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A szelídgesztenye pusztulása
a dél-dunántúli termőhelyeken
A szelidgesztenye hazánk délnyugati és nyugati részén fokozottan foglalkoznak az amerikai gesztenyén a szilpusztu
őshonosnak tekinthető faj. Bár állományainkban részaránya láshoz hasonló, végzetes járványt okozó kéregelhalással, az
elenyésző, jelentősége mégsem lebecsülendő. Ezért folytat Endothia parasitica nevű gomba kártételével. A külföldi szak
tunk megfigyeléseket 1989-1990-ben a tapasztalható pusz irodalom néhány évtizede szintén beszámolt Nyugat-Európá
tulás mértékére és feltételezhető okaira vonatkozóan. Vizsgá ban (Olaszország, Svájc, Franciaország) hasonló pusztulás
latainkat két, egymástól eltérő tulajdonságokkal bíró területen ról. Nálunk erről először Kőrtvéty 1970-ben tesz említést.
végeztük. Egyfelől az elegyes állományokkal jellemezhető Elképzelhető azonban, hogy Simon József által Az Erdő 1962.
Kelet-Zalában (Keszthely és Sümeg környéke), másfelől a évi számában leírt, szelídgesztenyén tapasztalható általános
nagy kiterjedésű, elegyetlen tömbökkel rendelkező Kelet-Me legyengülés szintén az Endothia számlájára írható; a mi vizs
gálataink szintén ezt támasztják alá. Nem zárható ki azonban,
csekben (Pécsvárad, Zengővárkony).
Avizsgálati területekre jellemző előfordulásokon kívül meg hogy a pusztulás oka összetett környezeti hatások következ
figyeltük a mindkét tájon általánosan fellelhető egyedi, kertben ménye. Figyelmeztető még, hogy a betegség lefolyása igen
nevelt példányokat is. A közvetlen terepi felvételeket dr. Ig gyors és katasztrofális.
Tapasztalataink is azt mutatják, hogy sürgősen tennünk kell
mándy Zoltán és munkatársai által a tölgy hervadásos beteg
sége elterjedésének vizsgálatára kidolgozott ötfokozatú skála valamit, ha meg akarjuk menteni a szelídgesztenyét.
A védekezés tekintetében eddig a következő lehetőségek
alkalmazásával végeztük. E módszer használatát indokolta a
két betegség nagyon hasonló megjelenése (gutaütésszerű kel foglalkoztak:
gyors lombpusztulás). A skála fokozatai a következők:
1. Növényegészségügyi rendelkezésekkel összekötött me
I. egy vagy több éve kiszáradt egyed,
chanikai védekezés. E. parasitica nálunk is ka-rantén kóroko
II. vizsgálat évében kiszáradt egyed,
zó. A fertőzött fák megsemmisítésétől elgfeljebb a betegség
ill. 3,2 beteg, pusztulófélben,
terjedésének lassulása várható.
3,4 beteg, javulás feltételezhető,
2. Ellenálló fajták nemesítése. Mivel ez ideig kizárólag a
IV. gyengélkedő példány,
japán gesztenye (Castanea molissima) bizonyult ellenllónak,
V. egészséges.
ez a faj azonban a mi éghajlati viszonyainkat nem tűri, ezért a
A diagram az 1990-es felvételezés eredményeit foglalja nemesítési munkáktól nem várhatunk jelentős eredményeket.
össze. Belőle a következőket vontuk le.
3. Kémiai védekezés. A vegyszeres védekezés alapvető
Lényeges különbség az 5. és az 1. fokozatokban látható.
Ennek oka az 1. fokozatban az, hogy a zengővárkonyi Nagy problémája, hogy ez ideig nem sikerült megoldani a vegysze
gesztenyésben az elpusztult egyedeket évről évre kitermelik. rek lokalizált kijuttatását. Másrészt meggondolandó, hogy sza
Az 5. fokozat azt a tapasztalatot támasztja alá, hogy az idős bad-e kemikáliákkal agyonterhelt környezetünket további
fák jobban ellenállnak a fertőzésnek. (A Nagygesztenyésben ilyen jellegű hatásoknak kitenni.
4. Biológiai védekezés. Az USA-ban és Franciaországban
a 200-300 éves fák dominálnak.) Felmerül a kérdés; vajon mi
kísérleteznek hiperparazita törzsek alkalmazásával. A mód
okozza ezt a súlyos pusztulást?
A köztudat a gesztenye legveszélyesebb betegségének a szer azonban eddig csak laboratóriumi körülmények között
tintabetegséget (Phitophtora cambiora) tartja. Ezzel szemben hozott eredményt, erdőgazdasági alkalmazhatóságától még
mi úgy tapasztaltuk, hogy ez a betegség csak a már legyen messze állunk.
gült, sérült (pl. kupacségetés, gesztenye felszedése) egyede
Véleményünk szerint a gesztenye megmentésének lehető
ket támadja másodlagos károsítóként. Előfordulását igen kis ségét más irányból kell megközelíteni. Abból indulunk ki, hogy
mértékben tapasztaltuk. Ezért más irányban próbáltunk keres egyetlen ellenálló faj (C. molissima) nagy valószínűséggel
gélni.
együtt fejlődött a kórokozóval. A rezisztencia így természetes
A gesztenyével foglalkozó hazai irodalomban néhány éve úton alakulhatott ki.
A megoldás tehát az lehet, hogy a termé
szetes szelekció idejét a termőhelyi lehető
ségek függvényében minél nagyobb mérté
kű telepítéssel lerövidítjük. Ez termé
szetesen csak ellenőrzött, fertőzésmentes
szaporítóanyagokkal történhet. A szaporító
anyag forrásai lehetnek a kertekben elkülö
nülten előforduló egyedek. Tapasztalataink
szerint ezek a fák kevésbé vagy egyáltalán
nem fertőzöttek. Az erdőtelepítések sikerét
a telepített és valószínűleg kipusztuló gesz
tenyék nem veszélyeztetik, mert a E.parasi
tica tölgyeken nem okoz járványt, és a ma
ximum 20%-os szórt elegyítés a geszte
nyék teljes pusztulása esetén sem kockáz
tatja az erdősítés sikerét.
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Ismét tavasz van! sáról írt Györfi János 1953-ban (Az Erdő, 2. 155-160 p.).
Mennyire biztató, üdítő él Tanulmányában részletesen ismerteti a bogár biológiáját, kár
mény az első, igazán me tételét, az alkalmazható védekezési eljárásokat. A vegyszeres
leg napsütésben újra felfe védekezés helyett Györfi János az erdősítendő, felújítandó
dezni az éppen bomló rü- területek szántását, gyomtalanítását javasolja, mégpedig ak
gyeket, a friss hajtásokat.
kor, amikor a lárvák még nem bábozódtak be (június közepe).
Egy barna színű kis bo Illés Nándor és Kiss Ferenc a károsodott akáccsemeték nye
gár — a kendermagbogár sését, tőrevágását, de még inkább tyúk, pulyka,legfőképpen
—is pontosan eben az idő a gyöngytyúk tartását javasolták a csemetekertekben, mert így
ben jelenik meg a nyarak, sikeresen megakadályozhatók a károsítások.
az akác vagy éppen az er
A kendermagbogár ellenségei a természetben a nagy ter
deifenyő-csemeték csú metű futóbogarak, a meleg, homokos termőhelyeken a gyíkok,
csain.
a madarak közül a seregélyek, a cinkék és a mezei veréb, de
Először Földi János a fogoly és a fácán is.
(1755-1801) a „füvésztuA vele azonos biotópban elterjedt hangyalesők valószínű
dományok" és a magyar ál leg nem bírnak el ezzel az erősen kitinizált bogárral, pedig
lattan neves úttörője írt ró azok gyakran beleesnek a hangyaleső lárvák „krátereibe",
la, mégpedig olyan találó lévén, hogy a, kifejlett bogár repülni képtelen (szárnyfedői
an, hogy jobban nem is jel összenőttek). így csak „gyalog" keresheti fel tápnövényeit,
lemezhetnénk: „Kender amelyek közé a legkülönbözőbb lágyszárúak, a gyümölcsfák,
mag nagyságú és színű a szőlő és természetesen az erdősítések, felújítások csemetéi
bogár" (idézi: Bálás, Sárin is beletartoznak.
ger, 1984 Kertészeti kártevők. 516-520 p.).
Tudományos nevében (Peritelus familiáris) a latin familiáris
ZOOLÓGIAI JEGYZET
szó jelentése: családhoz tartozó.
Név:
Peritelus
familiáris
(Coleoptera, Curculionidae)
Ennek alapjául az a tulajdonsága szolgálhat, hogy csak
Leírás:
4
6
mm,
a
szárnyfedők
erősen boltozottak. Barna és fehér
nem mindig párban, kis csoportokban, mondhatnánk „csalá
dosán" figyelhetjük meg a vékony hajtások csúcsain. Ennek színű pikkelyek az ormánytói a szárnyfedő csúcsáig húzódó szabály
következményei is vannak, amit a szétrágott rügyek, kicsipké talan sávokat, foltokat alkotnak a bogár egész testfelületén
Elterjedés: pontusi faj, Magyarországon elsősorban a laza hookzett levelek jeleznek.
talajokon
gyakori.
Az Erdészeti Lapokban először 1886-ban (25. évf. 752.p.)
Szerveződés: Petézés április-májusban a talajban, a árva gyöke
Illés Nándortól olvashatjuk kártételének részletes, szemléle
tes leírását. Ezt több hasonlójellegű híradás követi (pl. Kiss F. rekkel táplálkozik, nyár végén, ősszel bábul, bogár alakban a talajban
1895, E.L 34.1026-1027 p.), amelyek nyomán a kendermag telel át. Áprilisban, kora tavasszal jelenik meg.
Erdészeti jelentősége: Polifág faj, egyes években a rügyek megbogarat, mint az akácsemeték gyakran kellemetlenné váló
rágásával a csemeték lombosodását késleltetheti, esetleg a fácskák
károsítóját ismerte meg az erdész szakma.
_
_ _
Egészen újfellépéséről, erdeifenyő-erdősítések elpusztítá pusztulását okozza.
Traser György
K

„Erdőkárokés levegőszennyeződés'' tárgyában 1990-ben már harmadszor egy
több mint 600 oldalas összefoglaló tanulmány készült az egykori Német Szövetségi
Köztársaságban 1986-89 kőzött végzett kutatási eredményekről.
Németország természetföldrajzi viszonyai nagymértékben eltérnek Magyarorszá
gétól, ennek ellenére a tanulmány legfontosabb megállapításai a hazai hasonló irányú
kutatásokat végzők és a gyakorlati szakemberek számára is figyelemre méltóak
lehetnek:
— Az erdők egészségi állapotának lényeges javulásáról az elmúlt három év
távlatában nem beszélhetünk. A lomblevelű fafajok károsodásának mértéke rosszab
bodott, a tűlevelű fafajoké pedig az 1985-86-os mélypont után csökkent.
— Az ún. újszerű erdőkárok lényegében, külsőleg látható szimptómái (lomb- és
tűlevél-veszteség és elszíneződés, állományok pusztulása) már régóta ismertek.
Újszerű azonban a betegség nagy földrajzi elterjedése, egyes régiókban történő erős
kiterjedése (fellépése) és néhány év lefolyása alatt több fafajnál megfigyelhető meg— Az .újszerű erdőkárok" kialakulása abiotikus és biotikus tényezők komplex
hatására vezethető vissza, amelyben az ipari termelésből, az energiaszolgáltatásból,
a közlekedésből és a mezőgazdaságból stb. származó levegőszennyeződés
kulcsszerepet játszik.
— A középhegységek magasabb régióiban lévő lucfenyvesek tűlevél-sárgulása
összefüggésbe hozható a légszennyeződés előidézte talajsavanyodással. Itt a
szennyező anyagok közvetlen hatása csak kísérő tényezőként játszik szerepet.
—Az erdők életképességének megtartásához elengedhetetlen feltétel—nemzeti
és nemzetközi kereteken belül—a légszennyeződés, a káros anyagok kibocsátásának
csökkenése.
— A levegő tisztán tartásához vezető intézkedések egyúttal az emberek egész
ségének megóvását a természetes vizek és az épített környezet védelmét is szolgál
ják.

—Az erdei ökoszisztémák az őket érő levegőszennyeződésre csak lassan is igen
összetett módon reagálnak. Ezért e témában csak hosszú időtartamú interdiszcipliná
ris alap- és alkalmazott kutatás hozhat kielégítő eredményeket.
— Az egész országra kiterjedő erdőké/felvételek, amelyek nem specifikus külső
jegyek alapján történő felvételek, csak statisztikai adatokkal szolgálnak. A lomb- és
tűlevél-veszteség és -elszíneződés természetes változása (ingadozása) nem minden
esetben sorolható az .újszerű erdőkárok" szimptómái közé.
— Az erdőkárok okainak kutatásához azonban az erdőkárok felméréséből szár
mazó statisztikai adatok fontos információkat nyújtanak.
—Az erdők stabilitását szolgáló erdőművelési eljárások—mint pl. alátelepítés és
elóállományok létesítése árnyéktúró fafajokai — nem hoznak megfelelő eredményt a
vadállomány nagymérvű károsítása miatt. Az Alpok térségében az átlagosnál nagyobb
vadlétszám megakadályozza a termőhelynek megfelelő elegyes erdők természetes
felújulását. Ez azt jelenti, hogy az ökoszisztémákban uralkodó természetes folyamatok
többé nem képesek a faállományok stabilitását biztosítani.
—A több év óta feltételezett járványszerű megbetegedés elméletét, amely szerint
patogén károsítok közvetlen összefüggésben állnak az .újszerű erdőkárokkal", mind
ez ideig nem sikerült bizonyítani.
— Az erdők megbetegedésének okaira vonatkozó alternatív elméletek — mint
például az elektromágneses sugárzás—tudományosan nem megalapozottak, és igy
nem valószínűsíthetők.
—Az erdőkárok kutatásainak támogatása lehetővé tette fiatal, dinamikus kutatók
nagy számának ki- és továbbképzését, akik a jövőben az erdőkár- és az ökosziszté
ma-kutatást tovább folytatják.
Forrásanyag: Forschungsbeiral Waldscháden (Luftverunreinigursgen November
1989. Dritter Bericht).
Dr. Führer Ernő

