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Fomitopsis pinicola

Laetiporus sulphureus

Bevezetés
Magyarországon
a
taplógombák
lebontását
végző
bogárközösséggel még nagyon kevesen foglalkoztak, pedig
ezen ismeretek nélkülözhetetlenek a lebontás folyamatának,
a teljes ökoszisztémának a megismeréséhez. Fontos
továbbá, hogy a taplógombák egy csoportja sebzéseken
keresztül képes megtámadni a még egészséges fákat is
(Laetiporus sulphureus, Phellinus pomaceus, Ganoderma
spp.).
Vizsgálataink során célunk a taplógombák bogárfaunájának
és a termőtestek lebontási folyamatának feltárása volt. A
termőtestek gyűjtését 2013-ban kezdtük el. Az ország több
pontjából,
több
termőtestet
gyűjtöttünk
be,
és
összehasonlítottuk ezek bogárközösségeit. Fontos kiemelni,
Sulcacis nitidus hogy a taplógombákhoz többek között gombamolyok és
gombaszúnyogok is kötődnek, de most csak a bogarak
kerülnek bemutatásra. A téma jelentőségét indokolja a 2009.
évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az
erdőgazdálkodásról, hiszen ez alapján a Natura 2000-es
területeken az erdészeti hatóság előírhatja az álló és a fekvő
holtfák visszahagyását.
Anyag és módszertan
A taplógombák begyűjtését követően a termőtesteket
papírzacskókban tároltuk az Erdőművelési és Erdővédelmi
Intézet rovarkeltetőjében. A laboratóriumban 20±1°C-on és
Diaperis boleti 60%-os páratartalom mellett helyeztük el a mintákat. A
rovarkeltetőben 16:8 óra volt a megvilágított és a sötét órák
aránya. A bogarak taplógombákból történő keléseinek
ellenőrzése 6 hetente történt. Ezt követően meghatároztuk,
valamint megszámláltuk a fajokat.
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Eredmények
A képek a 10 különböző taplógombához köthető legnagyobb
egyedszámban előforduló bogárfajokat mutatják.
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F. pinicola

10

Fekvő holtfa,
tuskó

S. nitidus

743

7

L.
sulphureus

1

Álló, gyengült
fa

D. boleti

9

1

G.
applanatum

2

Korhadt tuskó,
gyökfő

O. glabriculus

30

2

G.
adspersum

2

Álló gyengült
fa, álló holtfa

C. castaneus

1

2

Ph. ribis

1

Élő cserje

A. flavipes

1

1

Ph.
pomaceus

2

Álló gyengült
fa, tuskó

E. agricola

252

5

Ph.
robustus

3

Fekvő holtfa,
korhadt tuskó

D. bipustulata

4

3

T. versicolor

2

Fekvő holtfa

C. boleti

215

4

G.
sepiarium

1

Tuskó

R. perforatus

2

1

F.
fomentarius

54

Álló-, fekvő
holtfa, tuskó

B. reticulatus

167

15

∑ 94 taplógombát gyűjtöttünk be, ami 17 különböző taplófajt
jelent. Az összes mintánkban 27 különböző bogárfajt
határoztunk meg, míg a poszteren látható termőtestekből 24
bogárfajt különítettünk el, köztük találtunk ragadozó fajt is
(Asaphidion flavipes).
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Köszönetnyílvánítás
A kutatás a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-20120004, ’Silva naturalis A folyamatos erdőborítás
megvalósításának ökológiai, konzervációbiológiai,
közjóléti
és
természetvédelmi
szempontú
vizsgálata’ keretén belül valósult meg.

Összefoglalás
A véletlenszerűen történő taplógomba gyűjtésünk során a
leggyakoribb taplófaj a Fomes fomentarius és a Fomitopsis
pinicola volt. A vizsgálat során arra a következtetésre
jutottunk, hogy a bemutatott bogárfajok többsége feltehetően
többnemzedékes, hiszen több ürítés során is előkerültek.
Ebből adódóan az életciklusuk gyors, a kikelés után
valószínűleg rögtön párosodnak.
A téma fontossága egyre nagyobb szerepet kaphat, a
természetközeli erdőgazdálkodásnak és az erdőtörvénynek
köszönhetően. A faanyagok elbontásáról a xilofág rovarok és
a taplógombák gondoskodnak. Miután a taplók a faanyagot a
dekomposztálók számára is felvehető formátumúvá alakítják,
a termőtesteket a gombabogarak bontják el.
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taplógombákról készült saját fényképek
mellett pedig köszönöm Dr. Tuba Katalin és
Szaller Vilmos fényképeit is.

