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TŰT A SZÉNAKAZALBAN: A SMARAGD TUJA ILLATANYAGAI KÖZÜL MELY KOMPONENSEKRE 

REAGÁL A BORÓKASZÚ CSÁPJA? 

Bozsik Gábor, Dr. Szőcs Gábor 

MTA ATK Növényvédelmi Intézet 

 

Az invazív fajok egy része az új területre érkezését követően viharos sebességgel terjed szét (pl. 

vadgesztenyelevél-aknázómoly, Harlekin katica, selyemfényű puszpángmoly, foltos szárnyú muslica). 

Más invazív fajok hosszabb-rövidebb ideig szinte észrevétlenül telepednek meg, majd váratlanul 

„robbannak” (pl. parlagfű, platánlevél-aknázómoly, lepényfa gubacsszúnyog). 

 

A borókaszú (nagy tujaszú) (Phloeosinus aubei) (Coleoptera: Scolytidae) a második csoport tipikus 

képviselője. A fajt már említi hazánkból a Magyarország Állatvilága (1959), ám kártételére csak 1992-

1993-ban lettek figyelmesek az ország nyugati részén (Rakk és Bürgés 1994) és a fővárosban 

(Reiderné és Podlussányi 1994). Napjainkban is terjed észak-kelet felé (Both és Farkas 2005). A keleti 

országrészben 2012-ben bukkantunk először tömeges fellépésére (Bozsik és mtsi 2014).  

 

A borókaszú őshazájában, a Mediterráneumban a cipruson (Cypress sempervirens) erdőpusztulást is 

okoz, kárláncolatban (a ciprus-rák kórokozójának, a Seiridium cardinale gombának a vektora). 

Hazánkban a dísznövényként ültetett ciprusok önmagukban nem tennék lehetővé a kártevő gyors 

elterjedését. Nálunk főként más pikkelylevelű örökzöldeken károsít, pl. a közkedvelt és faiskolákban is 

gyakori smaragd tuján (Thuja occidentalis Smaragd) és leylandi ciproson (Cupressocyparis leylandii). 

 

A borókaszú tápnövény választásában is a kairomonként szolgáló növényi illatanyagok játszhatnak 

szerepet.  A ciprus illóolajait behatóan tanulmányozták, és száznál jóval többre tehető a kémiailag 

azonosított komponensek száma. Ezért pusztán kémiai megközelítéssel aligha lehet esélyünk a 

megfelelő illatkeveréket, a „tűt” megtalálnunk a temérdek vegyület alkotta „szénakazalban”. 

 

Módszerként itt is magának a kártevőnek a csápján található kémiai érzékszőrök elektrofiziológiai 

vizsgálatát választottuk. A Smaragd tuja illatanyagait rovarcsáp detektoros (bioszenzoros) 

gázkromatográffal (GC-EAD) vizsgálva kimutattuk, hogy melyek azok a komponensek, amelyeket a 

kártevő csápja érzékel.  

 

Eddigi eredményeink során – nemzetközi feromon-kémiai együttműködés segítségével – már számos 

vegyület szerkezetét sikerült azonosítani és a szintetikusan előállított komponensek dózis-csápválasz 

összefüggését kimutatnunk.  

 

Sikerült tehát a számításba jövő komponensek körét leszűkítenünk, de még így is nagyon sok 

komponens hatásvizsgálatára van szükség ahhoz, hogy a kártevő tápnövény választásának kémiai 

ökológiai hátterét feltárjuk. A vizsgálatokat folytatjuk, hiszen így juthatjuk el az eredményeink gyakorlati 

alkalmazásáig. 
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ÖRÖKZÖLD NÖVÉNYEK KIEMELT KÁROSÍTÓI 

Both Gyula 

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Vas Megyei Területi Szervezete 

 

A növényvédelmi problémáknak gyakran magunk vagyunk az okozói. Nem figyelünk a klimatikus 

tényezőkre, a talaj tápanyag-ellátottságára és pH-viszonyaira és sok egyéb külső tényezőt sem veszünk 

figyelembe. Ezek okozta tünetek nagyon hasonlítanak a növényvédelmi kártevők kártételére. Sajnos a 

fenti tényezők legyengítik a növényeinket és támadási felületet adnak a gyengültségi kór- és 

károkozóknak. A gyenge gyantatermelést kihasználva megjelennek a szúbogarak, díszbogarak, 

kéregtetvek, és a szaprofita gombák is patogénné válnak, mint a Pestalotia sp. 

A pikkelyes fenyők régi károsítói mellett új kártevők is megjelentek, vagy egy részüket most sikerült 

izolálni. A Thuja orientalis hajtás és tű száradását okozó gomba is meghatározásra került. A Cercospora 

sequoiae a Thuja féléken is károsít. A leylandi ciprusokon megjelent az edénynyaláb betegséget okozó 

Botryosphaeria gomba. 

A tűs fenyők új betegségei komoly gondokat jelentenek mind a termesztésben, mind a kertjeinkben. A 

Sydowia már sok ország Abies karácsonyfa-termesztését tette tönkre, már nálunk is megjelent. 

Rhizosphaera, Macrophomina, Sphaeropsis, Mycosphaerella is a csemetekerti és karácsonyfa-

termesztést veszélyeztetik, de a parkokban lévő fák esztétikai kinézetét is tönkreteszi.  

Örökzöld cserjéink díszítő értékét az utóbbi évékben több kártevő is tönkretette. 

A laurusokon új baktériumok jelentek meg, a puszpángon a moly lett az első számú közellenség, de a 

két új gombabetegségről sem szabad elfelejtkezni. 

A közterületi védekezések az engedélyezett növényvédő szerek kis száma miatt nehézkesek, az új 

károsítók megjelenésével nincs összhangban az engedélyeztetés és a szakemberképzés.  
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A KÖZTERÜLETI NÖVÉNYVÉDELEM IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI 
 

Zsigó György 
Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Főváros-Budapest Területi Szervezete 

 
 
A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara, 2013-ban engedélyokiratok kiterjesztését 
kezdeményezte, az ún. kiskultúrák csoportjába tartozó növényekre. Az előterjesztésben 20 készítmény 
illetve hatóanyag, közterületi engedélyeztetését is javasoltuk. A NÉBIH szakembereivel több fordulóban 
is egyeztettünk. Köszönjük dr. Tőkés Gábornak és kollégáinak a segítségét az engedélyek 
módosításaiban.  
Az alábbi útvonalon juthatnak el a folyamatosan frissülő, a közterületi szereket is tartalmazó listához: 
nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/kozerdeku_adatok/kiskulturas_engede
lyek. 
 
A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara országossá bővült vadgesztenyelevél-
aknázómoly előrejelző hálózatának adatai elérhetőek a honlapunkon, a www.magyarnovenyorvos.hu –
n. Ugyanitt megtalálhatóak a közterületi leveleink is, melyeket ingyenesen küldünk az érdeklődőknek. 
Ezekben az időszerű növényvédelmi teendőkről tájékoztatjuk a kertészeket. A www.zsigogyorgy.hu 
honlapról elérhetik a korábbi felhívásokat, a növényvédelmi előrejelzés sorra kattintva és e-mailben 
kérhetik is a leveleket. 
 
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény alapján kiadott, a 
növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet, 2. § (1) pontja szerint „a 
földhasználó és a termelő köteles védekezni, különösen” többek között a parlagfű és az aranka fajok 
(Cuscuta spp) ellen is. A rendelet 3. pontja tovább részletezi az aranka fajokra vonatkozó előírásokat.  
Közterületekre, javaslom a „Ft,-/ zöldfelület m2 / heti ellenőrzés és fertőzés esetén vegyszeres 
gyomirtás” árajánlati forma megadását a vállalkozói szerződésekbe, valamint Budapest zöldfelületének 
egységes kezelését a gyom fertőzésével kapcsolatban. 
 
Nehéz ellenfél lesz a selyemfényű puszpángmoly (Cydalima perspectalis). A monofág faj, jelenleg a 
hernyófészkekben, fiatal, még kis méretű, hernyó alakjában várja a tavaszt. Az idén márciusban már 
károsított és májustól október közepéig rajzott a budapesti fénycsapdába. A bokrok belsejében kezdi a 
levelek rágását, ezért gyakran későn veszik észre a jelenlétét. Mechanikailag is gyéríthető. Vegyszeres 
védekezésre megfelelő a közterületi szerválaszték, a fiatal hernyókat kell megcélozni a permetezéssel. 
Nagy nyomással a bokrok belsejébe kell bejuttatni a rovarölőket. Minden esetben keverjenek 
tapadásfokozó adalékanyagokat is a permetléhez. A folyamatosan ellenőrizendő növények sorába 
lépett a buxus. 
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DÍSZFÁK ÚJ BAKTÉRIUMOS KÉREGBETEGSÉGEI 
 

Végh Anita, Palkovics László 
Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar, Növénykórtani Tanszék 

 
 
Az utóbbi években számos nemzetközi publikáció jelent meg a lombhullató díszfák kéregrepedését, 
kátrányosodását, feketefolyását okozó baktériumok előfordulásáról. Hazánkban 2012-2014 között 
platánfákon kéregrepedéseket, a beteg foltokból vöröses-barnás színű váladék szivárgását figyeltük 
meg a vegetáció folyamán. A beteg fák jellegzetesen kellemetlen szagúak voltak. Fűzfán is 
megfigyeltünk hasonló tüneteket, elsősorban kéregrepedés, de kevés fehér, habzó váladék, valamint a 
fák részleges elhalása volt még tapasztalható. Megfigyeléseink során, a tünetek elsősorban olyan fákon 
jelentek meg, melyek házi kertekben, parkokban öntözött területeken fordultak elő vagy vízpartokhoz 
közel helyezkedtek el. 2014 nyarán nyárfa, nyírfa és eperfa törzsén is megfigyeltünk kéregrepedéseket 
és váladékfolyást. Munkánk során célul tűztük ki a lombhullató díszfák kéregbetegségeit okozó 
kórokozók azonosítását, valamint a kórokozók rokonsági viszonyainak feltérképezését. 
 
2012 és 2014 során az ország különböző pontjairól gyűjtöttünk mintákat, platán (Platanus x acerifolia), 
illetve fűzfáról (Salix sp.). A mintákat laboratóriumba történt szállítást követően King B táptalajra 
helyeztük. A baktériumokból tiszta tenyészetet készítettünk és a további vizsgálatokhoz táptalajon 
tartottuk fent őket, valamint megőrzésre krioprezerváltuk. Az izolátumok patogenitásának és 
virulenciájának tesztelése különböző gazdanövényeken történt. A vizsgálatok során eleget tettünk a 
Koch-posztulátumoknak (Koch, 1876). Az izolátumokkal hiperszenzitív tesztet végeztünk 
dohánynövényeken (Nicotiana tabacum L.), az izolátumok biokémiai tulajdonságait API 20E kittel 
(Biomérieux, France) vizsgáltuk. A baktérium fajok 16S rRNS szakaszának, valamint háztartási gének 
(atpD, infB) nukleinsav szekvenciáit meghatároztattuk. A szekvencia adatok alapján a rokonsági 
kapcsolatokat megvizsgáltuk és filogenetikai törzsfát készítettünk. 
 
A beteg fákról gyűjtött mintákból sikeresen izoláltuk a kórokozókat. A molekuláris vizsgálatok alapján 
(16S rRNS; atpD,infB szakasz szekvencia alapján a fűzfáról izolált kórokozó a Brenneria salicis (syn.: 
Erwinia salicis), a platánról izolált kórokozó Brenneria nigrifluens (syn.: Erwinia nigrifluens).  
A kórokozók klasszikus és molekuláris bakteriológiai vizsgálata alapján elmondhatjuk, hogy a platánfák, 
súlyos, rendszeresen előforduló kéregbetegségét a B. nigrifluens kórokozó okozza. A Brenneria 
nemzetségbe tartozó baktériumfajok melegkedvelők, az utóbbi évek hosszantartó forró nyarai 
elősegíthetik a kórokozók felszaporodását, elterjedését, valamint újabb Brenneria fajok megjelenését is 
hazánkban. Ezek az új baktériumfajok a jövőben befolyásolhatják és átalakíthatják a lombhullató díszfák 
növényvédelmét, mely számos nehézséget hordoz magában. 
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ÉLŐHELYVÉDELEM, ÚJ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET A FŐVÁROSBAN 

Takács Noémi 

Főpolgármesteri Hivatal – Városüzemeltetési Főosztály 

 

A Fővárosi Közgyűlés 2014. január 1-i hatállyal Felsőrákosi-rétek természetvédelmi terület névvel egy 

új, 164 hektáros területet nyilvánított védetté.  

Az új védett terület a Rákos-patak mentén fennmaradt értékes lápi élőhelyeket, közöttük jó állapotban 

megmaradt üde lápréteket, kékperjés kiszáradó lápréteket, égerligeteket foglal magában, amelyek 

számos védett állat- és növényfajnak nyújtanak otthont.  

A Fővárosi Közgyűlés 1999 óta most először élt ezzel a jogkörével és nyilvánított védetté egy teljesen új 

területet, amelynek őrzését a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság keretein belül működő 

önkormányzati természetvédelmi őrszolgálat látja el. 

A terület kiemelkedő természeti értékei mellett sok szempontból helyreállításra szorul. 

2014-ben a Fővárosi Önkormányzat a Főkerten keresztül végzett természetvédelmi kezelés keretében 

kiemelten foglalkozott a Felsőrákosi-rétekkel. 

Legfőbb eredmények: 

- Hatósági táblák és egy bemutató tábla kihelyezése. 

- Együttműködés kialakítása a helyi gazdálkodókkal és ingatlantulajdonosokkal  

- Nagy mennyiségű felhalmozódott hulladék és sitt elszállítása 

- Korábbi kábelégető hely felszámolása 

- Invazív fajok visszaszorítása 

- Sajtóanyagok, videó, előadások, egyetemi terepgyakorlat tartása 

- Természetvédelmi őrszolgálat fokozott jelenléte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉLŐ FÁK VÉDEKEZÉSE A KORHADÁSOK ELLEN (CODIT) 
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Szaller Vilmos 

FŐKERT Nonprofit Zrt. 

A megfelelően végzett favizsgálatok egyik alapja a fa külső behatolásokkal, elsősorban a korhadással 

szembeni védekezési mechanizmusának ismerete. Ma már ezt külön tudományág, az erdészeti (fa) 

patológia kutatja. A tudományág alapjait Alex L. Shigo amerikai növénypatológus erdész professzor 

fektette le. Az előadás az általa publikált kutatási eredményeket felhasználva – ezzel tisztelegve előtte – 

ismerteti az élő fák korhadásokkal szembeni védekezésének kémiai, biológiai és élettani folyamatait.  

A korhadás természetes folyamat, amely során a fatestet alkotó sejtek falának egyes összetevőit vagy 

egészét a mikroorganizmusok (elsősorban gombák) enzimatikus úton lebontják. A fás szárú növények a 

sok millió éves törzsfejlődésük során kifejlesztették a lebontás megállításának, illetve késleltetésének 

módszereit.  A korhadások oka minden esetben egy sebzés, mely lehet biotikus vagy abiotikus eredetű, 

városainkban ez utóbbi a jellemző. A sebzést követően a fa és a behatolók között megindul a harc, 

amelyben az események és folyamatok átfedik egymást, keverednek. A bemutatott CODIT elmélet ezt a 

folyamatot rendszerezi és világítja meg közérthetően.  

Az élő fa korhadásának valószínűsége a kora előrehaladtával exponenciálisan nő, különösen igaz ez a 

kedvezőtlen körülmények között élő fákra. 

A fák a sérült szöveteket nem képesek pótolni, a sebeik nem „forrnak be”, hanem azokat először 

kizárják, kirekesztik – kompartmentalizálják –, majd idővel körbenövik. A fa a sérülést követően azonnal 

reagál, a behatolás megakadályozására először kémiai anyagokat termel. A károsító mikroorganizmus-

invázió előretörésének megállítására, lassítására az élő fában háromirányú „fal” struktúra található. Az 

első, leggyengébb „fal” az invázió hosszirányú, szállítószövetekben történő terjeszkedését hivatott 

megakadályozni. A második határzóna a fatest középpontja felé, a harmadik az oldalirányú 

terjeszkedést gátolja. A sérülést követő évben a fa egy erős negyedik falat képez a már fertőzött terület 

irányába, ezzel megakadályozva az újonnan képződő szövetek visszafertőződését. 

A korhadás összetett folyamat, a résztvevő mikroorganizmusok megjelenésének és károsításának 

sorrendje, ideje és lefolyása sok tényezőtől függ. A korhadások típusai ennek megfelelően igen 

változatosak, a károsítás kiterjedése, lefolyásának ideje is sokrétű lehet. A talajban futó közművek 

építéséből, fenntartásából kifolyólag a városokban elterjedt gyökérsérülések miatti bekorhadásokkal 

szemben szinte védtelenek vagyunk, míg a kisebb, felszíni sérülések megfelelő kezeléssel, viszonylag 

kis károsodással kezelhetőek. 

A fák korhadása a biológiai körforgás része, természetes állapotok között elfogadott, tudomásul vett 

esemény. Városainkban azonban a korhadó fa kiemelt kockázatot jelent, felderítése és a veszélyforrás 

megszüntetése a fenntartó feladata. Mindenki kötelessége azonban az, hogy ne teremtsünk olyan 

feltételeket, melyek a korhadás kialakulásához vezethetnek. 

 

 

 

 

ZÖLD INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS 2014: PROBLÉMÁK, LEHETŐSÉGEK ÉS TRENDEK 

MAGYARORSZÁGON ÉS EURÓPÁBAN 
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Dezsényi Péter 

Zöldtető- és Zöldfal Építők Országos Szövetsége 

 

A 21. századi városi zöldfelületek jelentősen változnak Európa és az egész világ metropoliszaiban. 

Nemcsak növekszik a zöld szerepe, de funkciója és minősége is átalakul, miközben új felületeket 

hódítanak meg a legmodernebb vegetációs technológiák. 

A megváltozott szerepet és növekvő igényeket elsősorban a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, 

részben pedig a biodiverzitás csökkenés megállításáért folytatott küzdelem katalizálja. A városi lakók, 

közülük is a fiatalabb generációk életmódja is eltér a 20. századi trendektől: ez tetten érhető a városi 

közlekedésben, a közösségi mozgalmak gyarapodásában vagy akár a városi kertészkedés 

térnyerésében. 

A klímaváltozás és miatt emelkedő üzemeltetési kihívások, és a növekvő igények azonban nem 

párosulnak feltétlenül gyarapodó forrásokkal. Különösen a 2008-as válság óta olyan új finanszírozási 

modellek jelentek meg, amelyek biztosíthatják a döntéshozók számára a lehetőségét a zöldfelületek 

újszerű fejlesztésének. 

Az új, multifunkciós zöldfelület fejlesztési modell tehát jelentősen felértékelődött az elmúlt 15 évben. Az 

átállás első lépése egy átfogó, multidiszciplináris zöldfelület vizsgálat és stratégiai tervezés: a ZÖLD 

INFRASTRUKTÚRA AUDIT. 

A ZÖLD INFRASRTUKTÚRA AUDIT egy olyan lehetőség, ami által a XXI. század eszközeivel és 

értékrendjével számba vehető, milyen az adott település zöld infrastruktúrája, az egyes zöldfelületi 

elemek állapotától kezdve a zöldfelület-gazdálkodás utolsó feladatáig bezárólag. Az audit kimenete egy 

olyan értékelés, amely alapján egyértelműen körvonalazhatók azok a zöldfelület-gazdálkodási 

feladatok, amelyek az erőforrások átrendeződésével választ adnak a jelenkor zöldfelület-fejlesztési 

kihívásaira. 
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A városiasodás biológiai értelemben többnyire a kultúrakövető, tágtűrésű, generalista, opportunista, az 
emberhez és épített környezetéhez jól alkalmazkodó fajok épített környezetben történő megtelepedését 
jelenti. Az állatok urbanizálódását a természetes élőhely elvesztése, beszűkülése vagy a táplálékhiány, 
a ragadozók, versenytársak viszonylagos kis száma, a szinte kiaknázhatatlanul sok táplálékforrás 
(beleértve a háztartási hulladékot); a rendszeres etetés; a nagyszámú, védett búvóhely motiválhatja. A 
városokban ugyan jóval kevesebb a zöldfelület, és alapvetően a fragmentáltság – azaz az élőhelyek 
egymástól való elszigetelődése, heterogenitása – jellemző, mégis számos élőlény számára nyújtanak 
olyan biotikus és abiotikus forrásokat, melyek adott fajok életkörülményeinek megfelelnek.  
 
Meglepően magas és növekvő tendenciát mutat az urbanizálódó fajok száma. Jelenlétükről leginkább 
akkor szerzünk tudomást, amikor valamilyen kárt okoznak, vagy nappali aktivitásuk, akár nagyobb 
egyedszámuk miatt szemünk elé kerülnek. Megtelepedésüket meghatározza az épített környezet 
minősége, azon belül is a zöld felületek, így a közterületek minősége, szerkezete. Az önszabályozó 
ökoszisztémák kialakulásának alapfeltétele az életképes talaj és a diverz vegetáció. Az ún. „Green 
Cities” irányzat a városi zöld terek jelentőségének felismerésével, és kialakításával eredendően az 
emberi szemszögből fontos, így energetikai, technológiai és esztétikai szempontokat vette figyelembe. 
A zöld „foltok” azonban csábító új életterek lettek és lesznek más élőlények, így az állatok számára is. A 
városi fauna betelepülésének, a fajkompozíciók kialakulásának, az állatok életmódjának, ökológiai 
szerepének megismerése nélkülözhetetlen, a téma biológiai jelentőségén kívül a gyakorlati, mindennapi 
együttélés, ill. potenciális problémák és ezek megelőzése szempontjából.  
 
A Budapest közigazgatási területén folytatott, ill. folyó város ökológia vizsgálatainkban több intézmény 
kutatói (Urbanizációs Kutatócsoport, Magyar Természettudományi Múzeum, Fővárosi Állat- és 
Növénykert, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Szent István Egyetem, Budapesti Műszaki és 
gazdaságtudományi Egyetem), hallgatók és önkéntesek vettek részt. A tanulmányok meghatározóan 
gerincesekre (pl. nyest, keleti sün, vörös mókus, vörös vércse) vonatkoznak, ill. 2013-ban elkezdődtek a 
rovartani, faunisztikai, elsődlegesen lepkékre és kabócákra vonatkozó vizsgálatok Budapesten és a 
Nemzeti Botanikus Kertben (Vácrátót). Az előfordulások kimutatása alapján észlelési térkép és 
faunisztikai lista készül; a táplálkozásbiológiai elemzések, az élőhelyek, búvóhelyek feltérképezése, az 
állatorvosi, parazitológiai vizsgálatok számos új, izgalmas ismerettel szolgáltak.   
A prezentáció rövid összefoglalása lesz eddigi eredményeinknek, kiemelve a vizsgálatok tárgyát képező 
állatok néhány különös ökológiai sajátosságát és bemutatva városi élettereiket. Ezen információk a zöld 
városrészek, felületek tervezésében és gyakorlati természetvédelemben is hasznosak lehetnek, egyben 
rámutatnak a városökológiai kutatások monitoring és komplex jellegének fontosságára is. 
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