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A csöves trámájú (poroid), többnyire lignikol szaprotróf életmódú taplógombák az erdei ökoszisztémák holt faanyagának
körforgása szempontjából az egyik legjelentősebb morfológiai csoportot alkotják a szaproxil élőlényeken belül. A hazai
lomberdők taplóvilágának feltárására irányuló felmérések eddig elsősorban a rezervátum jellegű, holt faanyagban gazdag
élőhelyekre irányultak, ezért viszonylag kevés információval rendelkezünk a gazdasági erdők taplódiverzitásáról.

A taplógombák felvételezését a Mátra (Északi-
középhegység) területén, 117 db, egyenként 1000 m2-es
mintaterületen (20–50, 50–80, és több mint 80 éves
korosztályhoz, ill. cseres-tölgyes, gyertyános-tölgyes és
bükkös zónához) tartozó erdőgazdálkodás alatt álló
állományban, valamint rezervátumban végeztük. A
taplófajok határozásához szükséges anatómiai bélyegek
vizsgálatához egy Zeiss Axio Imager.A2 típusú
fénymikroszkópot használtunk, míg a méréseket az
AxioVision Release 4.8.2 program segítségével végeztük.

ANYAG ÉS MÓDSZER 

Taplófajok
Mintaterületek 

száma (db)
Előfordulási 

gyakoriság (%)

Schizopora paradoxa 37 31,62

Trametes versicolor 35 29,91
Phellinus ferruginosus 31 26,50

Schizopora flavipora 30 25,64
Bjerkandera adusta 27 23,08

Phellinus contiguus 22 18,80
Fomes fomentarius 21 17,95

Polyporus varius 21 17,95
Junghuhnia nitida 18 15,38

Trametes gibbosa 18 15,38

EREDMÉNYEK

A felvételezések során összesen 69 taplófaj előfordulását sikerült kimutatnunk. Ezek közül több a magyarországi nagygombák vörös
listáján „veszélyeztetett” kategóriába sorolt taxon a vizsgált területek adatai alapján kifejezetten gyakorinak (pl. Phellinus contiguus,
Ph. ferruginosus) vagy nem ritkának (pl. Datronia mollis, Irpex lacteus) bizonyult. Az összes taplófaj közül a Phellinus ferruginosus a
harmadik (31 mintaterületen), míg a Phellinus contiguus (22 mintaterületen) a hatodik leggyakrabban előforduló faj volt a vizsgált
élőhelyeken. A kezelt erdőkben lévő mintaterületekről számos, hazánkban ritka vagy kevéssé ismert faj (pl. Antrodia malicola,
Dichomitus campestris, Postia alni) újabb adatát sikerült kimutatni, valamint a Ceriporia, Junghuhnia és Skeletocutis nemzetségekből
több taxon Magyarország fungájára nézve újnak bizonyult. Egyes taplógombák előfordulását csak az erdőrezervátumokban kijelölt
mintaterületeken tapasztaltuk: pl. Ceriporia alba, Ceriporiopsis reticulata, Ischnoderma resinosum, Junghuhnia pseudozilingina,
Mensularia nodulosa, Protomerulius caryae, Skeletocutis vulgaris. A vizsgált mintaterületek fajösszetételei nagymértékben eltértek
egymástól: a taplófajok több mint 75%-a kevesebb, mint öt mintaterületen fordult elő.

Bjerkandera adusta (1), Fomes fomentarius (2), Trametes versicolor (3), Hapalopilus rutilans (4), Datronia mollis (5), Ischnoderma resinosum (6).

Ez a munka a Svájci-Magyar Együttműködési Program (SH/4/8) támogatásával készült.

A vizsgált mintaterületeken leggyakrabban előforduló taplófajok.

A taplógombák felvételezésének mintaterületei a Mátrában. Mintaterületek a Kékes-Észak Erdőrezervátumban (fent). Bükkös (balra) és cseres-tölgyes (jobbra) zónákhoz tartozó gazdasági erdők a Mátrában. 
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A csöves trámájú (poroid), többnyire lignikol szaprotróf életmódú taplógombák az erdei 
ökoszisztémák holt faanyagának körforgása szempontjából az egyik legjelentősebb morfológiai 
csoportot alkotják a szaproxil élőlényeken belül. A hazai lomberdők taplóvilágának feltárására 
irányuló felmérések eddig elsősorban a rezervátum jellegű, holt faanyagban gazdag élőhelyekre 
irányultak, ezért viszonylag kevés információval rendelkezünk a gazdasági erdők 
taplódiverzitásáról. Jelen munkában a taplógombák felvételezését a Mátra (Északi-
középhegység) területén, 117 db, egyenként 1000 m2-es mintaterületen (20–50, 50–80, és több 
mint 80 éves korosztályhoz, ill. cseres-tölgyes, gyertyános-tölgyes és bükkös zónához) tartozó 
erdőgazdálkodás alatt álló állományban, valamint rezervátumban végeztük. A felvételezések 
során összesen 69 taplófaj előfordulását sikerült kimutatnunk. Ezek közül több a 
magyarországi nagygombák vörös listáján „veszélyeztetett” kategóriába sorolt taxon a vizsgált 
területek adatai alapján kifejezetten gyakorinak (pl. Phellinus contiguus, Ph. ferruginosus) vagy nem 
ritkának (pl. Datronia mollis, Irpex lacteus) bizonyult. Az összes taplófaj közül a Phellinus 
ferruginosus a harmadik (31 mintaterületen), míg a Phellinus contiguus (22 mintaterületen) a hatodik 
leggyakrabban előforduló faj volt a vizsgált élőhelyeken. A kezelt erdőkben lévő 
mintaterületekről számos, hazánkban ritka vagy kevéssé ismert faj (pl. Antrodia malicola, 
Dichomitus campestris, Postia alni) újabb adatát sikerült kimutatni, valamint a Ceriporia, Junghuhnia 
és Skeletocutis nemzetségekből több taxon Magyarország fungájára nézve újnak bizonyult. 
Egyes taplógombák előfordulását csak az erdőrezervátumokban kijelölt mintaterületeken 
tapasztaltuk: pl. Ceriporia alba, Ceriporiopsis reticulata, Ischnoderma resinosum, Junghuhnia 
pseudozilingina, Mensularia nodulosa, Protomerulius caryae, Skeletocutis vulgaris. A vizsgált 
mintaterületek fajösszetételei nagymértékben eltértek egymástól: a taplófajok több mint 75%-a 
kevesebb mint öt mintaterületen fordult elő. Ez a munka a Svájci-Magyar Együttműködési 
Program (SH/4/8) támogatásával készült. 
 
 


