
Erdészeti Lapok CXXXV. évf. 10. szám (2000. október) 317

A z erdô atmoszféráját anyagok so-
kasága jellemzi. Ezek egy része a
kisebb mikroorganizmusokat –

gombákat, baktériumokat – megsem-
misítik, olyan anyagokkal, melyeket
fitoncidáknak hívnak. (Fitosz görögül
növény, cid latinul méreg.) Tehát nö-
vény eredetû méreg, melyet a növény a
levegônek átad.

A növényeknek ezt a fitoncidképzô
tulajdonságát Tokin B. P. orosz tudós
fedezte fel a XIX. század 30-as éveiben.

Tokin, majd Brüncev megállapítot-
ták, hogy a magasabb rendû növények:
több fafaj, valamint fokhagyma, retek,
torma, vöröshagyma olyan anyagokat
termel – természetesen eltérô mérték-
ben –, melyek erôs fertôtlenítô hatású-
ak. Fôképp az alábbi kórokozók voltak
érzékenyek: tbc, kolera, dizentéria, has-
tífusz, diftéria. Ezen anyagok a termé-
szetben védekezésre szolgálnak, de az
ember is igénybe veheti jó szolgáltatá-
sukat.

Néhány alacsonyabb rendû baktéri-
um és gomba olyan anyagokat termel,
melyek megsemmisítik a betegséget ki-
váltó mikrobákat. Ezekbôl fejlesztették
ki a penicillint, streptomycint stb. A fen-
tiek által végzett kísérletek alapján a nö-
vényeket 5 csoportba osztották:

I. Leginkább fitoncid hatású növé-
nyek (ezek a mikroorganizmusokat
1,5–2 perc alatt megsemmisítik: pl.
hagyma)

II. Erôsen fitoncid (2–3 perc alatt:
fokhagyma, atlaszcédrus)

III. Közepesen fitoncid (3–5 perc
alatt: retek, jegenyefenyô, narancs, cit-
rom)

IV. Gyenge fitocid (10–20 perc alatt:
erdeifenyô, boróka)

V. Nagyon gyenge fitocid hatás
(20–40 perc: nyír, juhar, nyár)

Meg kell jegyezni, hogy ez az idôre
vonatkozik, felhasználhatóság szem-
pontjából döntô a kibocsátott mennyi-
ség. Ebbôl a szempontból a legjobb a
Cedrus atlantica és a Juniperus sabina).

Ezenkívül azt is figyelembe kell ven-
ni, hogy nem minden fitoncid anyag
egyformán hat a különbözô mikroorga-
nizmusokra, ezt kísérleti úton lehet leg-
jobban megállapítani.

Meg kell jegyezni, hogy levegôbe
juttatott anyagokon kívül nagyon sok
fitoncid anyagot tartalmazhatnak a kü-

lönbözô illóolajok, gyanták és más nö-
vényi melléktermékek.

A növények illata, aromája gyakran
esik össze erôs fitoncid hatással. Az is
gyakori azonban, hogy erôs fitoncid ha-
tás nem párosul semmiféle illattal, szag-
gal.

A természet erôteljesen védekezik az
ôt érô támadásokkal szemben, és az
ember ezt kihasználhatja saját érdeké-
ben. Napjainkban nagyon sok orvos
fordul a természetes gyógymódok felé,
természetesen a modern technika és tu-
domány eredményeit nem lebecsülve,
de kihasználva az ökológiai egyensúly
évmilliók alatt kialakult csodáit.

Nagyon sok baktérium, gomba hoz-
zászokott az ellene alkalmazott antibio-
tikumokhoz, rezisztens lett. Ilyenkor
segíthet újra a természet. Legfontosabb
a védekezés ott, ahol a betegségek kon-
centráltan fordulnak elô, és ahol sok
ember fordul meg. Ilyenek a kórházak.
Ha ilyen fitoncid növényekbôl álló gyû-
rût telepítünk a kórházaink mellé, me-
lyek illóolaj-termelése átjárja a kórház
levegôjét, így csírátlanítva azt, hozzájá-
rulhat a betegek gyógyulásához. A ter-
vezésnél ismerni kell a környezet mete-
orológiai viszonyait, a termôhelyet, a
széljárásokat és figyelembe kell venni
egyéb szempontokat: esztétika, térhatá-
rolás stb. Ezeknek a szempontoknak
nagyon jól megfelel a Cedrus atlantica.
Rendkívül nagy fitoncid hatása van, na-
gyon dekoratív, gyorsan nô. Kör-
menden a régi kórház mellé egy na-
gyon szép modern, új kórház épült. A
kórház vezetôségének hozzájárulásával
és lelkes támogatásával létrehoztunk
egy ilyen biológiai védôövezetet. Itt az
északi szél a leggyakoribb és szeren-
csés módon itt volt egy nagyobb szabad
terület, ahol laza hálózatú (4x4 m-es)
Cedrus atlantica állományt létesítet-
tünk.

Szabályos hálózatot alkalmaztunk,
hogy a gépi kaszálás megoldható le-
gyen. Nagyon szép növekedésûek, zöld
tömegük is nagy, esztétikailag is kiváló
képet mutatnak. A területen úthálózat
és pihenôk szolgálják a betegek érde-
keit. Másik erôs fitoncid hatású növény
a Juniperus sabina. Ezt csoportosan te-
lepítettük. Az egyhangúság feloldására
nyírek és vörös levelû cserjék szolgál-
nak.

Az eddig felsoroltak külföldi adatok-
ra támaszkodnak. Nagyon jó lenne a
hazai fafajokra is – de fôképp a Cedrus
atlantica vonatkozásában – elvégezni a
hatásvizsgálatokat, hogy ellenôrizhes-
sük a külföldi adatokat.

A vizsgálati metodika rendelkezésre
áll. Erdész szempontból hol lehetne ki-
használni a Cedrus atlantica fitoncid- és
vele együtt esztétikai hatását. Termé-
szetesen sok feladat kertészeti jellegû,
tehát a mi szakembergárdánk sosem
idegenkedett a parkosítás, fásítás fela-
dataitól.

Elsôsorban az egészségügyi intéz-
mények biológiai védelmében nyújt-
hatna segítséget. Kórházak, szanatóriu-
mok kihasználatlan területeit lehetne
beültetni tág hálózatban.

Parkokban kellene kis csoportokat
létesíteni, ahol a pihenô kiszellôztetné
a városi levegôtôl megkínzott tüdejét.
Ezeket a helyeket „levegôzô szauná-
nak” neveztük el. Ugyanilyen csoporto-
kat lehetne létesíteni iskolák, óvodák
udvarain. Kimondottan erdész tevé-
kenység új állományok létesítése. Itt a
már meglévô kirándulóhelyek környé-
kén lehetne ilyen állományokat létesíte-
ni, esetleg lazább hálózatban, egyes ré-
szeiben a nagyobb zöldfelület érdeké-
ben. A parkerdôkben ez feltétlenül kí-
vánatos, itt a területet el kell látni sétau-
takkal, pihenôkkel. Természetesen
ezen területek a fatermést is szolgálnák.

Rendkívül fontos az ilyen cédrusfol-
tok létesítése az erdei tornapályák men-
tén, fôképp ahol erôs emelkedôk van-
nak, mert itt szapora a légzés, nagy a tü-
dô levegôcsere-forgalma, így a bejutó
fitoncid mennyisége is számottevô len-
ne.

A fentiek alapján jó lenne e nagyon
szimpatikus fafaj felkarolása, alkalma-
zása mind nagyobb területen.

A fentiekhez még egy szempont
csatlakozik. Szakmánk a nagyközönség
részérôl nem kap megfelelô elismerést,
nem ismerik és értékelik munkánkat, si-
kereink és panaszaink nem kerülnek a
nagy nyilvánosság elé. Itt volna az alka-
lom, hogy kilépjünk elzártságunkból és
egy kis propagandát csináljunk szak-
mánknak, magunknak.

Remélem, néhány erdészkollégát el-
gondolkodtatnak az itt leírtak és fantá-
ziát látnak benne.
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Az atlaszcédrus (Cedrus atlantica
Manetti) fitoncid hatása


