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1. Bevezetés 

 

 

A Populus nemzetségbe mind ökológiai, mind ökonómiai szempontból 

kulcsfontosságú fajok tartoznak. Napjainkban egyaránt jelentős szerepet tölte-

nek be a természetes ökoszisztémákban és a biomassza termelésben. 

Az energiafogyasztás drasztikus növekedése kikényszeríti, hogy a forrá-

sok körét kibővítsük és előállításuk, felhasználásuk hatékonyságát tovább nö-

veljük Ez az igény természetes erdőkből, mind természetvédelmi, mind klima-

tológiai okokból aligha fedezhető. A gyorsan növő fafajok, mint például a 

nyárak, rövid vágásfordulójú energetikai faültetvényként, ha nem is teljes egé-

szében, de figyelemre méltó alternatívái lehetnek a természetes erdőkből szár-

mazó faanyagnak. Ezek a rendszerek környezetvédelmi szempontból is fontos 

szerepet töltenek be, hiszen időlegesen nagy mennyiségű, szenet kötnek meg, 

csökkentve ezzel az üvegházhatású gázok mennyiségét (Dickmann, 2006). 

Ahhoz, hogy ez a rendszer minél hatékonyabban működhessen elengedhetetlen 

megismerni az alkalmazott fafaj tulajdonságait és megérteni az abiotikus és 

biotikus kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a társult ízeltlábú közösségre. 

Ezektől a rövid vágásfordulójú ültetvényektől a haszon maximalizálását várják 

el, így az alkalmazott klónok és fajták, elsősorban a hozamhoz kapcsolódó tu-

lajdonságait helyezik előtérbe, ami az esetek többségében egyidejűleg az adap-

tív tulajdonságaik háttérbe szorulását eredményezi. Ez a tény, továbbá az ül-

tetvények sajátos életkora és művelésmódja, nagyban hozzájárul nagyobb ins-

tabilitásukhoz és a károsítókkal szembeni kisebb ellenálló képességükhöz.  

Egy-egy élőhely domináns növényfajának és a hozzá kapcsolódó közös-

ségeknek a megismerése, megértése fontos szerepet tölt be a genetikai diverzi-

tás megőrzésében is (Crutsinger és mtsai, 2006; Reusch és mtsai, 2005; Wimp 

és mtsai, 2004). Ezek a domináns fajok, illetve genotípusok, komplex közös-

ségi szintű interakciókkal és olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, melyek se-

gítségével képesek stabilizálni a rajtuk kialakuló, illetve a hozzájuk kapcsoló-

dó közösségeket. Ezeknek az úgynevezett alapító fajoknak a jellegzetes tulaj-

donságaira természetvédelmi, erdősítési és rehabilitációs ökológiai szempont-

okból is érdemes nagyobb figyelmet fordítani. A nyárak a folyóparti társulások 

meghatározó fafajai. Whithman és mtsai (1996) az északi féltekén az ártéri tár-

sulások legproduktívabb tagjaként említi őket. Természetes elterjedési terüle-
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tükön nagy méreteiknek, a fehér és különösen a fekete nyárak hosszabbélettar-

tamuknak és ökológiai dominanciájuknak köszönhetően az ízeltlábúak széles 

körével lépnek lazább vagy szorosabb kölcsönhatásba. A nyárak pionír fajok, 

vegetatív és generatív úton is könnyen és gyorsan terjednek, a korai szukcesz-

sziós társulásokban fordulnak elő. Széleskörű tűrőképességgel rendelkeznek. 

Vannak olyan fajok, illetve klónok, melyek a nagyobb levegőszennyezettséget, 

míg mások a szélsőségesebb talajtípusokat is elviselik, növekedési erélyük és 

nagy felületű lombozatuk miatt oxigéntermelő képességük jó.  

Számtalan, a nyárakra vonatkozó, hazai és külföldi kutatási eredmény áll 

rendelkezésre, azonban a rendszerszemléletű megközelítés még nóvumnak 

számít. Ez a dolgozat az ízeltlábú közösségek összetételének, kapcsolatainak, 

kölcsönhatásainak, komplex működésüknek megismeréséhez ad új ismerete-

ket.  

 

 

2. Célkitűzések 

 

Az élőhely ízeltlábú közösségeit meghatározó elemek azonosítása, a különbö-

ző származású klónok, illetve fajták ízeltlábú közösségeinek ismerete, segítsé-

get nyújthat annak megértésében, hogy a növény genotípusa, a fenotípusos tu-

lajdonságokon keresztül érvényesülve, kölcsönhatásban a környezettel, hogyan 

befolyásolja a herbivor közösségek kialakulását, stabilizálódását, fejlődését. 

Dolgozatom célkitűzései is ezen kérdéskörhöz kapcsolódnak: 

 

I. az azonos genotípusú nyárfák ízeltlábú közösségeit meghatározó egyes 

elemek azonosítása, 

II. különböző nyár fajok, klónok és hibridek ízeltlábú közösségeit befolyáso-

ló tényezők meghatározása és 

III. az idegen származású Populus nigra klónokon és honos klónokon kiala-

kuló ízeltlábú közösségek összehasonlítása és ismeretszerzés a rovarkö-

zösségek adaptáció folyamatairól. 

 

Ennek megfelelően a hipotézisek a következők voltak: 
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1. A közvetlen környezet összefüggésben az időtényezővel (a vegetációs 

időszakon belül és az évek között) meghatározó szerepű a nyárak 

herbivor közösségeire nézve. 

2. A nyárakon élő Pemphigus fajok más és más „túlélési-stratégiával” ren-

delkeznek. 

3. Nyárak esetén a fák kora jelentősen befolyásolja a rajtuk kialakuló ízelt-

lábú közösségek tulajdonságait. 

4. A genotípus összefüggésben az időtényezővel (a vegetációs időszakon be-

lül és az évek között) meghatározó szereppel bír a nyárak herbivor közös-

ségeire. 

5. Adott klónon kialakuló diverzitás kapcsolatot mutat a rajta kialakuló ká-

rosítási szintekkel, illetve az aknázók, a sodrók, a gubacsok és a levéltet-

vek számával. 

6. Hasonló genetikai hátterű tápnövények, hasonló herbivor közösség kiala-

kulását segítik elő. 

7. A nyárak genotípusa, részben a fenotípusos tulajdonságokon (fakadás, le-

vélméret) keresztül érvényesülve, eltérő mértékben befolyásolja a külön-

böző funkcionális csoportba tartozó ízeltlábúak megtelepedését, közössé-

geik stabilizálódását és fejlődését. 

8. Ugyanazon nyárfaj távolabbi populációinak egyedei egy új élőhelyen a 

helyi populációtól többé-kevésbé eltérő ízeltlábú kapcsolatokat alakítanak 

ki. Ezek a kapcsolatok eltérő ütemben adaptálódnak az új élőhely általá-

nos kapcsolatrendszerébe. 

 

 

3. Anyag és módszer 

 

A Populus nigra ’Italica’, mint azonos genotípusú fák vizsgálatára termé-

szetes élőhelyükön (sorfák, közterületi fák) került sor, 2009-ben és 2010-ben. 

Ezen fák 30 évesnél idősebbek voltak, ami feltételezi, hogy az adott környezet 

biotikus és abiotikus feltételeihez már alkalmazkodtak. A Populus fajok, kló-

nok és hibridek vizsgálata csemetekerti körülmények között történt a Bajti 

csemetekertben. Itt fiatal, dugványokról nevelt fák szolgáltak tesztnövé-

nyül2009 és 2011 között. A két kísérletrészben a felvételezés módszere hason-

ló volt, csupán a mintázott levelek száma, valamint a mintavételek sűrűsége 

tért el, a fák méretei és közvetlen környezetük jellege miatt. A Populus nigra 



6 
 

’Italica’ fákon április közepétől, október végéig, kétheti rendszerességgel fán-

ként 50-50 levél átvizsgálására került sor. A különböző Populus taxonoknál 

májustól októberig, havonta fánként 15 levél átnézése történt meg. Az ízeltlá-

búakat hat funkcionális csoportba osztottam és károsításuk mértékét (rágó, vá-

zasító) vagy egyedszámukat (aknázó, sodró, gubacsképző, phloemszívó) je-

gyeztem fel. 

A károsítási értéket és az egyedszámokat alapstatisztikai módszerekkel majd 

parametrikus és nem parametrikus próbákat vizsgáltam meg. 

 

 

4. Eredmények 

 

Azonos genotípusú nyáraknál a vegetációs időszak, az évekés a közvetlen 

környezete az ízeltlábúak különböző funkcionális csoportjaira eltérő módon és 

mértékben hatottak. A rágó és a vázasító fajok érzékenyebben reagáltak az 

évek és a vizsgálati helyek különböző hatásaira, mint a másik négy funkcioná-

lis csoport. Az idősebb jegenyenyáraknál előfordult, hogy egy fajt csak egy 

vagy a vizsgálati helyek szűkebb körében lehetett megtalálni. 

Az ugyanazon élőhelyen nevelkedettnyáraknál a fák genotípusa, származá-

sa, a vegetációs időszak és az évek szintén meghatározó jellegűek voltak a ki-

alakuló rovarasszociációkra nézve. A genotípus a vegetációs időszak mintegy 

háromnegyedéig jelentősen befolyásolta a károsítások mértékét, illetve az aknák, 

sodratok, gubacsok és levéltetű telepek számát ezen túl azonban veszített jelen-

tőségéből. A különböző helyekről származó nyár klónok többé-kevésbé eltérő 

ízeltlábú kapcsolatokat alakította ki. Élesebb elhatárolódás elsősorban a déli má-

sodsorban az északi típusokat jellemezte. A fiatal fákon az évek hatása az idő-

sebb fákon tapasztaltakéhoz hasonlóan alakult.  

A klónok vizsgálata során nagy biztonsággal egy genotípushoz köthető 

ízeltlábú fajt csak egyet találtam. Egy faj különböző klónjaihoz köthető kap-

csolatra annál több példa adódott, így a Pemphigus fajok, a Parathecabiu 

slysimachiae, az Aulagromyza populi és az A. populicola csak a fekete 

nyárakon, többnyire azoknak is egy szűkebb csoportján fordultak elő. 

Az idősebb és fiatalabb nyárfákon kialakuló ízeltlábú közösségek több 

szempontból is eltértek, úgymint a közösségek fajösszetétele, abundanciája és 

a károsítók korrelációja. Az idősebb fákhoz fajgazdagabb rovarközösségek 

kapcsolódtak. A fajgazdagabb közösségek tovább növeltek az interspecifikus 
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kompetíciót, ami úgy tűnik, kevésbé átlátható kapcsolatrendszerek kialakulá-

sához vezetett, változó irányú és szorosságú korrelációkkal. A fiatalabb fákat 

jellemző szorosabb korrelációs kapcsolatok kialakulásának okai között min-

denképpen szerepet játszott, hogy egyes herbivorok egy-egy időszakban hatá-

rozott dominanciát tudtak kialakítani rajtuk. Az ilyen fajok fejlődési alakjai is 

többnyire a nyárfákon károsítottak, tovább fokozva ezzel befolyásoló jellegü-

ket. 

 

 

5. Tézisek 

 

1. A vizsgálat két éve alatt a védettebb helyen fejlődő fajok, illetve cso-

portok (gubacsok, aknázók) egyedszámát az élőhelyek nem, ezen túl a 

levélsodrók és a gubacsok esetén az évek sem befolyásolták szignifi-

kánsan. 

Az aknázóknál az évjárat faktor hatása szignifikáns, míg a vizsgálati helyek 

faktora nem volt szignifikáns. A levélsodróknál és a gubacsképzőknél sem 

az évjáratnak, sem a vizsgálati helyeknek nem volt szignifikáns hatása a 

sodratok, illetve a gubacsok számára. 

Az előbbiekkel szemben a rágás típusú károsítások mértékét a vizsgálati 

helyek szignifikánsan befolyásolták, míg az évjárat hatása a szignifikancia 

szint határán mozgott. A vázasítóknál ez a kapcsolat még határozottabb 

volt, a helyek és az évjárat szignifikánsan befolyásolták a károsítás mérté-

két. 

 

2.1. A Pemphigus fajok „túlélési-stratégiájában” fontos szerephez jutott a 

gubacs elhelyezkedése, szájnyílása, a tetvek sűrűsége a gubacsban, a 

morfológiailag eltérő fejlődési alakok megléte. 

A levélnyélen való elhelyezkedés, a gubacs teljes zártsága vagy a kisebb, 

esetleg hosszabb, de nagyon szorosan záródó szájnyílás, a legalább közepes 

egyedszám, az eltérő morfológiájú és funkciójú alakok mind-mind olyan 

tényezők, melyek előnyt jelentenek egy Pemphigus faj számára. A hosszú, 

egyenes, lazán záródó szájnyílás, a kitettebb gubacsképzési pozíció a levél 

felületén, és az alacsony egyedszám, az eltérő morfológiájú és funkciójú 

alakok hiánya olyan tényezők, melyek a predátoroknak kedveznek. 
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2.2. Az egy guildbe tartozó Pemphigus fajok között jelentős verseny alakult 

ki, mely a gubacsok méretében és a gubacsokban élő tetvek számában 

is megmutatkozott. 

A verseny szempontjából meghatározó volt a gubacsképzés helye, a páros 

gubacsképzésben résztvevő fajok azonossága vagy különbözősége, illetve 

maguk a fajok. Páros gubacsképzésnél a leggyakoribb eset az volt, amikor 

az egyik gubacs a levélnyélen, a másik a levél főerén képződött, ezt követte 

az az eset, amikor a levélnyélen ugyanazon faj két egyede képezett guba-

csot, majd ugyanitt, de különböző fajok jelentek meg. Szórványosan for-

dult elő, hogy az egyik faj a levél főerén, míg a másik a főér mellett a levél-

felületen készítette el gubacsát és végül a legritkább együttes gubacsképzés 

az volt, amikor több faj a levél főerén képzett gubacsot. 

 

2.3. A Pemphigus gairit a magyar faunában új fajként azonosítottam. A 

Parathecabius lysimachiae, a Pemphigus protospirae és a Pemphigus 

populinigrae esetén jelentős area bővülést figyeltem meg. 

A P. gairi előfordulását az irodalmi adatok eddig csak három országban je-

lezték. A P. lysimachiaet Magyarországon Nagytétényben találták meg. A 

P. protospirae és a P. populinigrae előfordulása csak a keleti országrész-

ben, a Duna vonaláig volt ismert. Most ezen három faj stabil populációit 

figyeltem meg a nyugati országrészben is. 

 

2.4. Nyolc Pemphigusfaj életciklusról és egyedfejlődéséről szóló ismereteket 

gyarapítottam. 

Fajonként meghatároztam a gubacsképzés kezdetét, az 1., a 2., a 3. és a 4. 

fejlődési alakok megjelenésének idejét, az első szárnyas egyedek, ezzel 

összefüggésben a migrálás ütemét, a gubacs teljes kiürülését és a gubacsok 

fán maradásának idejét. 

 

3. Az idősebb P. nigra ’Italica’ fákon, a 3 m magasságig kialakuló ízeltlá-

bú közösségek több szempontból is eltértek a fiatalabb fákétól. Kü-

lönbség volt az ízeltlábú közösségek fajösszetételében, 

abundanciájában és a károsítók korrelációjában. A rágó, a vázasító és 

a sodratképző fajoknál a károsítások időbeni lefutása és maximalizálá-

sa is határozott eltéréseket mutatott. 
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A rágó, a vázasító, a sodró és a gubacsképző fajoknál mind a fajösszetétel, 

mind az abundancia, az aknázóknál az abundancia, míg a phloemszívóknál 

a fajösszetétel különbözött jelentősen a két korosztály fáin. 

Az idősebb fáknál a rágáskárosítások és a vázasítások időbeni lefutása ke-

vésbé volt szabályos és évről-évre nagyobb változatosságot mutatott. A rá-

gások és a vázasítások maximalizálásának ideje is eltér. A sodratképzők 

károsításának időbeni lefutása már a fajok különbözőségéből adódóan is 

más volt. Az aknázók és a Chaitophorus leucomelas megjelenésének ideje 

jelentős eltéréseket nem mutatott. 

Az idős fákon a károsítók kapcsolata a vizsgálat ideje alatt csak ritkán és 

majdhogynem véletlenszerűen volt szignifikáns. A funkcionális csoportok-

ra vonatkozóan szorosabb korreláció nem bontakozott ki, sőt a kapcsolatok 

negatív vagy pozitív volta is változó volt, mind éven belül, mind az évek 

között. A fiatal P. nigra ’Italicák’ esetében azonban a korreláció a rágók és 

a vázasítók között negatív irányú volt és az őszi időszakig szignifikáns is. 

A rágás és aknázás között negatív, a vázasítás és az aknázás között pozitív 

kapcsolat állt fent, jóval gyakoribb szignifikanciával, mint az idősebb fák-

nál. A rágások és a sodratok között többnyire pozitív volt a korreláció és a 

sodratképzés fő időszakában következetesen szignifikáns is. A vázasítások 

és a sodratok között negatív volt a korreláció, de nem szignifikáns. 

 

4. A genotípus a vegetációs időszak mintegy háromnegyedéig jelentősen 

befolyásolta a károsítások típusát és mértékét, ezen túl azonban veszí-

tett jelentőségéből. 

A 13 felvételezés rágási, vázasítási és aknázási adatait klónonként össze-

vetve, mindkét faktor − az évjárat és maguk a mintafák − hatása is szignifi-

káns volt a vegetációs időszak háromnegyedéig. Ezek az eredmények rá-

mutattak arra, hogy a vegetációs időszak előrehaladtával, augusztustól a 

herbivor rovarok és a nyárak közötti kapcsolatok veszítenek szorosságuk-

ból. Ennek oka a növények anyagcseretermékeinek változása, illetve a kap-

csolódó ízeltlábú közösség átalakulása lehet. A két vizsgálati év sodrat- és 

gubacsszámainak átlaga között szignifikáns különbség nem volt, de a kló-

nok genotípusa szignifikánsan befolyásolta a sodratok, a gubacsok és a le-

véltetvek számát. 
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5. Egy adott nyár genotípuson kialakuló kevésbé diverz rovarközösség 

mellett nagyobb, míg nagyobb diverzitási értékek mellett közepes vagy 

kisebb rágási és vázasítási értékek alakultak ki. 

A legkisebb diverzitási értékekhez a legnagyobb rágásból és vázasításból 

származó károsítások társultak. A legkisebb rágási és vázasítási értékekhez 

középes diverzitási indexek kapcsolódtak. 

Az aknázók, a sodratok, a gubacsképzők és a levéltetvek egyed- és fajszá-

ma alapján számított Shannon-Weaver diverzitási indexek szerint a legegy-

ségesebbnek a P. nigra csoportba tartozó klónok bizonyultak. A legjobban 

a hibridek távolodtak el egymástól. 

 

6. Hasonló genetikai hátterű nyárak hasonlóbb ízeltlábú közösség kiala-

kulását támogatták. 

 

7. A funkcionális csoportok megjelenését egy-egy genotípuson számos té-

nyezők befolyásolta. Ezen tényezők egymáshoz viszonyított aránya vál-

tozó volt, de az adott csoportot jellemezte. 

A rágások mértéke a földrajzi kapcsolatokkal nem mutatott szorosabb ösz-

szefüggést. A rágások károsítási értékei a rokonsági viszonyokat jól vissza-

tükrözték, és tavasszal a fakadással, míg májustól-szeptemberig a levélmé-

retekkel mutattak szignifikáns korrelációt. 

A vázasítások alapján a fajok elhatárolódása nem volt olyan éles, de a faj-

szintű rokonsági kapcsolatok így is jól kirajzolódtak. A vázasítások mérté-

ke a földrajzi származással nem mutatott összefüggést. 

A különböző Populus fajok az aknázó fajok és az aknák száma alapján jól 

elváltak egymástól. A P. nigra csoporton belül földrajzi elkülönülés is 

megfigyelhető volt. A déli típusok határozottan és következetesen elváltak 

a többi P. nigra klóntól. Az északabbi típusoknál ez az elkülönülés kevésbé 

volt határozott és következetes.  

A sodratoknál, elsősorban a Byctiscus populi sodratképzésénél, a fertőzés 

mértéke a levelek méretével mutatott összefüggést.  

A gubacsképzők és a levéltetvek előfordulásában a klónok rokonsága meg-

határozó szerepet töltött be. A leghatározottabb genetikai kapcsolatot a 

Thecabius affinis előfordulása mutatta. 
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8.1. Ugyanazon nyárfaj különböző termőhelyről származó egyedei többé-

kevésbé eltérő ízeltlábú kapcsolatokat, kapcsolatrendszereket alakítot-

ta ki. Ezek a kapcsolatok az új élőhelyen eltérő ütemben adaptálódtak. 

A peremterületről származó Populus nigra klónok nagyobb elkülönülést 

mutattak az ízeltlábú közösségek tekintetében a központi területekről szár-

mazó klónokkal szemben. A funkcionális csoportok közül a rágóknál, a vá-

zasítóknál, az aknázóknál és a gubacstetveknél mind az északibb, mind a 

délibb származásoknál fennálltak ezek a különbségek, míg a sodratoknál 

inkább csak a déli származásokat jellemezték. A déli származások az elté-

rések tekintetében egységesebbnek bizonyultak, mint az északi származá-

sok. 

A P. trichocarpáknál jelentősebb különbség a Nagy-Britanniában és a kon-

tinensen fenntartott klónok között alakult ki, elsősorban a rágások, a váza-

sítások és a sodratok tekintetében. 

 

8.2. Azon károsítási formák, melyeket feltételezhetően a másodlagos 

anyagcseretermékek jelentősen befolyásolnak, gyorsabban adaptálód-

tak egy új környezet biotikus és abiotikus feltételeihez, mint a 

fenotípusosan is megjelenő tulajdonsághoz kötöttek. 

A németországi származású P. nigra 4 klón az aknázók (bogarak, levél-

darazsak, legyek) és a phloemszívók tekintetében gyakorlatilag nem vált 

el a magyarországi P. nigra klónoktól. A gubacstetvekre, az aknázó lep-

kékre és a vázasítókra vonatkozóan ez az alkalmazkodási folyamat las-

sabbnak bizonyult. Azoknál a károsítási formáknál, ahol a levélméret, 

vagyis egy fenotípusosan megjelenő tulajdonság mutatott kapcsolatot a 

károsítások értékével, a rágásoknál és a levélsodróknál az elkülönülés vi-

szonylag hosszan fennmaradt. Különösen igaz volt ez a levélsodratot ké-

szítő Byctiscus fajok esetén. 

 

 

6. Az eredmények gyakorlati hasznosításának lehetőségei és javaslatok a 

további kutatási feladatokra 

 

Ezen eredmények gyakorlati szempontból segíthetik a Populus nemzetség-

be tartozó fajok nemesítési alapanyagainak kiválasztását, a nemesítés irányai-

nak meghatározását. 
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A nyárak mint alapító fajok a rehabilitációs ökológiában is fontos szerepet 

töltenek be, így a nyárfákhoz kapcsolódó herbivor közösségek minél részlete-

sebb megismerése e komplex feladat végrehajtását eredményesebben támogat-

ja. A dolgozat a természetvédelmi szempontból érzékeny területeken történő 

telepítési-helyreállítási tervek kimunkálásához is adhat hasznos ismereteket. 

Az eredmények az ültetvényszerű erdőgazdálkodás számára is fontosak. A 

megfigyelések újabb szempontokat jelenthetnek a telepítendő nyár fajok és 

klónok megválasztásakor, a hosszabb és rövidebb vágásfordulójú ültetvények-

nél egyaránt. Helyesen alkalmazva őket erősíthető az ültetvények ellenálló-, il-

letve öngyógyító képessége. Az erdősítéseknél az önszabályozás javítását, az 

ültetvényeknél az önszabályozás alapjainak megteremtését támogatja. Az 

energetikai faültetvények létrehozásánál, az ilyen típusú ültetvényeket jellem-

ző szélsőségek − instabil asszociációk, gyenge immunrendszer hatásainak− 

mérséklését teszi lehetővé. 

A dolgozat megállapításai növelik a szaporítóanyag termelésben, a precízi-

ós és költséghatékony növényvédelemben alkalmazandó ismeretek körét, va-

lamint gyarapítja, a rovarközösségek és a nyárak interakcióiról alkotott ismere-

teket. 

 

A nemesítés tekintetében, valamint a klímaváltozás szempontjából is érde-

kes a rovar közösségek és idegen származású tápnövényeik kölcsönös alkal-

mazkodási folyamatának minél részletesebb megismerése. Erre vonatkozóan 

célszerű különböző származásokat hosszú távon, csemetekerti körülmények 

között összehasonlítani. 

A feltorlódási jelenség ellenőrzése és pontosabb leírása számos informáci-

óval szolgálhat a mezővédő erdősávok kialakítása és egészségügyi állapotának 

javítása szempontjából. 

A nyáraknál a vegetáció utolsó harmadában a tápnövény genetikai befolyá-

sa csökken a rovarasszociációkra nézve. Lényeges lenne az ezen jelenség ki-

alakulásában szerepet játszó tényezők felderítése, illetve annak vizsgálata, 

hogy ez a jelenség köthető-e egy meghatározott fenológiai állapothoz. Különö-

sen az alapító fajokra vonatkozóan, de a többi fás növény szempontjából is 

fontos, hogy a genetikai befolyás csökkenése általános jelenség-e a mérsékelt 

övi fáknál, vagy csupán egy adott fajt jellemző tulajdonság. 
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Az idősebb nyárfák koronájának magasabb részein kialakuló rovarasszoci-

ációk vizsgálata hasznos információkkal szolgálhat a rovarok élőhelyének ver-

tikális tagozódására vonatkozóan. 

A nyárfák rovarasszociációinak kialakulásában fontos szerephez jutó gu-

bacstetvek megjelenésének sorrendje segíthet megérteni a közösségi szintű fo-

lyamatokat. 

A Chrysomela populi illatanyagának hatása a predátorokra és a 

parazitoidokra nézve széles körben kutatott, de az interspecifikus versenyben 

betöltött szerepe kevésbé vizsgált, holott erdő- és növényvédelmi vonatkozásai 

nem mellőzhetőek. 
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