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A korábbi évtizedekben már több al-
kalommal is jelentkezett hasonló jelle-
gû tömeges elhalás a feketefenyõ- és
erdeifenyõ-állományokban. Az elsõ fel-
jegyzés 1946-1948-ból származik a Me-
csek, Balaton-felvidék, Veszprémi ko-
párok, Vértes területén az idõsebb állo-
mányokban észlelt pusztulásról, de a
kiterjedésérõl és a kiváltó okokról nin-
csenek megbízható adataink. A követ-
kezõ ismert pusztulási hullám 1960-
1962-ben következett be ismételten a
mészköves, dolomitos Dunántúli terü-
leteken az idõsebb feketefenyõ-állomá-
nyokban. LENGYEL GYÖRGY korabeli
vizsgálatai szerint a pusztulást elsõdle-
gesen a Cenangium ferruginosum
gomba váltotta ki. E mellett megtaláltak
számos más kórokozót is, de ezek csak
kisebb szerepet játszottak az elhalások-
ban, ami akkor mintegy 2900 hektárt
érintett. LENGYEL a pusztulások elsõdle-
ges okának egyértelmûen az idõjárási
anomáliákat jelölte meg. Az õszi, tava-
szi szárazság, a hosszú hideg tél, a nagy
téli hõingadozás, a hirtelen tavaszi fel-
melegedés. Mindezek mellett megálla-
pította, hogy az állomány kora és a ter-
mõhely gyengesége egyenes arányban
volt a pusztulások mértékével.

Késõbb a ’80-as évek közepétõl kez-
dõdõen folyamatosan észleltek kisebb
volumenû elhalásokat a feketefenyve-
sekben, de ennek mértéke nem közelí-

tette a korábbi évekét. A feketefenyõk
ismételt nagyobb arányú megbetegedé-
se a ’90-es évek elsõ felében követke-
zett be, akkor mintegy 1500 hektáron
észleltek pusztulást. A vizsgálatok sze-
rint újra jelentõs szerepet játszott az el-
halásokban a Cenangium ferrugino-
sum gomba, de e mellett a Sphaeropsis
sapinea DYKO & SUTTON (Diplodia pi-
nea) és más hajtáselhalást okozó gom-
bák is tömegesen fordultak elõ a pusz-
tuló állományokban. 1996-1998 során
ismét bekövetkezett a Bakony és a Bu-
dai-hegység mészkõ és dolomit kopára-
in a feketefenyõk tömeges megbetege-
dése, amit a vizsgálatok szerint megint
a Cenangium ferruginosum idézett elõ.

A pusztulás akkor mintegy 2500 hektárt
érintett. A kórokozó legutóbb 2008-
2010 között a Mecsek hegység déli terü-
letein a Tettye és Pécs városának körze-
tében lévõ idõs feketefenyõ-állomá-
nyokban okozott látványos nagyobb
visszhangot kiváltó pusztulást. 

A Cenangium ferruginosum a töm-
lõsgombák Discomycetes csoportjába
tartozik, jellemzõen gyengültségi para-
zita. Elsõsorban Pinus fajokon fordul
elõ, a vékonyabb és vastagabb ágak
kérgén jelenik meg, azok teljes elhalá-
sát okozva. Egyes vélemények szerint a
gomba endofita életmódot folytat, azaz
hosszabb ideig is tünetmentesen élhet a
gazdanövényben, majd valamely ténye-
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2012 kora tavaszán az EGERERDÕ Zrt. Mátrafüredi Er-
dészete és a környezõ erdõk területén gyors lefolyású,
feltûnõ és fokozódó mértékû pusztulás jelentkezett er-
dei- és feketefenyõ-állományokban. Az elpusztult fa-
egyedek április végi elsõ vizsgálatakor a pusztulást köz-
vetlenül kiváltó biotikus okot (rovar, kórokozó) még
nem tudtunk azonosítani, de a június közepén végzett
mintavételezések alkalmával már sikerült meghatároz-
ni az elhalásokat ténylegesen elõidézõ kórokozót. Az
elhalt ágakon tömegesen jelent meg a Cenangium fer-
ruginosum (Fr.) apotéciumos gomba, amely közvetlen
kiváltója volt a fenyõk pusztulásának. A fenyõk mellett
a lombos fafajokon (kocsánytalan tölgy, cser, juharok,
gyertyán) is jelentkezett a szokatlan jellegû hirtelen
pusztulás, de itt más tényezõk okozták az elhalásokat.
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zõ(k) hatására parazita életmódra tér át,
elpusztítva a gazdanövényt. Korábban
elsõsorban idõsebb állományokból ír-
ták le, de vizsgálataink során megtalál-
tuk fiatal és középkorú fákon egyaránt.
A gomba által okozott elhalási tünetek
rendszerint kora tavasszal jelennek
meg. A fertõzött, vékonyabb és vasta-
gabb ágak a koronában elszórtan jelen-
nek meg. Erõs fertõzés esetén a teljes
korona, majd az egész fa elpusztulhat.
Kora nyáron az elhalt ágak kérgén fel-
színre törnek a gomba 1-2 mm nagysá-
gú, fekete színû termõtestei az apoté-
ciumok. A termõtestek csapadék hatá-
sára felnyílnak, láthatóvá válik a sárgás-
szürke termõréteg, amelybõl tömege-
sen szabadulnak ki a gomba spórái. Az
aszkospórák egysejtûek, hialinok, 10-
12 x 5-7 μm nagyságúak. A spóraszóró-
dás nedves idõ esetén kora nyártól ké-
sõ õszig történik. Száraz idõszakokban
a gomba termõtestei bezáródnak, szü-
neteltetve a spóraszóródást. 

A Mátrafüredi Erdészet területén a
fenyvesekben jelentkezõ pusztulás 68
erdõrészletet érintett, összesen mintegy
340 hektáron. A pusztulás mértéke az
elsõ felmérések szerint változatos képet
mutatott. Egyes erdõrészletekben igen
erõs fertõzöttség és pusztulás jelentke-
zett, míg más erdõrészletekben elenyé-
szõ volt a fák elhalása, megbetegedése. 

Az ERTI Erdõvédelmi Osztálya és a
Mátrafüredi Erdészet közös munkával
felmérte az erdészet területén a pusztu-
lások mértékét, jellegzetességeit, vizs-
gálva a fertõzések lehetséges okait is.
Mivel valamennyi érintett erdõrészlet
felmérésére nem volt lehetõségünk,
random módon kiválasztottunk az érin-
tett 68 erdõrészletbõl 25-öt, ami össze-
sen 108 hektárt ölelt fel. Ezekben az er-
dõrészletekben az összes fenyõ egye-
det megvizsgáltuk, és egy 4 fokozatú
skála szerint minõsítettük az állapotu-
kat. A felméréseket május második felé-
ben végeztük.

A kárfelmérés eredményeként meg-
állapítottuk, hogy a vizsgált fenyvesek-
ben a frissen pusztult fák aránya 9,6%,
az erõsen károsodott egyedek aránya
20,6%, míg a kisebb mértékben károso-
dott fák aránya 30,8%. Mindössze a
vizsgált fák 38,9%-a volt egészséges, tü-
netmentes. Az augusztusi felvételek
adatai szerint az elhalások további terje-

dése megállt, de az elhalt illetve rész-
ben elhalt fák esetében nagy az esélye a
különféle másodlagos kórokozók és
kártevõk (szú és egyéb xilofág rovarok)
tömeges fellépésének és a pusztulás to-
vábbi terjedésének.

A pusztulás elsõdleges okait vizsgál-
va úgy tûnik, hogy a korábbi fenyõ-
pusztulásokhoz hasonlóan ismételten
idõjárási anomáliák idézték elõ a fe-
nyõk kiterjedt elhalását a Mátrában. Vé-
leményünk szerint a 2011-es év szélsõ-
ségesen aszályos második fele, illetve
az idei év szintén rendkívül száraz idõ-
járása indította el a fenyõpusztulást. A
2010-es rendkívüli, 1000 mm-t megha-
ladó csapadékkal szemben 2011-ben
mindösszesen 402 mm hullott Mátrafü-
red térségében. 2011 második felében
(július-december) a csapadékmennyi-
ség csupán 166 mm volt. Tovább sú-
lyosbítja a helyzetet, hogy a 2012-es év
elsõ felében is súlyos csapadékhiány je-
lentkezett. Januártól május végéig min-
dössze 148 mm csapadék hullott, de
például márciusban egyáltalán nem volt
mérhetõ mennyiségû csapadék. A ter-
mõhelyi tényezõk, a csapadékhiány va-
lamint az igen erõs februári fagyos idõ-
szak együtt olyan láncreakciót indított
el, amelynek eredményeként leromlási
tünetek és súlyos elhalások alakultak
ki. A folyamat végsõ láncszeme a Ce-
nangium ferruginosum kórokozó volt. 

A károk felmérése mellett, a korábbi
évek tapasztalatai alapján a gyakorlat
számára is megfogalmaztunk néhány
javaslatot a probléma kezelésével kap-
csolatosan. Az eddigi tapasztalatok sze-
rint – Balaton-felvidék és Mecsek hegy-
ség hasonló jellegû pusztulásai alapján
– azok a fenyõ egyedek, amelyek 50%-
nál nagyobb arányban fertõzöttek illet-
ve a koronájuk ennél nagyobb arány-
ban elhalt, azokat célszerû kivágni, mi-
vel állapotuk nagy valószínûséggel to-
vább romlik és teljes pusztulásuk várha-
tó. A koronák fertõzöttsége változatos
képet mutat, ugyanis az egyes korona-
részek elhalása esetenként nagyon elté-
rõ jellegû. Egyes fákon a korona csúcsa,
míg másokon az egyes oldalágak elha-
lása a jellemzõ. Abban az esetben, ha a
fertõzés mértéke – az elhalt koronarész
aránya – nagyobb, mint 50 %, de ez csak
a korona alsó felén jelentkezik és a ve-
zérhajtás, illetve a korona felsõ harma-
da egészséges, úgy ezeket az egyedeket
javasolt meghagyni az állományban,
mert gyógyulásukra még van esély. 

Az elhalással érintett, különbözõ ko-
rú fenyõk többsége elegyes állomá-
nyokban található. Ugyancsak az eddigi

gyakorlati tapasztalatok és a fertõzött
erdõrészletekben végzett felmérés
eredményei azt mutatják, hogy a pusz-
tulással érintett erdõrészletekben a lom-
bos természetes újulat már megjelent
vagy rövid idõn belül megjelenik. En-
nek megfelelõen az állomány, a jelenle-
gi természetes folyamatokat preferáló
gazdálkodásnak is megfelel, mivel a
nem õshonos fenyõk lassú eltûnésével
kialakulhat egy vegyes korú és több-
szintû lombos erdõ.

A Balaton-felvidéki és a Bakony
hegység egyes területein korábban ész-
lelt hasonló pusztulások vizsgálata so-
rán több esetben tapasztaltuk a kóroko-
zó hirtelen eltûnését, illetve visszahúzó-
dását. Ennek okát nem ismerjük, de fel-
tételezhetõen a környezeti feltételek
változása idézheti elõ. Ez a gyakorlat-
ban azt jelenti, hogy a korábban csak
részben fertõzött fák állapota hosszabb
ideig is stagnálhat, illetve bizonyos idõ
után állapotuk javulást is mutathat.
Ezért célszerû az állományban maradó
fenyõk állapotának rendszeres idõkö-
zönkénti felülvizsgálata. Az esetleges
további elhalások mértékének függvé-
nyében néhány évente visszatérve a te-
rületre ismételten el kell távolítani az el-
halt, illetve erõsen fertõzött fákat. Ezzel
az eljárással a pusztulás folyamata meg-
állítható, vagy sebessége jelentõsen
csökkenthetõ, ami lehetõséget teremt
hosszabb távon a fenyõelegyes állomá-
nyok fokozatos átalakítására. A fenti ja-
vaslatok az idõsebb lombelegyes állo-
mányokra vonatkoznak. Az elegyetlen
fenyõállományokban a pusztulás mér-
téke szerint kell eljárni, azaz, ha a pusz-
tult fák eltávolítása után a megmaradó
fák száma a hatóság által elõírt mérték-
nél alacsonyabb szintre esne, abban az
esetben az egész erdõrészletet, vagy
egyes részeit célszerû teljes egészében
levágni.

Az idei mátrai fenyõpusztulás ismé-
telten felhívja a figyelmet arra, hogy
környezetünk változásai, elsõsorban az
átlagtól jelentõsen eltérõ meleg, száraz
idõjárási események jelentõs hatással
vannak és lesznek erdeink egészségi ál-
lapotára. A szárazság által kiváltott
stressz olyan élettani folyamatokat
eredményez, amelynek negatív hatásait
már korábban is tapasztaltuk, de a jövõ-
ben ezek gyakorisága és intenzitása
várhatóan növekedni fog. A változások-
ra a kutatások intenzív folytatásával kell
felkészülni, mivel az aktuális problémák-
ra adandó válaszokat csak a korábban
elvégzett kutatásokra alapozva lehet fe-
lelõsséggel felvállalni. 
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1. Tünetmentes, egészséges

2. A korona elhalása kisebb mint 50%  

3. A korona elhalása nagyobb mint 50%  

4.  A fa elhalt  


