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KÉKÜLÉST OKOZÓ GOMBÁK ÉS A SZÚBOGARAK KAPCSOLATA 

 

BALÁZS BALÁZS – TUBA KATALIN – LAKATOS FERENC 
Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet 

balazsbalazsg@gmail.com 

 

Bevezetés 

A magyarországi fenyőállományok pusztulása mára már állandósult probléma a hazai erdő-

gazdálkodásban. A jelenség több tényezős, komplex leromlási folyamatok következménye, 

melyek elsősorban a termőhelyi viszonyokra vezethetők vissza. A hazai fenyőállományok 

jelentős része szélsőséges adottságok között tenyészik, így igen gyenge egészségi állapotban 

vannak. A termőhelyi tényezők közül kiemelt fontosságú a klíma, melynek egyre dinamiku-

sabb alakulását figyelhetjük meg. Gyakoribbá válnak az aszályos időszakok, az enyhe, hó-

borítás nélküli téli időszakok, amik a talajok száradását eredményezik. A szélsőséges időjá-

rási jelenségek, mint a nyári jégverések, tovább ronthatják a helyzetet. 

A legyengült állományokban gyakori a károsítások és betegségek előfordulása, különö-

sen az elegyetlenül ültetett fafajok esetén. A fenyőket tekintve az egyik legfontosabb káro-

sítók a szúbogarak, melyek az egész világon, így hazánkban is hatalmas ökológiai és gazda-

sági károkat okoznak. Magyarországon először 1946-1948 között tapasztaltak a soproni lu-

cosokban jelentősebb szúkárokat, majd egy hosszabb kármentes időszak után a 80-as évek 

elejétől kezdve ismét szükségessé váltak a szúkárok miatti egészségügyi termelések. A leg-

erélyesebb károsítások 1991-ben kezdődtek először a soproni lucfenyvesekben. Ezek a prob-

lémák később az egész Nyugat-Dunántúlon, a Bakonyban és az Északi-középhegységben is 

megjelentek. Az AESZ kimutatásai szerint 1990-1997 között közel 400 000 m3 lucfenyő ke-

rült letermelésre a szúkárok következtében. A szúk az elmúlt évtizedekben is jelentős káro-

kat okoztak nemcsak a lucfenyő, hanem más fenyő- és lombos állományokban is, így az 

ellenük való védekezés kiemelt fontosságú a tartamos erdőgazdálkodás fenntartásához 

(VARGA 2001).  

A szúk hatása erdeink egészségére nézve nem merül ki az élettevékenységükkel okozott 

károsításokban. Erdővédelmi szempontból vektor szerepük is jelentős, mivel számos gombát 

hurcolnak magukkal, leggyakrabban a faanyag kékülését okozó gombákat. Ezeket a gomba-

fajokat általában az Ascomycota törzs Sordariomycetes osztály két külön rendjébe sorolják. 

Az egyik rend az Ophiostomatales, az ide tartozó nemzettségek az Ophiostoma és a Gros-

mannia, valamint ivartalan alakjaik. A másik rend a Microascales, jellemző nemzetségei a 

Ceratocystis és az Endoconidiophora, valamint ivartalan alakjai. A szakirodalom ezeket a 

taxonokat az ophiostomatoid gombák gyűjtőfogalomba integrálva írják le, mivel morfológiai 

bélyegeik alapján nagyon hasonlóak. Az ophiostomatoid gombák egyes képviselői lehetnek 

patogének, de vannak köztük olyanok, melyek nem váltanak ki betegséget a gazdanövényen. 

Az aktuális kutatási trendek alapján, a szú-gomba kapcsolatrendszerek sokkal árnyaltabbak. 

A társult gombaközösségek, nem szűkíthetők le patogén és nem patogén kategóriákra. A 

szúk és a gombák ún. szimbiózisban élnek. A szimbiózis kapcsán általában a kölcsönösen 

előnyös együttélésre, más szóval mutualizmusra gondolunk, ami a szimbiózis fogalmának 

egy szűkebb értelmezése. Tágabb értelemben a szimbiózis értelmezhető más együttélési for-

mákra, ahol nem minden esetben beszélünk előnyökről. Amennyiben ez a kapcsolat legalább 

az egyik fél számára hátrányos, antagonizmusról beszélünk. Ilyen értelemben a patogeniz-

mus az antagonizmus egy esete. Előfordulhat olyan kapcsolat is, melyben csak egy résztvevő 

vagy egyik résztvevő sem jut előnyökhöz. Előbbit kommenzalizmusnak, utóbbit neutraliz-

musnak nevezik. Ezek az interakciók a természetben nem minden esetben jelennek meg 

ilyen egyértelműen, számos átmenet létezik. Az egyes szimbiotikus kapcsolatok inkább a 

kapcsolat előjelét jellemző spektrum egy-egy pontján helyezkednek el. Megemlítendő, hogy 
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ugyanazon szimbiotikus kapcsolat különböző ökológiai kontextusokban eltérően jelenhet 

meg.  

A szúk és gombák szimbiózisait vizsgálva két alapesetet kell elkülöníteni, ami a szúbo-

garak táplálkozásbiológiájából következik. Megkülönböztetünk fában és kéregben költő 

szúbogarakat. Az előbbit ambrózia bogarakként is szokás emlegetni, melyek erősen függnek 

mutialista szimbiontáiktól, az ún. ambrózia gombáktól. A tápanyagként szolgáló gombákat 

a xylemben készített menetek falára telepítik. Ezeket a gombákat egy speciális strukturában 

a mycangiumban szállítják. A mycangium mirigyei által termelt szekrétum védi és táplálja 

a gomba spóráit. A morfológiai adaptáció és az erős függés a szimbiontáktól jól mutatja, 

hogy ez a kapcsolat egy hosszú koevolúciós folyamat eredménye.  

A másik nagy csoport a kéregben költő szúk, melyek a tápanyagban gazdagabb phloem-

mel táplálkoznak. A kéregben költő fajok kapcsolata nem teljesen tisztázott. Nem függnek 

annyira a gombapartnerektől, mint az ambrózia bogarak, mycangiumuk nincs vagy kevésbé 

fejlett. Többnyire az exoszkeleton felszínén, illetve annak szövetében szállítják gombapart-

nereiket, de ez előfordul egyes ambrózia bogaraknál is. A lazább függés ellenére a kéregben 

költő szúk számos előnyökhöz juthatnak szimbiontáik jóvoltából. A fa kolonizálása során a 

gomba segíthet legyűrni a fa védelmi rendszerét úgy, hogy a gomba metabolizálja a fa által 

termelt toxinokat, vagy akár a bogárra veszélyes kórokozók elleni védekezésben is fontos 

szerepet játszhatnak. A két nagy csoport között léteznek átmeneti formák is. Vannak olyan 

kéregben költő szúfajok, melyek a phloem mellett gombapartnereikkel is táplálkoznak, ez 

lehet általános és eseti jellegű is (SIX 2013; DAVIS et al. 2018). 

A fentiek alapján elmondható, hogy a gombák és a szúk kapcsolatrendszere rendkívül 

összetett és számos átmeneti jellegű variációk léteznek, melyeket még nem értünk teljesen, 

viszont szerepük meghatározó az erdei ökoszisztémák egészségében és stabilitásában. Ezen 

kapcsolatok feltárása jó alapot adhat a jövőben új védekezési eljárások kidolgozásához is. 

Az Erdőművelési és Erdővédelmi Intézetben 2005 óta folynak kutatások a témával kapcso-

latban. Az elmúlt években három jelentősebb fenyő fafajon, konkrétan a lucfenyőn, a fekete- 

és erdeifenyőn előforduló kéregben költő szúfajokat és társult gombáit vizsgáltuk.  

 

Anyag és módszertan 

A 2005–2007 közötti időszakban a luc-, az erdei- és a feketefenyő jellemző előfordulási 

helyein fogófák döntésére került sor, amit a szúbogarak megtelepedése utáni mintavétel kö-

vetett. Lucfenyő minták gyűjtése 2005-ben az Északi-középhegység, a Dunántúli-közép-

hegység és Nyugat-Dunántúl területein történt. Az erdeifenyő törzsek mintavételi helyszínei 

2006-ban Dél- és Nyugat-Dunántúl, illetve az Alföld voltak. A feketefenyő minták a Dunán-

túli-középhegységről és az Alföldről származnak, ezek mintavételére 2007-ben került sor. 

Újabb mintavételek 2017-ben történtek Vas megyében, erdei rakodóról származó erdeifenyő 

törzsekből. 

A fogófákból származó minták fényeklektorba helyezése során kikelő bogarak megha-

tározása morfológiai bélyegeik alapján történt. A rakodókról származó faanyag esetén az 

egyes szúfajok jelenlétére többnyire kárképük, ritkább esetben egyedeik alapján lehetett kö-

vetkeztetni. 

A kékült faanyagokból 5-10 cm vastag mintakorongokat vágtunk. Ezekből véső segít-

ségével néhány centiméteres rostdarabokat hasítottunk. Ezeket a gomba kitenyésztésének 

céljából, a megszokott protokollt alkalmazva, táptalajokra oltottuk (MEA, PDA). A tenyé-

szeteket legalább 2 hétig inkubáltuk folyamatos megfigyelés alatt. Telepmorfológiai bélye-

gek alapján kiválasztottuk a kéküléssel összefüggésbe hozható típusokat. A több telepből 

álló, illetve szennyeződött tenyészetekből, átoltással tiszta tenyészeteket állítottunk elő a to-

vábbi vizsgálatok érdekében. 
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A gombák azonosítását morfológiai és molekuláris genetikai módszerekkel végeztük, a 

bevont külföldi partner intézet munkatársainak segítségével (Universität für Bodenkultur, 

Wien – Institut für Forstentomologie, Forstpathologie und Forstschutz). A vizsgált gomba-

fajok morfológiai bélyegek alapján történő azonosítása az esetek többségében nem teljesen 

egyértelmű, ezért fajszintű hovatartozásuk pontos megállapításához genetikai vizsgálatok 

elvégzése is szükséges volt. 

A 2005 és 2007 közötti időszakban gyűjtött minták genetikai vizsgálatánál alkalmazott 

markerek az újabb mintáknál sajnos nem voltak megfelelőek. A 2017. évi mintagyűjtést kö-

vető vizsgálatok során a gombák sejtmagi riboszómális RNS-ét kódoló gének ITS (Internal 

Transcribed Spacer) régióit polimeráz láncreakcióval amplifikáltuk (WHITE et al. 1990). A 

termékeket az Eurofins Genomics laboratóriumának küldtük el szekvenálásra, a kapott ered-

ményeket pedig az NCBI (National Center for Biotechnology Information) adatbázisával 

vetettük össze.  

 

Eredmények  

A lucfenyő fogófákat csak a betűzőszú (Ips typographus) kolonizálta. Hozzá kapcsolódóan 

morfológiai bélyegek alapján 6 ophiostomatoid gombafajt azonosítottunk. Ezek a Cera-

tocystis, Ophiostoma, Grosmannia ivaros, és a Graphium ivartalan nemzettségekbe tartoz-

nak (1. táblázat). 

 
3. táblázat: Betűzőszúval társult ophiostomatoid gombák 

Szú Társult gomba Lelőhely Gyűjtés éve 

Ips typographus Ceratocystis polonica  Bakonybél, Sopron, Telkibánya 2005 

Ophiostoma ainoae  Bakonybél, Sopron, Telkibánya 2005 

Ophiostoma piceae  Bakonybél, Sopron, Telkibánya 2005 

Grosmannia penicillata  Bakonybél, Sopron, Telkibánya 2005 

Grosmannia piceaperda  Bakonybél, Sopron, Telkibánya 2005 

Graphium fimbriasporum  Bakonybél, Sopron, Telkibánya 2005 

 

A 2006-ban gyűjtött erdeifenyő-mintákon az Ips sexdentatus, a Tomicus minor, a Tomi-

cus piniperda és az Orthotomicus laricis szúfajok kerültek beazonosításra. A társult ophios-

tomatoid gombák morfológiájuk alapján a Ceratocystis, és Ophiostoma ivaros, valamint a 

Graphium ivartalan nemzettségek fajai (2. táblázat). 

Az ophiostomatoid gombák mellet számos egyéb gombát is azonosítottunk. Ezek közül 

meghatározó a Sphaeropsis sapinea előfordulása volt, ami Pinus-félék hajtáspusztulását 

okozza. Bár nem tartozik az ophiostomatoid gombák közé, szintén kiválthatja a faanyag ké-

külését. A 2017-es Vas megyei mintákban szintén kimutattuk a S. sapinea jelenlétét erdei-

fenyőn, amit a genetikai vizsgálatok eredményei is alátámasztottak (3. táblázat). A minták 

többségéből Trichoderma telepeket tudtunk kinevelni, illetve a többi telep is gyakran fertő-

zöttnek bizonyult ezzel a gombanemzetséggel. E vizsgálat során ebben az évben ophiosto-

matoid gombákat nem sikerült izolálni. A helyszíneken az Ips sexdentatus, Tomicus minor 

és Tomicus piniperda szúfajokat figyeltük meg. 

Feketefenyőn az Ips sexdentatus, Tomicus minor és Tomicus piniperda szúfajok károsí-

tásai voltak jellemzőek. A gombákra irányuló morfologiai vizsgálatok alapján szinte kizáró-

lag csak a Sphaeropsis sapinea jelenléte volt kimutatható. Ophiostomatoid gombákat itt sem 

sikerült izolálni. 

Eredmények megvitatása 

A lucfenyőn károsító Ips typographus mellet összesen 6 ophiostomatoid gombát tudtunk 

azonosítani. A szúhoz társult gombaközösség fajösszetétele mindhárom helyszín esetén 
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megegyezik. A 6 gombafajból az Ophiostoma ainoae, a Grosmannia penicillata, a Gros-

mannia piceaperda, és a Graphium fimbriasporum fajokat csak az Ips typographusszal tud-

tuk összefüggésbe hozni, és csak lucfenyőn azonosítottuk. Ezek alapján feltételezhető, hogy 

a gombafajok és a szú között szorosabb kapcsolat áll fenn és nem csak alkalmi társulásról 

van szó. 

 
4. táblázat: Erdeifenyőn talált szúfajok és társult gomba fajaik 

Szúfaj Társult gomba Lelőhely 
Gyűjtés 

éve 

Ips sexdentatus Ceratocystis coerulescens Nagybajom, Őriszentpéter 2006 

 Ophiostoma canum Kerekegyháza 2006 

 Ophiostoma piceae Kerekegyháza 2006 

 Ophiostoma minus Debrecen, Nagybajom 2006 

 Ophiostoma piliferum Őriszentpéter 2006 

 Graphium pseudormiticum Kerekegyháza 2006 

Tomicus minor Ceratocystis coerulescens Kerekegyháza 2006 

 Ophiostoma canum Kerekegyháza, Őriszentpéter 2006 

 Ophiostoma piceae Kerekegyháza, Őriszentpéter 2006 

 Ophiostoma minus Debrecen, Nagybajom 2006 

 Ophiostoma piliferum Őriszentpéter 2006 

 Graphium pseudormiticum Kerekegyháza 2006 

Tomicus pini-

perda 

Ceratocystis coerulescens Debrecen 2006 

Orthotomicus la-

ricis 

Ceratocystis coerulescens Őriszentpéter 2006 

Ceratocystis polonica Őriszentpéter 2006 

Ophiostoma brunneociliatum Őriszentpéter 2006 

 Graphium pseudormiticum Őriszentpéter 2006 

 
5. táblázat: A genetikai vizsgálatok eredményei 

Izolátumok kódja Azonosított faj Lelőhely Gyűjtés ideje 

CS2 Acremonium strictum Csákánydoroszló 2017.08.15. 

CS3 Fusarium sp. Csákánydoroszló 2017.08.15. 

CS4, CS5, CS6, CS7 Trichoderma sp. Csákánydoroszló 2017.12.07. 

D1, D2, D3, D4 Trichoderma sp. Daraboshegy 2017.12.06. 

SZ1, SZ3 Sphaeropsis sapinea Szentpéterfa 2017.08.08. 

SZ2, SZ7 Bionectria ochroleuca Szentpéterfa 2017.08.08. 

SZ5 Fusarium sp. Szentpéterfa 2017.08.08. 

SZ8, SZ9 Trichoderma sp. Szentpéterfa 2017.08.08. 

R1 Sphaeropsis sapinea Rádóckölked 2017.08.07. 

R3 Umbelopsis isabelliana Rádóckölked 2017.08.07 

R5, R6 Trichoderma sp. Rádóckölked 2017.08.07 

V1 Bionectria ochroleuca Vép 2017.08.08 

 

A szúfajokat tekintve erdeifenyőn az Ips sexdentatus és a Tomicus minor mindenhol 

előfordult. A két szúfajjal társult gombák fajösszetételükben és előfordulásukban szinte tel-

jesen megegyeznek. Csak ennél a két szúfajnál lehetett az Ophiostoma canum, az Ophios-

toma minus és az Ophiostoma piliferum jelenlétét megfigyelni. Úgy tűnik mind a szúk, mind 

a gombák élőhelye nagymértékben fedik egymást, így valószínűleg közvetlenül hatnak egy-

más élettevékenységeire. A Ceratocysis coerulescens és a Graphium pseudormiticum meg-

jelenése viszonylag általánosnak tűnik erdeifenyőn, kapcsolatuk a szúkkal nem specifikus. 

A Tomicus piniperdahoz csak egy esetben tudtunk gombát rendelni, a Ceratocystis co-

erulescenst. Ez az információ önmagában kevés bárminemű következtetés levonásához. Az 
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Orthotomicus laricis szúfajt csak Őriszentpéteren találtuk meg, így összehasonlítási alapunk 

nincs. Megjegyzendő, hogy az Ophiostoma brunneociliatum gombafaj csak ennek a szúnak 

a megjelenéséhez kapcsolható. 

A Sphaeropsis sapinea megítélése bizonytalan. Nem egyértelmű, hogy a szúk közremű-

ködésével fertőzte meg a gazdanövényt vagy más, esetleg mechanikai sérüléseken keresztül, 

vagy akár természetes úton telepedett meg és szaporodott fel a fenyőkben. A szakirodalmak 

alapján általában a fiatal hajtásokat fertőzi, ez esetben a kékülés a hajtásban jelentkezik, 

ritkábban a törzsön is megjelenik. Az általunk kitenyésztett telepek a fa törzséből származ-

nak. A 2007-es feketefenyő és a 2017-es erdeifenyő-mintákból nem sikerült ophiostomatoid 

gombákat kitenyészteni, azonban a rájuk jellemző tüneteket minden mintán megfigyeltük. 

Erre az egyik magyarázat az, hogy a S. sapinea gyors telepfejlődésével kiszorítja az ophios-

tomatoid gombákat az adott szubsztráton. A másik magyarázat elsősorban a 2017-es vizsgá-

latokra nézve valószínűsíthető, mégpedig a mintavételek időpontjának helytelen megválasz-

tásához kapcsolódóan. A mintákat rakodón tárolt faanyagból vettük, amelyek jellemzően a 

mintavételt megelőzően több hete kerültek kitermelésre, és amelyeken már sikeresen meg-

telepedtek az olyan fajok, mint az Acremonium strictum, Fusarium sp., illetve Trichoderma 

sp. Ezek a fajok jobban adaptálódtak a szaprofita életmódhoz, mint az ophiostomatoid gom-

bák, így azok kiszorulnak ebből az élettérből. 

Összességében a kapott eredményeink alapján csak feltételezéseink vannak a szú-

gomba-gazdanövény kapcsolatrendszert illetően. A gombák szimbiotikus karakterének, il-

letve szerepük meghatározására további mintavételek, és összetettebb vizsgálatok szüksége-

sek, melyeket a jövőben tervezünk végrehajtani. 
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Bevezetés 

Az Európai Unió madárvédelmi direktívájának hazánk vadászati törvényében való érvényre 

jutása jelentős változást eredményezett a 2008-as évben mind a szalonkavadászat, mind pe-

dig a fajjal kapcsolatos kutatás terén. Az erdei szalonka vadászható státusza ugyan megma-

radt, azonban a 2009-es esztendőben nem volt szalonka vadászati lehetősége a madár a ma-

gyar vadászoknak, hiszen nem állapítottak meg idényt e faj esetében. Ezt követően az Or-

szágos Magyar Vadászati Védegylet koordinálásával 2009-ben indult el – a derogációból 


