzheti a fát anélkül, hogy az beteg lenne. Itt tehát csak sebfelületre van szükség, 
hogy a fertőzés bekövetkezhessek az egészségi állapottól függetlenül. Ilyen ágcsonkok-
ból eredő sebfelület pedig mindig van. Hogy ezek a gombák az élő fának nincsenek 
nagy kárára, azt kétségbe vonnám. Ha a lábon álló élő fán nem is tapasztalható erős
mértékű bélkorhadás, mégis az általuk okozott fiziológiai zavarok a fa pusztulását 
okozhatják. Letermelés után pedig intenzív bélkorhasztókká válnak. A Pleurotus ost-
reatusnak inkább szaprofita voltára való tekintettel mesterséges tenyésztése tuskókon 
nem kifogásolható, de a Collybia-é igen. 

A Clytocibe mellea nem sebparazita. Egyike azon kevés gombáknak, amelyek nem 
a gesztet, hanem a fák, méghozzá az élő fák szíjácsát támadják meg minden sebzés 
nélkül. Dr. Kalmár Zoltán által említett három gombafaj közül a legveszélyesebb. Élet
módja ennek is kettős. Mind parazita, mind pedig szaprofita módon is élhet. Különö
sen veszélyes a fenyőfélékre. Csemetekerti károsítása előttem ismeretlen. Tény azon
ban az, hogy saját megfigyelésem szerint is meg vagyok győződve parazita természe
téről. Különösen lomberdő után telepített fenyvesekben érezhető a kártétele, de talál
tam olyan tölgyállományt is (Nádasd), ahol az élő törzseken nagy tömegben gyűjtöt-
temtem a termőtesteket. Ez is azt bizonyítja, hogy nem veszélytelen gombával van 
dolgunk. Hogy a gombának vannak ökológiai típusai, az kétségtelen. Ez azonban nem 
módosítja annyira az egyes típusok tulajdonságait. Legfeljebb más lesz hőmérsékleti 
igényük és a fára vonatkozó bontási intenzitásuk, amely tulajdonságokat Rypacek 
(1957) más farontó gombáknál is bebizonyított. 

A mykorrhiza-viszonyról helyesen jegyzi meg Szemere, hogy az nem minden eset
ben hasznos a fás nöyények számára. Björkman (1949) ilyen irányú vizsgálatai rámu
tatnak ilyen egyensúly-eltolódásokra. Mindamellett a legtöbb esetben a gombáknak és 
a magasabbrendű növénynek ez a kölcsönhatása hasznosnak bizonyul és a jövőbeni 
erdőtelepítéseknél a mykorrhizagombák mesterséges megtelepítése mind jobban elő
térbe kerül. Ilyen irányú munkát a jövőben az ERTI is végez. 

Összefoglalva a három farontó gombára vonatkozó véleményemet, megjegyzem, 
hogy a farontó gombák mesterséges megtelepítésével igen csínján kell bánnunk. Min
den esetben figyelembe kell vennünk minden egyes fajnak biológiáját, nehogy meg
gondolatlanul a fa tenyészetére káros gombafajt elszaporítsunk. Az említett három 
faj közül csak a Pleurotus ostratus-t javasolhatom mesterséges tenyésztésre. 


