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Erdészeti (fa) patológia 

Elsősorban a fák leromlásának, 

korhadásának folyamatát kutató 

tudományág. 



George Henry Hepting (1907 – 1988) 

 

1935 - Először ír a fák korhadások elleni védekezési mechanizmusáról 

 



Alex L. Shigo (1930 – 2006) 

 

Biológus, növény patológus volt az Egyesült Államok Erdészeti Szolgálatánál.  

Kutatásai nyomán átültette az elméleti tudást a gyakorlati alkalmazásba, és 

megalapozta a további vizsgálatokat fa biológiában. 



Ő alkalmazta először „bocolásra” a láncfűrészt,  

kutatásai során több mint  

10 000 fát vágott hosszában szét.  

Az így szerzett tapasztalatokat több mint  

270 publikációban ismertette, 

 ezzel megteremtve a faélettani, korhadás-

elméleti kutatások alapját. 

Műveit több, mint 60 nyelvre lefordították. 

 

 



Legjelentősebb kutatásai a fák korhadás-
folyamatának vizsgálata, valamint a 
korhadás elleni védekezésük feltárása és 
a tudományos leírása. 

Elméletének kidolgozásával  

„Ő lett a fapatológia Einsteinje” 

Az USA Erdészeti Szolgálata rendszeresen 
kiadta a téziseit. 

Ma minden korhadással foglalkozó vizsgálat 
ezen az elméleten alapul. 
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CODIT 
(Compartmentalization Of Decay In 

Trees) 

Az élő fák korhadás elleni védekezése 

kirekesztéssel 

 

A CODIT rendszer két alapja: 

 

1.  A fa egy falakkal 

rekeszekre osztott 

„kompartmentes” növény.  

2. A fa megsérülése esetén a 

keletkezett sebet elzárja 

„kompartmentalizálja”. 

    

1977 



CODIT 
(Tree Decay An Expanded Concept) 

Az élő fák korhadása 

Kibővített elmélet 

 

   A CODIT rendszer 

kibővítése tartalmazza a 

 

1. A mikroorganizmusokhoz 

kapcsolódó elszíneződés és 

a pusztulás sorrendjét.  

2. A törzssérülések miatti 

elszíneződés és a korhadt 

területek kirekesztési 

folyamatának ismertetését. 

1979 



Egy kis anatómia 
Mi a fa? 

   A fa egy évelő növény! 

 

Minden évben egy már 

meglévő „vázra” fejlődik 

újra.  



Egy kis anatómia 
A fát alkotó sejt típusok 



Egy kis anatómia 
A fatest kémiai összetétele 



Az élő fák és a korhadás 
  Az élő fa és a fabontó mikroszkópikus élőlények hosszú, intenzív 

harcot folytatnak a túlélésért. Ez a harc a sebzéssel kezdődik, és a fa teljes 

lebomlásával ér véget.  

 Sok biotikus és abiotikus tényező játszik szerepet a lebontásban, 

nehéz meghatározni, hogy egy-egy folyamat mikor kezdődik el és mikor ér 

véget. 

 Az események és folyamatok átfedik egymást és keverednek, akár a 

színek a szivárványban.  



Mi a korhadás? 

A korhadás természetes folyamat. 

A korhadás a fatestet alkotó sejtek 

falának mikroorganizmusok (elsősorban 

gombák) által végzett enzematikus 

lebontása. 

 

 3 alaptípusa: 

- fehér korhadás 

- barna korhadás 

- lágy korhadás 



A korhadás elhelyezkedése 

Az élő fákon elsősorban az idősebb vázelemeken 

található.  

Elhelyezkedés alapján lehet: 

– gyökérzet korhadás 

– gyökérzet irányából történő korhadás 

– gyökérnyakban található korhadás 

– törzs korhadás 

– koronaalapi korhadás 

– vázág korhadás 

 Sok az átmenet, a kiindulási forrás sokszor csak a 

 kivágás  után – a „boncolás során” - lokalizálható. 



A korhadás megjelenése 

A korhadás megjelenésének 

lehetősége a fa korának előre 

haladtával exponenciálisan 

nő. 

 

Az erdészek kimutatták, hogy 

az erdészeti nyárfa populáció 

teljes faanyag térfogat m3 

korhadási aránya: 

 

20 évesen:   8 % 

80 évesen: 34 % 

 

Hemlock fenyő 

egészséges-korhadt faanyag aránya 

  
(forrás: USDA) 



A korhadás okai 

A korhadás sebzéseken keresztül indul meg. 

 

 A sebek lehetnek természetes eredetűek 

     (időjárási körülmények, tűz, rovarok, vadak) 

 Vagy lehetnek abiotikus okok  

     – városi környezetben ez a jellemző. 



A korhadás folyamata 
A sérüléssel a xylem a felszínre kerül. Az új élettér és a tápanyagok azonnal 

elérhetővé válnak a különböző organizmusok – baktériumok, korhadást okozó és nem 

korhasztó gombák, stb. - számára. A küzdelem erős.  

Sok szervezet indul, de az idő múlásával egyre kevesebb marad versenyben.  

A környezeti tényezők – eső, jég, hó, szél, meleg, hideg – befolyásolják a túlélést. Amíg 

a felületen a csata dúl, a seb mögötti élő farészben a sejtek azonnal kémiai pajzsot 

kezdenek képezni. A védőanyagok lombos fáknál többnyire fenolos vegyületek, a 

nyitvatermők esetében pedig terpének.  

 



A korhadás folyamata 

 Az idő múlásával egyre kevesebb 

túlélő faj marad a seb felületén.  

 Az évszakoknak, hőmérsékleti 

szélsőségeknek megfelelően erősen eltérhet a 

megmaradó fajcsoportok, élő szervezetek 

összetétele.  

 Egy idő után néhány mikro-

organizmus legyőzi a fa által kialakított 

kémiai akadályokat.  

Ezeket nevezzük PIONEER fajoknak.  

 Hogy melyik mikroorganizmus válik 

pioneer fajjá, azt számos tényező 

befolyásolja;  

− az évszak,  

− a seb típusa,  

− elhelyezkedése,  

− nagysága és  

− súlyossága.  

 A pioneer fajok viszont jelentősen 

befolyásolják azt, hogy a későbbiekben mely 

fajok, milyen sebességgel követik egymást. 



A korhadás folyamata 

 Néhány év eltelte után a seb 

mögött kevés aktív mikroorganizmus 

található. A korhadást okozó gombák 

spóráiból a gombák fejlődésnek 

indultak.  

 A korhadás lefolyásának 

szempontjából az első néhány év a 

legfontosabb, mert a korhadás 

terjedésének sebességét a fajcsoportok 

egymást követő sorrendje a határozza 

meg leginkább.  

 A legtöbb esetben a fa 

hatékonyan védekezik: megállítja vagy 

korlátozza a korhadás kiterjedését, a 

seb bezárul.  

 A seb zárása után a 

visszafertőződés már nem fordulhat elő. 



A fa védekezése 
A CODIT-modell 

A sérülés pillanatában a fa már 

rendelkezik 3 „védőfallal” 

 

  



A fa védekezése 
A CODIT-modell 

 

1. FAL 

 Először a függőleges irányú 

szállítórendszert tömíti el.  

A szállítórendszert lombos fáknál 

tracheák és tracheidák, míg a 

fenyőféléknél csak tracheidák 

alkotják, ezeket „dugózza” el 

különböző anyagokkal: 

tillisszel, fagumival, gyantával és 

egyéb szemcsés, vagy kristályos 

anyagokkal.  

A fa nem zárhat el minden 

szállítószövetet, ezért  

az 1. fal a leggyengébb. 

 

  



A fa védekezése 
A CODIT-modell 

 

2. FAL 

A fal az egyes évgyűrűk külső 

sejtjeiből álló réteg, ennek 

feladata a tangenciális irányba (a 

bél irányába) hatoló fertőzés 

elzárása. Ez a fal az egyes 

évgyűrűkön körkörösen 

megtalálható. 

 

  



A fa védekezése 
A CODIT-modell 

 

3. FAL 

A bélsugár sejtek alkotják a 

radiális (sugár irányú) falat. 

Ezek a falak nem folytonosak, 

hosszúságuk, vastagságuk és ma- 

gasságuk fafajtól függően változó.  

 

Ezek a falak a legerősebbek a sebzés 

idején. 

  



A fa védekezése 
A CODIT-modell 

 

A „REKESZ” (compartment) 

Az ismertetett három fal által 

határolt terület a rekesz. 

 

 

A fa sérülés, fertőzés esetén 

reagál, és képes a 

megtámadott rekeszeket 

kizárni! 

  



 



 



 



A fa védekezése 
A CODIT-modell 

A fa az elhalt szöveteket nem pótolja, 

hanem megpróbálja körbezárni. 

A sérülés után fejlődő egészséges fatestet a 4. 

típusú fal zárja el a sérült részektől.  

 



A fa védekezése 
A CODIT-modell 

4. FAL 

Ez a LEGERŐSEBB fal, a 2. fal 

módosult változata.  

A sérüléssel határos, hosszirányú.  

A 4. Fal kialakulása számos 

tényezőtől függ:  

a seb mérete,  

típusa, 

helyzete,  

súlyossága,  

az évszak, 

amikor a sebzés történt,  

a fa genetikailag öröklött 

képessége a sebzésekre adott 

válaszokra. 

 

 



 



A korhadás terjedése a 

fa törzsében 

 
Fiatal, egészséges amerikai bükk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Az illusztrációk Alex L. Shigo: A tree hurts too  (USDA 1975) 

ábragyűjteménye felhasználásával készültek.  

Az eredeti rajzok  David M. Caroll alkotásai 



A korhadás terjedése a 

fa törzsében 

 

Fiatal, egészséges amerikai bükk. 

Nagy méretű, a szíjácsba mélyre 

ható seb keletkezett, melynek 

kiterjedése meghaladja a törzsátmérő 

negyedét.  

 
 



A korhadás terjedése a 

fa törzsében 

 
A fa azonnal reagál a sebzésre. 

Kémiai akadályokat képez a seb 

körül, melyek megakadályozzák a 

legtöbb mikroorganizmus 

behatolását. Azonban egyesek 

átjutnak, ezeket a második hullám 

követi, majd sorban újabbak 

érkeznek. Végül győznek a 

mikroorganizmusok, és megkezdődik 

a fa hanyatlása. 

 
 



A korhadás terjedése a 

fa törzsében 

 

Az ábrázolt színek jelentése: 

 

PIROS – Védekezési zóna –  

a fa kémiai reakciója a mikro- 

organizmusok behatolásának 

megakadályozására. 

ZÖLD – Inváziós zóna – 

a mikroorganizmusok áttörik 

a védekezési zónát. 

KÉK – Fertőzött zóna –  

elhalt és fertőzött szövetek  

BARNA – Lebontási zóna – 

a szövetek lebomlanak. 

 

 
 



A korhadás terjedése a 

fa törzsében 

 

A sebzés után 3 hét telt el 

 

PIROS – Védekezési zóna –  

a fa kémiai reakciója a mikro- 

organizmusok behatolásának 

megakadályozására. 

ZÖLD – Inváziós zóna – 

a mikroorganizmusok áttörik 

a védekezési zónát. 

KÉK – Fertőzött zóna –  

elhalt és fertőzött szövetek  

BARNA – Lebontási zóna – 

a szövetek lebomlanak. 

 

 
 



A korhadás terjedése a 

fa törzsében 

 
A sebzés után 2 hónap telt el 

 

PIROS – Védekezési zóna –  

a fa kémiai reakciója a mikro- 

organizmusok behatolásának 

megakadályozására. 

ZÖLD – Inváziós zóna – 

a mikroorganizmusok áttörik 

a védekezési zónát. 

KÉK – Fertőzött zóna –  

elhalt és fertőzött szövetek  

BARNA – Lebontási zóna – 

a szövetek lebomlanak. 

 

 
 



A korhadás terjedése a 

fa törzsében 

 

A sebzés után 1 év telt el 

 

PIROS – Védekezési zóna –  

a fa kémiai reakciója a mikro- 

organizmusok behatolásának 

megakadályozására. 

ZÖLD – Inváziós zóna – 

a mikroorganizmusok áttörik 

a védekezési zónát. 

KÉK – Fertőzött zóna –  

elhalt és fertőzött szövetek  

BARNA – Lebontási zóna – 

a szövetek lebomlanak. 

 

 
 



A korhadás terjedése a 

fa törzsében 

 

A sebzés után 3 év telt el 

 

PIROS – Védekezési zóna –  

a fa kémiai reakciója a mikro- 

organizmusok behatolásának 

megakadályozására. 

ZÖLD – Inváziós zóna – 

a mikroorganizmusok áttörik 

a védekezési zónát. 

KÉK – Fertőzött zóna –  

elhalt és fertőzött szövetek  

BARNA – Lebontási zóna – 

a szövetek lebomlanak. 

 

 
 



A korhadás terjedése a 

fa törzsében 

 

A sebzés után 10 év telt el 

 

PIROS – Védekezési zóna –  

a fa kémiai reakciója a mikro- 

organizmusok behatolásának 

megakadályozására. 

ZÖLD – Inváziós zóna – 

a mikroorganizmusok áttörik 

a védekezési zónát. 

KÉK – Fertőzött zóna –  

elhalt és fertőzött szövetek  

BARNA – Lebontási zóna – 

a szövetek lebomlanak. 

 

 
 



A korhadás terjedése a 

fa gyökérzetéről 

 

 



A korhadás terjedése a 

fa gyökérzetéről 

 A gyökérzet és a gyökérnyak sérülése esetén a kompartmentalizáció 

kevésbé hatékony, a fák jóval nagyobb eséllyel elpusztulnak el. 

 
 



A korhadás terjedése a 

fa gyökérzetéről 

 Néhány parazita gombafaj a nem sérült, élő gyökereket támadja meg. A 

gombák korhasztása a gyökereken át felhatol a törzsbe. Ezek a gombák 

gyengültségi kártevők, elsősorban az egyéb okból leromlott állapotú fákat 

támadják meg.  
 



A korhadás terjedése a 

fa gyökérzetéről 

 



A korhadások kiterjedésének 

néhány típusa 

 Az OSZLOP FORMÁJÚ, KÚPOS VÉGŰ  
korhadás általában felszíni sebből indul ki.  



A korhadások kiterjedésének 

néhány típusa 

 A GYŰRŰS KORHADÁS az  
ágsebekből kiinduló korhadások egyik formája.  



A korhadások kiterjedésének 

néhány típusa 

 
A RÁKOS KORHADÁS 
bomlás egy speciális formája 



A korhadások kiterjedésének 

néhány típusa 

 FEKÉLYES KORHADÁS   
a gomba a sebet nem engedi bezárulni, a fejlődő 

szöveteket újra és újra megtámadja 



A fák és a korhadás 

 
─ A FOLYAMAT A SEBEKEN ÁT indul 

meg.  

─ A FA REAGÁL a sebzésre. A seb 

mögött található élő sejtek azonnal 

reakcióba lépnek.  

─ A fa OSZTOTT, REKESZES 

FELÉPÍTÉSŰ, a sérült, fertőzött 

szövet REKESZEIT KIZÁRJA.  

─ SZÁMOS ORGANIZMUS vesz részt a 

lebontásban. Ezek a fajok EGYMÁST 

KÖVETIK.  

─ A fertőzés miatt a fa ELSZÍNEZŐDIK, 

ELKORHADT, ezeket a 

TERÜLETEKET FALAKKAL ZÁRJA EL 

az egészséges szövetektől.  



A fák és a korhadás 

 
A FÁK A 400 MILLIÓ ÉVES TÖRZS-

FEJLŐDÉSÜK ALATT ÁLLANDÓAN 

KI VOLTAK TÉVE KÜLÖNBÖZŐ 

STRESSZ HATÁSOKNAK, 

SÉRÜLÉSEKNEK.  

 

A HARC FOLYAMATOS,  

 

DE, 

 

 A FÁK TOVÁBBRA IS FOGNAK 

NŐNI, ELPUSZTULNI ÉS 

ELKORHADNI; ÉS ÚJRA NŐNI, 

ELPUSZTULNI, ÉS SORBAN 

TOVÁBB; NÖVEKEDNEK, 

ELPUSZTULNAK ÉS ELKORHADNAK.  

 



 

 

Az előadás tisztelegés  

Alex L. Shigo munkássága előtt. 
 

 

Források: 
Szöveg:     Alex L. Shigo publikációi alapján.  

 

Képek:  

Akvarellek:  a publikációk ábrái, melyeket David M. Caroll készített.  
(Néhány grafika az előadás szemléletesebbé tétele miatt az eredeti szellemiségben módosításra került.) 

Fényképek: 

        Főkert Nonprofit Zrt. Fasori Alközpont FOTOARCHIVUM 

D.P.C. Fung, Y. Tsuchiya and K. Sumi, - Wood Sci. 5, 38 (1972).  

http://www.fs.fed.us/ne/durham/4505/photo_gallery/kevin_smith/Kevin_Smith_study_areas_photo

s.htm 

http://www.forestryimages.org/ 

https://www.shigoandtrees.com/ 

http://www.britannica.com/ 

http://www.forestpathology.org/ 

www.amazon.com 
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http://www.fs.fed.us/ne/durham/4505/photo_gallery/kevin_smith/Kevin_Smith_study_areas_photos.htm
http://www.forestryimages.org/
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http://www.forestryimages.org/
https://www.shigoandtrees.com/
https://www.shigoandtrees.com/
http://www.britannica.com/
http://www.britannica.com/
http://www.forestpathology.org/
http://www.forestpathology.org/
http://www.amazon.com/


Végül egy speciális korhadás minta (nem CODIT) 

 



 




