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A mézgás éger pusztulásos
megbetegedése

A

mézgás éger (Alnus glutinosa)
az erdôgazdálkodásunk egyik
jelentôs fafaja. A fafaj-statisztika
szerint erdeinknek mintegy 2%-át
foglalja el. A sík vidéki nedves, lápos,
tôzeges és folyó menti termôhelyek
mellett a hegyvidéki patakok mentén is
számottevô az elôfordulása, és
figyelemreméltó a fatérfogat hozama.
Faanyaga sokféleképpen hasznosítható, keresett árucikk.
Az utóbbi 5-10 évben több helyrôl
érkezett hír az égeresek egyre romló
egészségi állapotáról, illetve pusztulásáról. A tartósan aszályos idôjárás miatt
a jelenség okául minden esetben a vízhiányt, a talajvízszint lesüllyedését jelölték meg. Ismerve az éger nedvesség
iránti termôhelyi igényét, a további lehetséges okok vizsgálata nélkül a magyarázat elfogadást nyert.
Az utóbbi évek csapadékban gazdag
idôjárása ellenére is folytatódott, sôt fokozódott a mézgás éger megbetegedése és pusztulása. Ennek egyik konkrét
esete a Kisalföldi Erdôgazdaság Rt.
Délhansági Erdészetében tapasztalt leromlási, illetve pusztulási jelenség az
úgynevezett Csíkos éger elnevezésû erdôtömbben.
1997-ben a szomszédos Ausztriából
érkezett olyan, képekkel illusztrált be-

számoló, amely az általunk vizsgált erdôrészletben is hasonló tünetek mellett
fellépett égerpusztulásról tudósít. A
dolgozat szerint a
megbetegedés
Angliában a vízfolyások
mentén
1993-ban tömegesen jelentkezett.
Az ott elvégzett
vizsgálatok során
a szelídgesztenye
tintafolyásos megbetegedését okozó Phytophthora
cambivora-hoz
közelálló fajt tudtak izolálni. Az
izolált kórokozóra
vonatkozóan
azonban szakirodalmi adatot nem
lehetett találni. Az
ismeretlen eredetû
megbetegedés
1995-ben már Hollandiában, Belgiumban, Németországban a folyó
menti égeresekben mindenütt jelentkezett.
A
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Phytophthora jelenlétét Németországban és Hollandiában bizonyítani is tudták. Késôbb Dániában és Svédországban, majd Ausztriában mutatták ki a
pusztult égereken az eddig ismeretlen
kórokozót. Az izolált kórokozóval Angliában és Hollandiában sikeres visszaoltásokat végeztek.
A betegség szimptómái a külföldi
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szakirodalomban leírtak és a hazai
megfigyelések alapján a következô: A
törzsön tôtôl felfelé hatoló kéregnekrózis (kambiumelhalás) alakul ki,
melynek felületén belülrôl kifelé
türemkedô fekete foltosodás jelentkezik. Ezt a külföldi munka találóan „kátrányfolt”-nak nevezi. A törzs alsó részén erôs nedvfolyás tapasztalható. Ezzel egyidejûleg a koronában a levelek
nagysága csökken, és így az egész korona fellazul, ritkává válik. A koronában egyre erôsödô ágelhalás lép fel,
ami végül a fa teljes pusztulásába megy
át. A fenti betegségtünetek megjelenésekor az érintett fa erôs fruktifikációt és
fattyúhajtás-képzést mutat, amely jelenség a fa stresszállapotát jelzi. Az 1. ábra
a beteg törzs tôrészét mutatja a jellegzetes tünetekkel.
A fertôzés mikéntjére folytatott vizsgálatok során megállapították, hogy a
gombaszerû szervezetekhez tartozó
Phytophthora-faj ostoros spórái a vízben mozogva terjednek. A vízáramlással nagyobb távolságokra is eljutnak,
de a növény szövetébe ostoraik segítségével aktívan hatolnak be. Éger esetében feltehetôen a fa tövén található
adventív gyökereken keresztül történik a fertôzés. Angliai vizsgálatok szerint a fertôzés mértéke és a víz
szennyezettsége között szorosabb korrelációs összefüggés csak a víz nitrit254

és nitráttartalma
esetében áll fenn.
A foszfortartalommal csak gyenge
korreláció mutatkozott. A vízfolyás
partjától 1 m távolságon belül található fák fertôzöttsége hétszerese volt az 1-10 m
közötti távolságra
fekvôkénél.
A kéregelhalás
okozta nagy kiterjedésû szöveti hiányosságokat
a
még élô részekbôl
oldal irányba kiindulva a fa kalluszképzéssel igyekszik pótolni. Emiatt az elhalt és élô
rész határán a kéreg alatt erôs kidudorodás, bordásódás keletkezik,
ami a nekrózisokkal érintett törzsszakasz szabályos keresztmetszetét eltorzítja. Ez a szöveti felrakódás évgyûrûszerûen jelentkezik, így azok számából a fertôzés és károsodás idôpontja
meghatározható. Az elhalás helyén a
kéreg 2-3 év múltán lehullik. Valószínû,
hogy az élô szövetek elhalása a beforradás helyén ismétlôdik, és így a törzs
eredeti szabályos kör keresztmetszete
teljesen eltorzul. A 2. ábra a betegségben szenvedô, de még élô mézgás éger
törzsbôl kivágott korong felületét mutatja. A torzulás és a sebek regenerálódási folyamata a korongon jól látható.
Az elhalt kambiumrész alatti faanyagot
farontó gomba támadta meg. Ez a gomba nem lehetett az élô fa egyes részei
pusztulásának az okozója, valószínûleg
mint lebontó szervezet jelent meg.
A korongok évgyûrû-szerkezetét
vizsgálva nagy valószínûséggel megállapítható, hogy a kambium fokozatos elhalása ezelôtt 5 évvel, tehát 1995-ben
kezdôdhetett el. Arra vonatkozóan,
hogy mi tehette lehetôvé a gomba fertôzését és pusztulást okozó hatását, egyértelmû választ adni pillanatnyilag még
nem lehet, további vizsgálatok szükségesek. Mindenesetre feltûnô, hogy a
pusztulással érintett állomány közelében, egy hagyományosan, sarjasztatással felújított, 30-35 éves égeresben
ilyen jellegû és mértékû megbetegedés
és pusztulás nem tapasztalható. Esetleg

felmerülhet annak a gyanúja, hogy a
mélyforgatásos talaj-elôkészítés okozta
termôhelyi módosulások váltják ki, teszik lehetôvé a betegségokozó fellépését. Ez a kérdés további vizsgálatot igényel.
1999-ben a fenti helyrôl származó
hansági talaj- és gyökérmintákból a kórokozót sikerült kitenyészteni, és a tenyészetekbôl azt meghatározni. Az általunk
kitenyésztett kórokozóval égercsemetéken visszaoltást végeztünk. A visszaoltás
a kezelt fácskákon eredményes volt, a
kórokozó kiváltotta a szabadföldi, természetes viszonyok között található idôsebb fák betegségtüneteit. Mindezek
alapján bizonyítani tudtuk a kórokozó
hazai elôfordulását.
Az újszerû erdôvédelmi probléma
további kutatását tervezzük a téma
jobb megismerése céljából, mert egy
esetleges védekezési eljárást csak az
összes körülmény és befolyásoló tényezô feltárásával lehet kidolgozni.
Kérjük ehhez a gyakorlatban dolgozó
kollégákat, hogyha munkaterületükön
a fentiekben leírtak szerinti égermegbetegedést vagy pusztulást tapasztalnak, arról a Nyugat-Magyarországi
Egyetem Erdô- és Faanyagvédelmi Intézetét (9401 Sopron, Pf.: 132) értesíteni szíveskedjenek.
Köszönetet mondunk a Kisalföldi Erdôgazdaság Rt. Dél-Hansági Erdészetének (személy szerint Balsay Endre és
Németh László kollegáknak) az eddig
végzett munkánkhoz nyújtott segítségükért.
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Fotó: a szerzôk

Orchideás erdô
Orchideás erdô alakult ki Góga mentén
Bogyiszló határában, az 1956-os árvíz
után épült gát anyaggödrében. A természetvédelmi területen orchideák – vitéz
kosbor és hússzínû ujjas kosbor – mellett más különleges növények is találhatók, mint például a kardos madársisak,
a gyíkpohár, a tôzegpáfrány vagy a mocsári nôszôfû.
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