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1. Bevezetés
Az erdei kirándulások élményét emlékezetesebbé teszi a tiszta levegő és az erdőkben
uralkodó kellemes illatok összhatása.
Dolgozatom témája a hazai erdőkben érezhető, növényi eredetű szagok számbavétele, a
szagérzetet keltő molekulák azonosítása. Ezen belül az emberi érzékszervvel felfogható
szagokra szorítkozom. Különböző emlősfajok számára ugyanaz a vegyület eltérő szaghatást
jelenthet. Ezen túlmenően, az embereknél személyenként is változó, szubjektív a szagok
érzékelése és megítélése. Ennek megfelelően mindenekelőtt a szagok érzékelésének
kérdéskörével szükséges a téma ismertetését kezdeni.
A dolgozatnak nem témája az erdei gyümölcsök aromaanyagainak vizsgálata, viszont az
elemzés

kiterjed a közfelfogás szerint növénynek tekintett gombákra és az elhalt erdei

növényi anyagok szaghatására is, mivel ez utóbbiak lényegesen befolyásolhatják az erdei
levegő jellegzetességét.
Annak eldöntése, hogy mi számítson erdei növénynek, a határesetek miatt nem minden
esetben egyértelmű. Az összezárult lombkoronájú erdők növényei mellett ésszerű a
tarvágások után nyíltabb területnek számító újulatok napfényigényesebb cserjefajait is
számításba venni. Ezek ugyanis feltűnnek az erdők szegélyén, kisebb tisztásokon, erdei utak
mentén és ligetesebb erdők területén is - vagyis egy erdei túra során mindenképpen
találkozunk velük.
Az erdei növények közé soroltam a tudatos telepítések révén meghonosodott fákat és a
bálványfát, amely mint özönfaj az őshonosok rovására terjeszkedik, továbbá a leromlott talajú
beerdősült területeken (elhagyott települések, elvadult kultúrterületek) található, díszcserjének
számító olyan maradvány fajokat is, amelyek korábban emberi tevékenység miatt kerültek
mai helyükre, de a hazai ökológiai körülmények mellett hosszú életűek, esetleg szaporodásra
is képesek. Jelzett turistautak melletti egy-egy jellemző előfordulásukat is feltüntettem.
Nem vettem ide azokat a nem-őshonos, kivadulásra nem hajlamos fa- és cserjefajokat,
amelyek arborétumok, kastélykertek területén díszlenek, még ha a terület erdőre jellemző
összképet mutat is.
Az egyes adatok forrását a szögletes zárójelben szereplő [szám] alapján sorolja fel a 4. fejezet.
A szövegben említett vegyületek képlete a Függelékben található; az azonosító számot a
névnél szereplő felső indexszám mutatja.
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2. Az emberi szaglóérzék
Érzékszerveink nemcsak a külvilágból vesznek fel és továbbítanak feldolgozásra az agynak
ingereket, hanem a belső szervekből is.
Felosztásuk 4 csoportra történhet [1]. Az első csoportba tartoznak azok, amelyeket specializált
érzékszervek szolgálnak: látás, hallás, ízlelés, szaglás, egyensúlyérzés. A másodikba a
felszínes, avagy bőrérzések, a harmadikba a mélyérzések, a negyedikbe a szervérzések.
A mindennapi életben elsősorban az első csoportra gondolunk, ha érzékelésről beszélünk.
Az embernek, mint biológiai lénynek általában nincsenek kiemelkedően jobban teljesítő
érzékszervei, mint az élővilág más szereplőinek.
Az emberi fajnál különösen szerény a szaglás képessége, jóllehet itt is akadnak egyéni
különbségek, és bizonyos mértékig fejleszthető is. Az átlagember is nagy hasznát veszi a
saját, kevéssé fejlett szaglásának is. Ez óvhat meg bennünket a veszélyt okozó, romlott
élelmiszerektől, illetve vonzóvá, jó érzést keltővé teszi kedvenc ételeink fogyasztását. Nagy
hatással van közérzetünkre és hangulatunkra. Tudat alatt befolyásolja érzelmeinket és a
feromonok érzékelése révén szerepet játszik a szexualitás terén is. A vegyészek szakmájában
olyan szerepet is nyert, amely az evolúció során ismeretlen tényező volt: a törzsfejlődés
időskáláján jelen pillanatnak tekinthető időszakban előállított új, mesterséges anyagok egy
részénél a veszély felismerése. Igaz, ez már erősen határterület egy másfajta kémiai
érzékeléssel, amely a szaglószerven kívül is, a nyálkahártyákon vagy a szemben csípős, égető
vagy szúrós érzésekkel jelzi az idegen anyagot.
2.1. Az érzékszervekről
A külvilág felől érkező ingereket az emberi érzékszervek fogják fel, az ott megtalálható
érzékelők (receptorok) által keltett elektromos impulzusok az idegrendszer közvetítésével az
agyba kerülnek. A feldolgozott ingerek alapján tájékozódik az ember a külvilágról, és hozza
meg – tudatosan vagy ösztönszerűleg – a megfelelő válaszreakciókat.
Az emberi látás a 440 és 760 nm hullámhossz tartományon belüli transzverzális
elektromágneses hullámokat érzékeli. A hőérzékelés is képes elektromágneses energia
észlelésére: a 760 nm-nél nagyobb hullámhosszú infravörös hullámok energiája felmelegíti a
bőrben található érzékelőket, és ez ugyanolyan hőérzetet kelt, mint a meleg tárgyakkal történő
közvetlen érintkezés. A hallás a levegő 16 Hz és 20 kHz közötti tartományba eső
longitudinális rezgései által közölt információt dolgozza fel, míg a 16 Hz alatti rezgések
(infrahang) alsó tartománya mechanikus rezgés érzetét kelti a testszövetekben.
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Ezektől merőben eltér a szaglás és ízlelés alapja: ezek mint kémiai érzékelők, a megfelelő
receptorok ingerlése alapján keltenek érzeteket, áttételesen molekulákat azonosítanak.
Az ízlelés mindössze négy alapízt képes megkülönböztetni: édes, savanyú, keserű, sós.
Határesetként ide vehetjük a csípős íz érzékelését, ez azonban már olyan kémiai érzékelés,
amelyre nemcsak az ízérzékelő receptorok, hanem általában a nyálkahártyák képesek. Az
ételek ízének mondott összhatást az alapízeken kívül döntően befolyásolja az ételekből érkező
illékony molekulák által keltett szagérzet.
2.2. A szaglás, mint érzékszerveink egyike
Az ember számára nem a szaglás érzékszerve a legfontosabb. A törzsfejlődés során
bekövetkező mutációk elsősorban a látás és hallás fontosságát erősítették. Ugyanilyen alapon
a legtöbb emlősállatnál, de más élőlényeknél is az elemi létszükségletek kielégítéséhez fontos
szaglás jóval nagyobb szerepet tölt be, mint az embernél.
Ennek megfelelően az erdőlakó állatok szaglása az emberénél általában sokkal kifinomultabb.
Fejlett szaglásuknak köszönhetik az erdei állatok a számukra mérgező hatású, egyébként
tápláléknak tűnő növények és gombák ösztönös felismerését. Az emberi szaglás által nem
érzékelhető méreganyagoknak számukra idegenkedést vagy éppen undort keltő szaghatása
révén kerülik el ezek fogyasztását.
Az ember ezeket a veszélyes növényeket csak a megelőző generációk tudásának átvétele
révén ismeri fel. Ilyen módon a nem csekély számú mérgező növény az ember számára nem
okoz kellemetlen szaghatást, az erdőn járva többnyire kellemes, testet-lelket megújító
élményben lehet része a természetjáróknak.
Dolgozatomban ezeknek az élményeknek az élettani és vegyi alapjait kívánom számba venni.
2.3. A szaglás élettana
Hogyan működik a szaglás [2, 15, 33]? Az elsődleges információ az orrban elhelyezkedő
szaglóhám receptoraiban keltett inger, ezeket dolgozza fel az agy. A jelenleg elfogadott nézet
szerint döntő szerepe lehet az érzékelt molekulák térszerkezetének. Eszerint a különböző
alapszagoknak megfelelő receptorhelyek, mint zárak, a megfelelő kulccsal működnek együtt,
vagyis a hozzájuk illő alakú molekulát képesek befogadni, és ekkor indítják a megfelelő
szagérzetet kiváltó impulzust. Az egyes receptorok érzékenysége különböző lehet, ennek
megfelelően vezették be a szaglási küszöb fogalmát. Ez azt a legalacsonyabb koncentrációt
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jelenti, amelyet a szaglószerv képes felfogni (a kísérletben résztvevő személyek legalább
70%-ánál), és μl/l vagy más mértékegységben (pl. ppm, ppb) fejezik ki a hordozó közegre,
leginkább levegőre vonatkoztatva. Az ember – viszonylag gyengén fejlett szaglásával –
mintegy 10.000 szagot képes megkülönböztetni. Ennyiféle receptor nincs a szaglóhámon,
hanem a különböző receptorokból érkező ingereknek az agyban történő összesítése
eredményezi a szagérzetet. Az agynak az ilyen működése hasonló a látásnál is fellelhető
mechanizmushoz.
A színlátást mindössze háromféle receptor (csapok) teszi lehetővé, amelyek egyenként csak
egyféle viszonylag nem széles hullámhossz-tartományon belüli (tehát háromféle színérzetet
keltő) elektromágneses hullám érzékelését végzik. Mégis, az agyban történő feldolgozás azt
eredményezi, hogy a háromféle érzékelő különböző arányú ingerlése révén (ezt az
információt még módosítják a hullámok energiáját érzékelő pálcikákból érkező jelek)
rendkívül sokféle szín és árnyalat különböztethető meg. Ugyanígy, a különböző alapszagok
együttes érzékelése merőben eltérő, esetenként a komponensekre nem is emlékeztető új
szagérzetet kelt.
A valós helyzet rendkívül bonyolult. Vegyük például a szkatol1 esetét, amely rendkívül bűzös,
visszataszító szagú vegyületként közismert. Ugyanakkor kis koncentrációban kellemes jázmin
illatú, és így az illatszerek egyik összetevője.

Ezt azzal magyarázzák, hogy a szkatol

molekulaformájához legjobban illeszkedő receptor kellemes szagérzetet keltő impulzust
bocsát az agyba. De ha a belélegzett levegőben több a szkatol-molekula, akkor ezek a
receptorok már foglaltak lévén más, kevésbé specifikus receptoro(ko)n is történik érzékelés,
amely(ek) történetesen undorító érzetet keltő impulzusokat küld(enek) az agyba, és ez elfedi
a kellemes illatról az eredeti receptorokból továbbra is érkező jelzéseket.
További elemzések a zár-kulcs elmélet finomítását igénylik. Az alapelv ugyanis önmagában
nem magyaráz meg néhány tapasztalati tényt.
Egyik ilyen ellentmondás a teljesen különböző molekulaformájú, de azonos szagú vegyületek
esete, amelynek egyik példája a benzaldehid2 és a hidrogéncianid3, amelyek mindegyike
keserűmandula-szagú. Feltehetjük, hogy mindegyik molekula érzékelésekor több receptor is
aktív, és az ingerek összesítése mindkét esetben véletlenül ugyanazt a szaghatást kelti.
Ugyanígy felvethető az a magyarázat is, hogy a szaghatást nem(csak) a molekulák alakja
kelti, hanem a molekulákra jellemző rezgések.
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Hasonlóan a molekulák rezgéseinek szerepére (vagy ősi beidegződésre?) világít rá a víz
„szaga”. Minden leírás azzal kezdődik, hogy a víz színtelen, szagtalan. De vessünk egy
pillantást a Mengyelejev-táblázatra (magának a táblázatnak a megszületése annak a
felismerésnek köszönhető, hogy az elemek kémiai tulajdonságai periodikusan változnak).
Vizsgáljuk meg az oxigén környezetében lévő elemek hidridjeit. Bal oldali szomszédjának
hidridje az ammónia, kellemetlen szagú és irritáló anyag. Jobb oldali szomszédjának hidridje
a hidrogén-fluorid, szúrós szagú.

Alsó szomszédjának hidridje a kénhidrogén, amely

közismerten bűzös. Pont az oxigén hidridje a kivétel?

Nyilván a vízmolekulák közötti

hidrogénhíd-kötésnek van alapvető szerepe. De az sem lenne logikus, ha az élőlények
testtömegének nagy többségét kitevő és a környezetben állandóan jelen lévő anyag szagára
érzékeny receptoraink lennének.
Másik érdekes tény, hogy a sztereoizomerek [4] szaghatása is eltérő lehet. Egyik fajtájuknál,
az optikai izomereknél azonos összetételű és kapcsolódási mintázatú, de a térben egymás
tükörképének megfelelő molekulákról van szó, amelyeknél a különbség mindössze csak olyan
jellegű, mint amilyen a jobb- és balkezes kesztyű esetén áll fenn. A D- és L-enantiomerek
kémiai laborban folytatott reakciókban teljesen azonos arányban képződnek, de az
élővilágban a két változat nem helyettesítheti egymást. Az általunk ismert élővilágban a
fehérjék építőkövei, az α-aminosavak4 sztereoizomerjei közül kizárt a D-enantiomer szerepe,
csak az L-enantiomer molekulák szerepelnek. Kivétel a glicin5, de ez nem töri meg a szabályt:
nem tartalmaz kiralitáscentrumot, nincsen enantiomer-molekula párja [3]. Az aszkorbinsav114
D- és L-enantiomer alakjai közül kizárólag az utóbbinak van meg a közismert élettani hatása
(C-vitamin), a D-változat értéktelen számunkra. Az élővilágban még számtalan példa adódik
az enantiomer-párok gyökeresen megkülönböztetett szerepére, vagyis nem meglepő, ha
esetenként érzékszerveinkre is másképpen hatnak [28]. A D- és L-enantiomerek szaga
bizonyos mértékben, esetenként alapvetően eltérhet: például a karvon6 egyik izomerje
fodormenta-, a másik köményillatú [5].
A szagok szempontjából a helyzet hasonló az azonos kapcsolódási mintázatú, de eltérő térbeli
alakú izomereknél [17]. Egyes forrásokban az alkalmazott nevezéktantól függően a térbeli
konfigurációk jelzése eltérő, a könnyebb azonosíthatóság miatt a leírásban igyekeztem a
hivatkozott forrás jelöléseit meghagyni [4].
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2.4. Néhány adalék az ember szaglóérzékéről
Jellemző a szagérzékenység mértékének változása. Ismert tény, hogy folyamatos szaghatás
esetén pár perc alatt eltompul az érzékenység, ezt fáradásnak nevezzük. Például, ha sokáig
tartózkodunk zárt helyen egy embertömeggel, semmiféle szagot nem érzünk. Ugyanakkor, ha
belépünk ilyen helyre, azonnal feltűnik az emberre jellemző izzadságszag.
Változhat a szagok megítélése tudati tényezők hatására is. Egy vegyigyári dolgozó már
cseppet se érzi kellemetlennek a termékek vagy intermedierek szagát, amelyet munkába
lépésekor még alig elviselhetőnek tartott. Ez a jelenség a hozzászokás. Fordítva, egy
kisgyermek egyáltalán nem érzi kellemetlennek az emberek természetes szagát, nem is igen
vesz tudomást róla. (Igaz, a kisebb méretű, fejletlenebb szaglóhám is szerepet játszhat ebben.)
Aztán később, amikor egyre inkább ránevelik a személyes higiénia fontosságára, kezd róla
tudomást venni, és előbb-utóbb visszataszítónak érzi az izzadságszagot. Szerepet játszik
ebben az illatszergyártók agresszív reklámtevékenysége is, amely azt sulykolja belénk, hogy
az ember természetes szaga valami szégyellni, elfedni való – természetesen az ő csodálatos
termékeikkel.
Változik a szagokra való érzékenység a külső körülmények hatására is. Éjszaka, alváskor ez
az érzék szinte teljesen kikapcsol, máskor tűrhetetlenül felerősödhet a beteg személy számára
kellemetlen szagok élettani hatása. Ismert az áldott állapotú nők heves undorérzete egyes,
máskor talán közömbös szagok iránt. Epilepsziás betegeknél rohamot válthatnak ki bizonyos
szagok, hasonlóan a migrénre hajlamosaknál is előfordul ez a túlérzékenység.
Ismert a szagérzékelés tehetetlensége. A szaglóhámon megtapadt molekulák eltávozása a
receptor felületéről bizonyos időt vesz igénybe, ilyen módon az ehhez a receptorhoz köthető
inger addig fennmarad.
Az elsődleges szaglószerv az orrüreg felső részében lévő pár négyzetcentiméteres szaglóhám
a rajta elhelyezkedő receptorokkal. Nyugodt légzés esetén a légáram - a vele érkező szagos
molekulákkal - ezzel a résszel nem igen érintkezik, így csak a legmozgékonyabb vagy
legalacsonyabb szaglásküszöbű összetevők érzékelhetők.

A kevésbé feltűnő szagoknál

szimatolás szükséges, azaz erős, szaggatott belégzéssel keltünk az orrüregben olyan
turbulenciát, amely a szagos molekulákat a szaglóhámra sodorja.
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2.5. A szagos anyagok azonosítása
A szagérzékelés bizonytalanságait az illatanyagok mennyiségi meghatározása küszöböli ki.
Ez kromatográfiát követő tömegspektroszkópiás módszerrel végezhető [6]. Az illékony
vegyületek kinyerésére szerves oldószeres (pl. diklórmetán, etiléter) vagy párologtatásos
(gőztér-analízis) eljárás, más eljárás szerint száraz gázos öblítést követő műgyantás felületi
megkötés és onnan hőhatással történő felszabadítás módszere használatos.
Az

egyes

elkülönített

vegyületek

képletét

a

Függelék

tartalmazza,

érzékszervi

tulajdonságaikról széleskörű információk állnak rendelkezésre a felhasznált forrásokban [7,
37, 59].

3. Az erdőben
Ezek után lépjünk ki a természetbe, és tegyünk megfigyelő túrákat az erdőkben. Jelen
dolgozat az erdei kirándulás szagélményeit elemzi, ezért erdei sétánk során figyeljünk fel a
bennünket érő hatásokra. Az egyes növények eltérő virágzási ideje miatt a tenyészidőszakban
a megfigyelést időnként ismételni érdemes, de az örökzöldek a téli hónapok során is
szolgálnak illat-élménnyel.
3.1. Az erdei levegő
Lombos fafajokból álló erdőbe lépve, megüti orrunkat a jellegzetes erdei illat, amely bizonyos
mértékben változik az erdőtársulás jellegétől, de nagy általánosságban mindegyik erdőben
észlelhető. Ennek fő összetevői az általános zöld növényi szag, az avar és a korhadéklakó
szervezetek szaga (tűlevelű erdőkben a terpentinszag minden mást elnyomhat).
A zöld növényi részekre jellemző a nagyobb molekulatömegű alkoholok és aldehidek
jelenléte, amelyeket fű- illetve levélszaggal írhatunk le. Ilyenek például a hexanol7, (E)-3hexen-1-ol8, (E)-2-hexen-1-ol9, (Z)-3-hexenal10 és hasonló, többnyire 6…9 szénatomszámú
vegyületek.
A termőtalaj ásványi részei (agyagásványok, kvarc, mészkő- és dolomitpor) nem illékony
vegyületek, szaguk nincs. A jellegzetes földszag részben mikroszervezetekből, részben a talaj
felső rétegében lévő szerves anyagoktól, a humusztól származik.
A humuszanyagok a földi élet biológiai-kémiai-geológiai bomlástermékei, a biomassza
tömegének legnagyobb részét a humuszanyagok teszik ki. A növényi anyagok közül a
könnyen bomló vegyületek - fehérjék, szénhidrátok, cellulóz - döntően gáz alakban távoznak
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a talajból, a nehezen bomlók - lignin, tannin, flavonoidok - átalakulása eredményezi a humusz
építőköveit. A humusz adja a talaj termőképességét, ez szolgáltatja a nitrogénvegyületeket a
növények döntő többsége számára [8].
A humusz nagy molekulájú, kolloid anyagok elegye, amelyeknek pontos kémiai szerkezete
nem ismert. A legkisebb molekulatömegű vegyületek a fulvosavak, amelynek sói vízoldhatók.
A többszörös polimerizációs és kondenzációs folyamatok révén keletkező huminsavak aromás
és heterociklusos gyűrűkből és oldalláncokból épülnek fel (kinon-, fenol-, katechol- és cukorstb.

molekularészek),

amelyben

karboxil-

és

fenolos-OH

csoportok

savjelleget,

aminocsoportok bázisos jelleget képviselnek. Ion- és vízmegkötő képességük nagy [9].
Többértékű kationokkal reagálva kicsapódnak, a talaj részecskéit morzsákká ragasztják össze.
Erdeinkben a talajt az avar alatt a belőle képződő úgynevezett erdei humusz takarja. A kezdeti
időszakban a növényi részek még felismerhetők benne, ekkor moder-humusz a neve. A
folyamat előrehaladása során egynemű, barna anyaggá, mull-humusszá alakul [10]. A
talajlakó állatok (vakond, földigiliszta, hangya) által végzett anyagáthalmozás következtében
a mull-humusz folyamatosan a talaj ásványi részeivel keveredik. A humusz enyhe, nehezen
meghatározható szagát befolyásolja a növénytakaró. Magas cserzőanyag-tartalmú fásszárúak
- tölgyfélék, lucfenyő, cserszömörce - alatt a cseranyagok fanyar szaga a meghatározó. A
humusz szagával elegyedik a benne élő mikroszkopikus gombák által keltett gombaillat és
dohos, penészes szag is, főleg nedvesebb talajú erdőkben. Erre részletesen a gombáknál térek
ki (3.3.2. fejezet).
3.2. Erdei növények
Hazánk háromféle klímahatás (kontinentális, atlanti és mediterrán) találkozási helyén fekszik,
ezért eleve sokféle erdőtársulás fordul elő. A termőhelyeket tovább differenciálják a
következő körülmények: talajviszonyok, vízellátás, égtáji kitettség, tengerszint feletti
magasság és az emberi tevékenység hatásai. Az ország erdősült területén a lombos fa- és
cserjefajok a jellemzőek, a fenyőfélék előfordulása alárendelt jelentőségű [11].
Cserjefajaink többsége nagy fényigényű, ezért vagy irtásokon terjednek, vagy erdőszéleken,
utak mentén, ritkás ligetekben találják meg életfeltételeiket. Az összezárult lombkoronaszintű
erdőkben a lágyszárúak közül is viszonylag kevés faj telepedett meg.
A következőkben az erdei növények közül azokat emelem ki, amelyek szagukkal hívják fel
magukra a figyelmet, és amelyekkel nem túl kicsi valószínűséggel találkozhatunk erdei séták
alkalmával.
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3.2.1. Őshonos fák, cserjék
3.2.1.1. A farkasboroszlán (Daphne mezereum) virágai már
hóolvadás

kezdetekor

illatoznak.

Ez

a

cserje

elsősorban

bükkösökben, gyertyános-tölgyesekben és ligeterdőkben fordul elő
a Dunántúlon és az Északi-Középhegységben.
Illatanyaga a linalool11 S-enantiomerje, amelyet még módosít a (2S,
5S)-, (2R, 5S)-furanoid12- és (3S, 6S)-, (3R, 6S)-piranoid-linalool13oxid szaga is [12].
3.2.1.2. Az egy- és kétbibés galagonya (Crataegus
monogyna / laevigata) az Alföld néhány helyét
kivéve mészkedvelő tölgyesekben, szegélyerdőkben,
bozótosokban május elején hívja fel magára a
figyelmet viráguk kellemetlen szagával. A belőle
áradó romlott halszagot – amely a beporzó legyeket
vonzza – a trimetil-amin14 okozza [61].
3.2.1.3. A fekete bodza (Sambucus nigra) leromlott
termőhelyeken és erdőszéleken telepedik meg. Virágai
májusban illatoznak. A virág illatanyagai nagyon
sokfélék [13], ezek közül a más virágokban is gyakori
linalool11, cisz- és transz-linalooloxid15, cisz- és transzrózsaoxid16, hotrienol17, nonanal18, -terpineol19
és nerol-oxid23 emelhető ki. Ezek mellett csak a bodzavirágra jellemző anyagok is vannak,
például a dihidro-edulán két izomerje24,25 [14].
3.2.1.4. A hársak (Tilia fajok) tavasz végi vagy nyár eleji
virágzásakor a kellemes illatok fő összetevői mindenekelőtt a
hárs-éter26, aztán a bor-lakton27, a kaporéter28, a krizantenon29,
cisz-rózsaoxid16, cisz- és transz-piranoid-linalooloxid13 [14,
16, 18]. (A képen: nagylevelű hárs – T. platyphillos – virágai.)
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3.2.1.5. Fenyőfélék (Abies, Pinus és Larix fajok) közül hazánk
területén az erdeifenyő (Pinus silvestris) őshonossága
kérdéses, de mindenfelé kiterjedten ültetik. A jegenyefenyő
(Abies alba) csak ültetett állományokban fordul elő, főleg a
Nyugat-Dunántúlon. A vörösfenyőt (Larix decidua) általában
domb-és hegyvidéken egyaránt telepítik. A sűrű záródású,
sötét fenyőerdőkben mindenhol jellegzetes karácsonyi illat terjeng. A fenyők minden részében
megtalálható gyanta illékony összetevője a terpentin, amelynek fő alkotórészei a bornilacetát30, az α31- és -pinén32, továbbá a -3-karén33. A két-kiralitáscentrumú α-pinén erős
fenyőillatú vegyület. Érdekesség, hogy az európai fenyőfélékben az (1S,5S) enantiomer, míg
az amerikai eredetű fajokban (pl. duglászfenyő) az (1R,5R) enantiomer fordul elő [57].
További illatanyagok között szerepel a limonén34, a -fellandrén36, triciklén37 és kariofillén38
is [19]. (A képen: erdeifenyő – Pinus sylvestris – levelei és éretlen toboza.)
3.2.1.6. A boróka (Juniperus communis) A Duna-Tisza közén és
Belső-Somogy déli részén gyakori borókás-nyáras erdőkben,
kopárosokon, felhagyott legelőkön. Illata legjobban a két év alatt
érő bogyók szétmorzsolásakor érezhető. A boróka illóolajában a
sokféle anyagból a leggyakoribbak: α-pinén31, β-pinén32, δ-3karén33, szabinén108, mircén115, β-fellandrén36, limonén34 és a Dgermakrén39 [20].
3.2.1.7. A tölgyfajok (Quercus) közül több is erdőalkotó
hazánkban. Az őshonos tölgyfélék közül a hatalmas
termetű kocsányos tölgy (Qu. robur) sík vidéki faj, a
kocsánytalan tölgy (Qu. petraea) kisfajai domb- és
középhegységi termőhelyeken gyakoriak. A molyhos
tölgy (Qu. pubescens) és a csertölgy (Qu. Cerris)
bokorerdők,

mészkedvelő

tölgyesek

fája.

Nemcsak

a

tölgyfélék

tartalmaznak

nagymennyiségű cseranyagot, de ezeknél érzékelhető legjobban a csersavak fanyar,
összehúzó illata, mivel más illó vegyületek nem nyomják el ezt, mint például a lucfenyőnél.
Ez a szag leginkább erdőirtáskor, az összehordott farakásoknál érezhető. (A képen az
acélkapcsok mellett a vas-gallusz tinta képződése miatti fekete színeződés látható.)
A tannin szóval egy jellegzetes, 500-tól 3.000-ig terjedő molekulatömegű polifenolos
vegyületcsoportot jelölünk, amely karboxilcsoportokat is tartalmaz. Az alapmolekula a
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galluszsav40, a tölgyeknél a tanninok legkisebb molekulájú képviselője a m-digalluszsav41
(egyszeres észter formában) [21, 22].
3.2.1.8. Tiszta állományban nem fordul elő, hanem
középhegységek mészkerülő tölgyeseiben, bokorerdőkben
növő kistermetű fa a sajmeggy (Prunus mahaleb). A
sajmeggy fája és kérge nyersen fanyar, kissé kellemetlen
szagú, de levágva, száradás során enzimatikus folyamatok
révén kumarin42 keletkezik, és ez a belőle készülő tárgyaknak tartósan kellemes szénaillatot kölcsönöz [11]. A kumarin lágyszárú erdei növényekben is
előfordul (3.2.2.2. pont).
3.2.1.9. Egész országban díszlik erdők szélén, cserjésekben
a csipkerózsa / gyepűrózsa (Rosa canina) gyűjtőnéven
ismert sokféle vadrózsafaj. Virágaik rózsaillatot árasztanak
nyár elején, közülük a rozsdás rózsa (Rosa rubiginosa)
levelei is egész vegetációs időben már több méterről
árasztják illatot. A vadrózsa illóolajából a szagos vegyületeket vizsgálva legnagyobb mennyiségben a

-citronellolt43 és a limonént34 mutatták ki,

amelyek önmagukban is rózsa-citrus illatúak. A szaghoz hozzájárulnak többek között a
rózsaillatú geraniol44, a geranil-formát45 nerol és az almaféle gyümölcsök (alma, körte, barack)
szagára jellemző citronellil-acetát46 is [23, 24].
3.2.1.10. Ártéri ligeterdőkben télen és kora tavasszal
feltűnőek a fekete nyár (Populus nigra) hatalmas rügyei,
amelyek megsértve balzsamos gyantaszagot árasztanak.
Ennek fontosabb illó összetevői:
49

- és -kadinén50 és

balzsamillatú

3.2.1.11. A zelnicemeggy (Prunus padus) patakparti
ligeterdőkben, vizenyős völgyekben gyakori NyugatDunántúlon. Tavasz elején hozza fehér színű, kellemes
illatú nagy virágbugáit, ezek fő illatanyagai: (Z)-8hidroxilinalool55, benzaldehid2 és fenil-etilalkohol56 [55].
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- és -eudezmol48,

-elemén51, -szelinén52, továbbá

összetevők

fahéjsav54) [54].

47

(pl.

fahéjalkohol53

és

3.2.2. Lágyszárúak
A zárt erdőkben viszonylag kevés olyan lágyszárú él, amely feltűnően szagos lenne.
3.2.2.1. A medvehagyma (Allium ursinum) nedves talajú
gyertyános-bükkös erdőkben tömegesen terem főleg a
Zselicben és a Mecsekben. Kora tavasszal az egész erdőt
áthatja a jellegzetes hagymaszag, amely a benne lévő
kéntartalmú vegyületekből ered. Szagos vegyületei közül
a fő összetevők: allilmetil57-, metilallil58- és dialliltioszulfinát59 [25].
3.2.2.2. Az árnyas erdőkben honos szagos müge (Asperula
odorata) jellegzetes illatát a kumarin42 adja [60]. Ez az egész
növényre jellemző, nemcsak jelentéktelen virágaira. Ez a
hatóanyag több erdei növényben is előfordul. A lágyszárúak
közül

még

kitűnik

kumarin-illatával

a

ritkás

erdőkben,

cserjésekben tenyésző mecsekifű (Melittis grandiflora) [27].
3.2.2.3. A nehézszagú gólyaorr (Geranium Robertianum) ritkás erdőkben, köves talajokon él.
Egész nyáron át virágzik, de átható szaga minden részére jellemző. Illó olajának fő
összetevője elsősorban a linalool11, számottevő mennységben tartalmaz -terpinént60, Dgermakrént39, limonént34, geraniolt44 és fitolt61. A felhasznált szakirodalom [26] csak a főbb
összetevőket említi. A növény neve azt mutatja, hogy a
többnyire kellemes szagú illóanyagok összhatása nem
mindenki számára megnyerő. Valószínű, hogy a nehéz
szagokért

felelős,

kis

koncentrációban

jelen

lévő

vegyületek szaglási küszöbe alacsony, és így erősen
befolyásolják az érzékszervi tulajdonságokat.
Ilyenek lehetnek a rokon növényekből kimutatott kinolin-szagú citronellil-dietil-amin62 és a
furopelargon-A63 [44].
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3.2.3.4. A gyöngyvirág (Convallaria majalis) erdőkben,
ligetekben

mindenfelé

vizsgálata rávilágít

gyakori.

A

virág

a szaglás egyik

illatanyagának

sajtátságára,

ezért

részletesebb elemzésre érdemes. Olyan vegyületek, amelyek
egymagukban gyöngyvirág illatúak lennének, nem találhatók a
virág rengeteg féle anyaga között. Néhány jellemző összetevő:
citronellol43, geraniol44, nerol64, citronellil-acetát46, geranilacetát116, benzilalkohol65, feniletil-alkohol56, fenil-acetonitril66
és farnezol67.
Egymagukban is tisztán gyöngyvirág-illatúak a gyöngyvirágban nem található hidroxicitranellal68, továbbá a Mayol ®69és Florol ®70 illatszeripari termékek [18].
3.2.3.5.

Az

ibolya

(Viola

gyertyános-tölgyesekben,

odorata)

mészkerülő

bükkösökben,
sziklaerdőkben

egész országban előfordul. Májusi virágzásakor érezhető
egyedülállóan finom illata. Fő anyaga az édes illatú
jonon71 és az erősebb illatú

-

-izometil-jonon73 egy

enantiomerje [45, 46]. További összetevők a -jonon72, dihidrojonon74 és az 1,4-dimetoxi-benzol75 [47].
3.3. A gombák szaganyagai
3.3.1. A gombákról általában
Különös lények a gombák. A jelenleg elfogadott rendszertan szerint az Eukariótákon belül az
önálló gombák országába sorolódnak, tehát nem sorolják őket a növények közé, mint a Linnéféle osztályozás, hanem önálló csoportként kezelik [29]. Szakértők számára nyilvánvaló
különbségek mellett az átlagembernek is sokat mondó az, hogy a gombák sejtfala nem a
növényeknél szereplő cellulóz, hanem a rovarok kitinjéhez hasonló nitrogéntartalmú
poliszacharid.
A gombák elnevezése a szakirodalomban eléggé ingadozó, még a latin tudományos név
esetén is. Az egyértelműség kedvéért célszerű egy kiválasztott, minél teljesebb lista
nevezéktanának használata [30].
Az ember és a gomba viszonya az ember részéről sohasem érzelemmentes. Az erdőn járók
szinte kivétel nélkül nagy élményként élik meg a gombák megpillantását, és valamilyen
atavisztikus ösztön alapján ellenállhatatlan vágyat éreznek tanulmányozására és leszedésére.
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Igaz, legtöbb esetben a leszedett gomba hamarosan eldobva, összetörve hever a földön, mert a
józan ész megfontolásra int: az emberi fogyasztásra alkalmas fajoktól esetenként nehezen
megkülönböztethető

mérges gombák

veszélyes vagy végzetes kimenetelű élettani

problémákat okozhatnak.
Az erdőn rengeteg apró vagy éppen mikroszkópikus méretű, szemmel egyedenként nem, csak
elsokasodásuk esetén telep formájú megjelenésben észlelhető gombafaj él. A köznapi életben
gombának a nagy termőtestű, a bazídiumos vagy tömlős gombák osztályába tartozó lényeket
nevezzük. A kevés kivétellel vonzó megjelenésű, gombának nevezett képződmények
tulajdonképpen csak az egész élő szervezet egy részét jelentik, a termőtestet. A gomba
nagyobb része, a tenyészőtest az avatatlan szemlélő számára titok marad: a gomba fajától
függően a talajban, növények gyökerein vagy megbetegített fatestben feltűnően nagy méretű a
gombák rejtett része, a gombafonalak tömege.
A gombák nem képesek asszimilációra, a szerves anyagokat növényi vagy állati szervezetek
anyagainak hasznosításával szerzik. Életmódjuk így lehet élősködő vagy hulladéklebontó
(szaprofita), esetleg az együtt élő szervezetekkel kölcsönös előnyöket biztosító szimbióta.
A gombák szervesanyag-lebontó tevékenysége az élet körforgásának nélkülözhetetlen
láncszeme. Ha ma valamilyen varázslat folytán valamennyi olyan szervezet, amely az elhalt
szerves anyagokat szervetlen anyagokká bontja (szén-dioxid, ammónia, ásványi sók) eltűnne,
az élet rövidebb, mint fél évszázadnyi idő alatt összeomlana a Földön [31]. Ugyanis
körülbelül ennyi az az idő, amely alatt a jelenlegi élővilág a mai feltételek mellett az összes
hozzáférhető szén-dioxidot beépíti saját szervezetébe. Persze a légköri szén-dioxid
koncentrációjának csökkenése a beépülést lassítaná, más oldalról az üvegházhatás –amely
főleg a szén-dioxidnak köszönhető- gyengülését is magával hozná. Ilyen módon a beköszöntő
általános jégkorszak (az üvegházhatás teljes megszűnése után durván 30 °C átlaghőmérsékletcsökkenés) az élővilág aktivitását is drasztikusan csökkentené, ezért aztán az agónia tovább is
elhúzódna.
A tápláló anyagok átlényegítése során, mint illékony anyagcseretermékek keletkeznek a
gombákra jellemző illatanyagok. Ezek koncentrációja nagyon csekély, legtöbb esetben 5…15
ppm között mozog az össztömegre vonatkoztatva. Ez a csekély mennyiség elegendő arra,
hogy az erdőn járó a jellegzetes étvágygerjesztő gombaillatot és az egyes gombafajok közötti
különbséget is érzékelje. Némely esetben már messziről is érezhető a szag, de legtöbb
gombánál a közvetlen szagolás szükséges. Nem is beszélve a rejtett életmódú különleges
fajokról: a föld alatt tölgyfagyökéren észrevehetetlenül megbúvó termőtestű szarvasgomba
megtalálásához az embernek igénybe kell vennie az erre idomított, kitűnő szaglású sertést.
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3.3.2. A gombák szaga és a szagos vegyületek azonosítása
Jelen dolgozatban a hazai erdőket járó vegyész szemszögéből emelek ki néhány érdekességet:
melyek azok a gombaszagok, amelyek akaratlanul is, vagy egy kis odafigyeléssel megcsapja
az orrunkat.
A gombák szaga nincs semmilyen összefüggésben azok
ártalmas, mérgező vagy éppen emberi étkezésre alkalmas
voltával. A kellemetlen szag akkor is elriaszthat az illető
gomba fogyasztásától, ha amúgy ártalmatlan fajról van szó,
viszont végzetes mérgezést okozhat a kellemes gombaillatú
gyilkos galóca (Amanita phalloides).
A gombák szagának jellemzése szavakkal nem teljesen egyértelmű, és tág teret ad a
szubjektivitásnak. Egyértelműbbé válik a helyzet, ha sikerül a jellegzetes szagokért felelős
vegyületeket megnevezni.
A gombák illatanyagai közül már több százat azonosítottak, amelyek vegyi összetétele
rendkívül sokféle. Ezek jelenléte, azonos anyagok esetén egymáshoz mért aránya szavakkal
nehezen meghatározható összhatást okoznak: a leggyakrabban fokhagyma- liszt-, gyümölcs-,
retek-, ánizs- , hal-, kátrány- és visszataszító szagú gombákról szoktak a hozzáértők beszélni.
3.3.2.1. A gombák szagát befolyásoló tényezők [32, 34, 35, 56].
A különböző forrásokban ugyanannak a gombfajnak a szagáról más-más, néha egészen eltérő
jellemzést lehet olvasni. Ez egyrészt a megfigyelők egyéni szagérzékelésével lehet
magyarázni, másrészt befolyásolja a szaganyagok mennyiségét és arányát, így az összhatást is
a termőhely klimatikus- és talajadottsága. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a gombák
szaga időben változó is lehet. A szagot befolyásolhatja az adott példány egyedfejlődésének
előrehaladása, az esetleges sérülések vagy a kiszáradás során bekövetkező folyamatok miatt
egyes vegyületek eltűnése vagy új vegyületek képződése. Minden valószínűség szerint az új
szaganyagok eredetileg glükozidokban lekötött formában „rejtőznek”, és csak később
szabadulnak fel enzimatikus folyamatok során cukorképződéssel egyidejűleg. Új anyagok
képződésében valószínűleg oxidációs folyamatok is közrejátszanak. Egyes fajoknál a szagok
változása nem módosulásnak, hanem gyökeresnek nevezhető, például a gyümölcsszagú
földtoló galambgomba (Russula delica) a gomba öregedésével romlott halszagúvá válik.
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3.3.2.2. A gombák szagát adó vegyületek azonosítása
A szaglással történő vizsgálat némi támpontot nyújthat, de félre is vezethet. Sok vegyületnek
van hasonló szaga, és különböző szagok keveredése egészen megtévesztő érzetet nyújthat.
A gombák szagos vegyületeinek azonosítására jól bevált egzakt módszerek állnak
rendelkezésre a 2.5. pontban leírtak szerint.
3.3.2.3. Általánosan előforduló gomba-szaganyagok
Szinte kivétel nélkül minden gombában előfordulnak bizonyos, jellegzetesen gombaszagú,
nyolc szénatomot tartalmazó vegyületek. Ezek közül a legáltalánosabb az 1-okten-3-ol76, a
„gombaalkohol”. A gombákból izolált 1-okten-3-ol optikailag aktív, balra forgatja a poláros
fény síkját. Ennek a természetes anyagnak a szaglási küszöbértéke vízben 0,43 μl/l,
alacsonyabb a jobbra forgató enantiomerénél. A gombaalkohol oxidációjával bizonyos fémes
mellékízt okozó 1-okten-3-on77 képződik, amely mikroszkopikus gombák segítségével
előállított tejtermékekben is megjelenik.
Az R-CH(OH)CH=CH2 összegképlettel leírható különböző alkoholok (R=1…5 szénatomos
alkilgyök) szagának vizsgálata arra az eredményre jutott, hogy az 1-okten-3-ol jellegzetesen,
az 1-hepten-3-ol gyenge gombaszagot mutat. Az 1-okten-3-ol telített változata, a 3-oktanol78
gombaszaga gyengébb, és gyümölcsillatra is hasonlít. Az 1-oktanol, 2-oktanol, 1-heptanol és
1-nonanol esetében egyáltalán nem tapasztalható gombaszag, ami azt jelzi, hogy a kettős
kötés és a 3-as helyzetű hidroxilcsoport jelenléte a jellegzetes gombaszag kialakulásával
szorosan összefügg.

A gombákban szinte kötelezőnek mondható 1-okten-3-ol tartalom

mellett nagyon sokféle vegyület járul hozzá az egyes gombafajok jellemző szaghatásához. Az
alábbiakban a hazai erdőkben, erdőszéleken és füves erdei tisztásokon élő néhány jellegzetes
gombát veszek sorra.
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3.3.2.4. Kellemetlen szagú gombák
A büdös gombák közül a nyáron erdőkben és fenyvesekben
feltűnő büdös pereszke (Tricholoma sulphureum) indolt és a
szkatolhoz1 hasonló szagú 3-formil-indolt79 tartalmaz [56],
szkatolt nem. Egyébként az indol és szkatol nagy koncentrációban
fordul elő az emberi anyagcseretermékben illetve a bomló állati
hullákban, és nem véletlen undorkeltő hatásuk. Számunkra. Mert
a döglegyeket ez a szag csábítja, és látogatásuk szükséges a
gomba szaporító képleteinek elterjesztéséhez.
A humuszban gazdag lombos- és fenyőerdőkben főleg kora ősszel
jelentkező szemtelen szömörcsög (Phallus impudicus) jelenléte
már messziről érezhető visszataszító szagáról, amely főleg az
elöregedő példányoknál jelentkezik. A szömörcsög szaganyagai
között a legfontosabbak a metil-merkaptán (CH3 SH) és a kénhidrogén (SH2), ezek nagy illékonyságuk révén messze terjedve
alkalmasak arra, hogy a rovarok figyelmét távolról is felhívják a
gombára.
A szép megjelenésű nagy őzlábgomba (Macrolepiota procera)
is – amely az egész nyári félévben feltűnik ritkás ligetes
erdőszéleken, akácosokban – jellegzetes romlott halszagával
tűnik ki. Ez a szag a trimetil-amintól14 származik, ennek
ellenére jó ehető gomba, mivel a trimetil-amin sütés-főzés során
elillan, és a gombához nem illő halszag nagyrészt eltűnik.
3.3.2.5. Kellemes gombaillatok
A minden gombában megtalálható kellemes szagú gombaalkoholok mellett a legtöbb gomba
sajátos gyümölcs-, fűszer- és virágillatot hordozó vegyületeket is tartalmaz a fajtól függő
összetételben és arányokban, ezek közül néhány: ánizssav-metilészter80, 3-hidroxibutan-2on81, p-metoxi-fahéjsav-metilészter82, p-kumársav-metilészter83, 2-amino-benzaldehid84, 1,3dimetoxi-benzol85, ánizsaldehid86, feniletanal87, feniletilalkohol56 és benzaldehid2 [32, 56].
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A szagok megállapításának erősen szubjektív voltát példázza
a csiperkék népes nemzetségéből az óriás csiperke (Agaricus
augustus) esete. Ez a gomba az egész vegetációs időszakban
gyakori a lombos- és fenyőerdőkben. Egyes leírások ánizs-,
mások szerint mandulaillatúként ismertetik. Tévedés lenne?
Az élővilágban az ánizsillat az anetolhoz88 és annak származékaihoz köthető, de a gombában
ennek nyoma sincs. Van viszont benne három vegyület, amely mandulaillatú: ezek a
benzaldehid2 és a benzilalkohol65, továbbá kisebb mennyiségben szalicilaldehid89 is. És
mégis, a vizsgáló személyek nagyjából fele ánizs-, másik fele mandulaillatként érzékeli ezek
keverékét.
Külön figyelmet érdemelnek a dohos-penészes szagú gombák, mivel
az ezekre jellemző szag, „esőillat” nemcsak néhány nagygombánál
található, hanem az avarban és a talaj termőrétegében található
mikroszkopikus gombák jóvoltából a lombos erdőket különösen
nedves időszakban jellemzi. A dohos-földes szagú nagygombák
jellegzetes képviselője a nyári-koraőszi hónapokban a nedvesebb
talajú erdőkben moha közt díszlő sárga őzlábgomba (Cystoderma
amianthinum), amelynek a dohos szagát a geozmin90 idézi elő. Ennek
a vegyületnek rendkívül alacsony a szagküszöbértéke (0,1 ppb).
3.4. Antropogén hatások a hazai erdőkben
Erdeink nem őrzik az ősi állapotokat, mindenhol fellelhető az ember munkájának eredménye.
Az erdőművelés hatásain túl, bizonyos nem őshonos fajok megjelenése tudatos vagy akaratlan
beavatkozás eredménye. Ilyen például az akác, a nemesnyár-hibridek és az amerikai tölgy
terjedése, vagy az elhagyott települések helyét elfoglaló erdők területén tengődő tájidegen
fajok megléte.
3.4.1. Betelepített, terjedő fajok
Ezek haszonnövényként vagy dísznövényként kerültek hazánkba, és mivel itt is megtalálják
az életfeltételeiket, az őshonos fajokkal együtt élnek vagy azokat helyenként ki is szorítják.
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3.4.1.1. Diófák

(Juglans regia) szálanként vagy akár

sokadmagukkal feltűnnek felhagyott művelésű, beerdősült
szőlőhegyeken mint maradvány állomány, de véletlen
kelés is lehet madarak által elhullajtott magokból,
falvaktól távoli erdőkben is. (Somogyacsa, Diós-bükki
erdő). Ez a kisázsiai-délbalkáni faj évezredek óta nálunk
is megtalálja életfeltételeit az enyhébb telű vidékeken. Egész vegetációs időben érezni a
minden zöld részére, főleg a kopácsra jellemző kesernyés, csípős illatát, amely a levelek
lehullása után az avarban is sokáig megmarad. Ez az éles, száraz, de kellemes szag a etil-3metil-2-oxopentanoát91 R sztereoizomerjére jellemző, az S enantiomer lágyabb dióillatú [36,
47]. A növény tartalmaz fanyar cserszagú ellagsavat92 is [22].
3.4.1.2. Az Amerikából származó akác (Robinia pseudoacacia), ha
európai elterjedését vizsgáljuk, hazánkban, főleg az Alföldön a
leggyakoribb. Homokfásítási céllal telepítettük be, és ma már
valóságos hungarikumnak számít. Virágainak édes illata májusban
mindent áthat az akácosokban, ez az illat jellemzi az akácmézet is. Az
illatanyag

fő

összetevői:

linalool11,

cisz-β-ocimén93,

(E)- -

bergamotén94 [38] és a 2-aminobenzaldehid84 [39].
A fiatal ágak háncsa a pillangósvirágúakra általánosan jellemző zöldborsó-szagú, amely a 3izobutil- (és 3-izopropil)-2-metoxipirazin95 tulajdonsága [7, 27].
3.4.1.3. Közép-Ázsiai jövevény a keskenylevelű ezüstfa
(Elaeagnus angustifolia), amelyet szintén homokfásítási
céllal telepítettek meg, főleg mezővédő- és útmenti
erdősávokban. Virágainak illata rendkívül kellemes, a
belőle gyűjtött méz még az akácméz illatának további
feljavítására is alkalmas, ami nem kis szó. Kellemes illatához sokféle szaganyaga közül a
fahéjsav észterei (főleg az etil-transz-cinnamát96) járulnak hozzá [40].
3.4.1.4. Gyomfaként terjed lakott területektől távol is
(Zselickisfalud, Tergócs-erdő) a távol-keleti eredetű
kiirthatatlan bálványfa (Ailanthus altissima), amelynek
zöld részei megsértve sokak számára kellemetlen szagúak.
A száradás során eltűnő vegyületek közül nagyobb
mennyiségben szerepelnek: (Z)-3-hexen-1-ol8 és észterei:
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(acetát, butanoát és hexanoát) és az (E)-2-hexenal97 [42]. Ezek mellett a jellemzően „növényi
zöld” vagy kellemes szagú vegyületek mellett kimutatható a kellemetlen szagú kaprilsav113 is.
Szárítás során a kellemetlen szag eltűnik. Virágzáskor erős szag terjeng messzire főleg a
hímivarú virágokból, ez nagyban hasonlít a macska-feromonra98, amellyel a kandúrok
permetezik körbe felségterületüket [41]. A fán gyűjtött mézből ez a szag teljesen hiányzik.
3.4.1.5. A májusi orgona (Syringa vulgaris) dél-balkáni
eredetű, de már évszázadok óta kivadulva terjed hazánkban
települések környékén, felhagyott kertek, szőlők helyén
elsősorban a Mecsekben és a Balaton-felvidéken a
melegebb fekvésekben. Mivel napfényigényes, inkább csak
cserjésekben és erdők, utak szegélyén találkozhatunk vele.
A sokféle illatos vegyületet tartalmazó virág illatában a következő vegyületcsoportok
játszanak döntő szerepet: transz- -ocimén99, benzil-metil-éter100 és az orgonára jellemző
orgonaaldehid101 és orgonaalkohol102 sztereoizomerjei [18, 48].
Ez utóbbi mindkét vegyületnél a 3 kiralitáscentrum miatt 8-féle sztereoizomer létezik, illatuk
többé-kevésbé eltér (virágillat, fűillat, édes illat), szaglási küszöbértékük között akár 100szoros eltérés is lehet, ezért különböző mértékben járulnak hozzá az összhatáshoz. A
(2R,2’R,5’R) változatú orgonaalkohol például tejesen szagtalannak tekinthető [49, 50].
3.4.2. Erdőben tengődő dísznövények
Elhagyott falvak és temetők helyére terjedő erdőkben helyenként előfordulnak, de az őshonos
fajokkal nem mindig tudnak konkurálni, éppen csak megélnek. Várhatóan nem hosszú
életűek, de sajnos ilyen erdőrészek keletkezésének feltételei továbbra is adottak.
3.4.2.1. A puszpáng (Buxus sempervirens) dél- és délnyugat
Európában őshonos, de nálunk is jól érzi magát. Elhagyott temetők és
falvak helyét

felverő erdőkben nem ritka.

(Libickozma,

Szőkepuszta). Egész éven át több méterről érezni nehéz, tömjénhez
hasonló, kellemes szagát, amely a növény minden részét jellemzi. Ezt
elsősorban a 4-merkapto-4-metilpentan-2-on103 tartalom okozza [51],
de kimutatták a szintén erős szagú benzil-tiol104 tartalmat is [52].
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3.4.2.2. Tujafélék szintén elhagyott települések helyét
elfoglaló erdőkben maradtak meg az egykori templomkertek,
temetők és díszkertek helyén. Ugyan hazai viszonyaink
teljesen megfelelnek számukra, de záródó koronájú lombos
erdőkben csak vegetálnak (Mesztegnyő, Fehértó-puszta).
Jellemző illatanyagai a thujon105 sztereoizomerjei (

és ).

Ezek cédrus illatát módosítják a balzsamos 1,8-cineol106 és
fenchon107, a terpentines- citromos szagú szabinén108 és
szabinil-acetát109, valamint monoterpének (pl. linalool) is [53]. A képen: életfa (Thuja
orientalis).
3.4.3. Vadgazdálkodással összefüggő erdei szag
Némelyik vadetető környékén a téli időszakban több száz
méternyire terjed a romlott siló szaga. A vadetetőkhöz
szénát, csöves kukoricát

és silótakarmányt

szokás

kihelyezni. A siló magas szénhidrát tartalmú zöld- vagy
félérett takarmánynövények erjesztésével készül.
A tömörített, levegőtől elzárt anyagban elszaporodó tejsavbaktériumok tejsavat 110 készítenek,
és a csökkenő pH meggátolja a káros mikroszervezetek működését, a termék hosszú ideig
eltartható [58]. A savas kémhatás elérésére még tömörítés előtt savat (pl. hangyasav111) is
adagolhatnak. Az etetőnél szétszórt, széttaposott siló maradék szénhidrátját hamarosan
kellemetlen szagú vajsavat 112 termelő aerob mikroszervezetek erjesztik tovább. A siló
fehérjetartalmának bomlásából származó ammónia és alkil-aminok tovább rontják a
szaghatást.

4. Összefoglalás
Munkám során az emberi érzékelés részeként a szaglás legfontosabb élettani vonatkozásait
foglaltam össze, majd rátértem a hazai erdőkben felfedezhető gyakoribb szaghatások
eredetének, az azokat létrehozó vegyületeknek a felsorolására.
Munkámban először sorra vettem a természetközeli erdő talajának, a fásszárúaknak (fák,
cserjék), a lágyszárúaknak és a gombáknak a jellegzetes szaghatását. Terjedelmi korlátok
miatt a gombákat ismertető részben leginkább csak a feltűnő vagy az erdei levegő jellegét
megalapozó gombafajokra és az azok szagát hordozó vegyületekre korlátoztam a figyelmet.
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Külön fejezet vizsgálja az emberi tevékenység révén erdeinkben meglévő vagy terjedő nem
őshonos fászárú fajok jellemzőit.
Néhány fajnál a szagot egyetlen vegyianyag határozza meg vagy legalábbis erősen kiérezhető;
ilyen esetekben a elegendőnek ítélhető a legjellemzőbb anyag(ok) felsorolása. Más esetekben
a lista szükségszerűen hosszabb, mivel a legtöbb erdei növényben és gombában a szagot több
fő összetevő összhatása adja. Ilyenkor sem teljes részletességű a felsorolás, mivel rendkívül
sok,

több növény esetén 100-as nagyságrendű

az érzékeny analitikai módszerekkel

kimutatható olyan illékony vegyületeknek a száma, amelyek a szaghatást módosítják vagy
árnyalják, ezért az egy-egy növényre vonatkozó teljes lista és a mennyiségi arányok
kimutatása egyebek mellett a terjedelmi korlátok

miatt sem lehetséges.

Ugyanígy

meghaladja a dolgozat kereteit a sokféle térizomer külön vizsgálata és szerkezetük
bemutatása, továbbá a sokféle vegyület illatának az illatszergyártás területén használatos
szakkifejezésekkel történő árnyalt elemzése.
A téma iránt érdeklődők részletesebb információkhoz jutnak a felsorolt forrásmunkákból.
Meg kell jegyezni, hogy az egyes források adatai nem minden esetben egyeznek egymással.
Ez valószínűleg a vizsgálati módszerek eltérésével és a különböző élőhelyekről gyűjtött,
esetleg különböző fenofázisban lévő növénymintákkal is magyarázható. Ilyen esetben főleg
azokat a vegyületeket emeltem ki, amelyek több forrásban is azonosak.
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23

[10] [http://www.agraroldal.hu/humusz_szotar.html]
[11] [Bartha Dénes: Magyarország fa- és cserjefajai. Mezőgazdasági Kiadó, 1999]
[12]
http://grande.nal.usda.gov/ibids/index.php?mode2=detail&origin=ibids_references&therow=4
03134
[13] [http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf000005f]
[14] [http://phd.lib.uni-corvinus.hu/400/1/amtmann_maria.pdf]
[15] [http://www.unmc.edu/physiology/Mann/mann10.html]
[16] [http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/bk-2001-0794.ch003]
[17] [http://www.springerlink.com/content/nlp3kjyqgjycpf6p/fulltext.pdf]
[18] [http://www.bojensen.net/EssentialOilsEng/EssentialOils17/EssentialOils17.htm]
[19] [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2675024/]
[20] [http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf026203j]
[21] [http://en.wikipedia.org/wiki/Tannin]
[22] [http://www.gytsz.pte.hu/sites/default/files/5.%20ea.%20Tanninok.pdf]
[23] [http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ffj.2730050406/abstract]
[24] [http://en.wikipedia.org/wiki/Rosa_rubiginosa]
[25] H. Wagner - S. Bladt: Plant Drug Analysis (p302) 2001. Springer
[http://books.google.hu/books?id=eJkALfK8M_IC&pg=PA302&lpg=PA302]
[26] [http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ffj.2730070410/abstract]
[27] [http://www.biochef.hu/index.php?content=600]
[28] [http://www.bioinorganics.unikonstanz.de/css/download/BIOLSTEREOCHEMCHEMREV2006.pdf]
[29] [http://home.planet.nl/~gkorthof/korthof88.htm]
[30] [http://www.miskolcigombasz.hu/fajlista/index.php?langOrder=la]
[31] [Dr. Krébecz Jenő: Gombaatlasz. Pallas, 1988. Budapest]
[32] [http://www.kfki.hu/~cheminfo/hun/teazo/jancso/gombaill.html]
[33] [http://hmika.freeweb.hu/Kemia/Html/Illatok.htm]
[34] [http://www.kfki.hu/chemonet/hun/teazo/jancso/gomba.html]
[35] [http://www.terebess.hu/tiszaorveny/szarvasgomba.html#hu]
[36] [http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ffj.1510/abstract]
[37] [http://www.leffingwell.com/chirality/acyclics.htm]
[38] [http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ffj.1720/abstract]
[39] [http://www.bojensen.net/EssentialOilsEng/EssentialOils26/EssentialOils26.htm]
24

[40] [http://sioc-journal.cn/Jwk_yjhx/EN/abstract/abstract329523.shtml]
[41][http://en.wikipedia.org/wiki/Cat_pheromone]
[42] [http://www.stkpula.hr/ccacaa/CCA-PDF/cca2002/v75-n1/CCA_75_2002_189197_Mastelic.pdf]
[43] [http://www.springerlink.com/content/d187653735u70551/]
[44] [http://www.bojensen.net/EssentialOilsEng/EssentialOils12/EssentialOils12.htm]
[45] [http://web.tock.com/kalee/chem32/NMR1/7s.html]
[46] [http://www.fragrantica.com/notes/Violet-116.html]
[47] [http://www.bojensen.net/EssentialOilsEng/EssentialOils31/EssentialOils31.htm]
[48] [http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf020845p]
[49] [http://www.leffingwell.com/chirality/lilacalcohol.htm]
[50] [http://www.leffingwell.com/chirality/lilacaldehyde.htm]
[51] [http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICI)10991026(199711/12)12:6%3C373::AID-FFJ675%3E3.0.CO;2-Y/abstract].
[52] [http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf020756c]
[53] [http://www.ernaehrungnutrition.at/cms/nutrition/attachments/4/6/5/CH0163/CMS1234168735242/jirovetz_e4_2006.
pdf]
[54] [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12657305]
[55] [http://www.springerlink.com/content/1474441tj6457556/
[56] [http://hmika.freeweb.hu/Erdekes/Html/GombaKem.htm]
[57] [http://askjot.com/search/Alpha-Pinene]
[58] [http://ujszo.com/cimkek/agrarkorkep/2007/09/04/a-jo-silo-keszitese]
[59]
[http://www.mfu.ac.th/school/cosmeticscience/admin/CMS/admin/upload/download/Uu4zhaC
Mon105210.pdf]
[60] [http://www.mebih.gov.hu/attachments/061_Kumarin___Levai.pdf]
[61] [http://www.henriettesherbal.com/eclectic/felter/crataegus.html]
[Képek] [Saját fotók, Wikipedia]

25

Függelék

26

27

28

Nyilatkozat
Én, Balogh Bertalan, e dolgozat szerzője fegyelmi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
dolgozatom saját, önálló munkám, abban mások által írt részeket a megfelelő idézés nélkül
nem használtam fel.

Balogh Bertalan
2009. december

29

