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Magyarországon a gombák okozta be-
tegségekkel az 1850-es évek közepétõl
foglalkoznak behatóan. Ebben az
idõszakban (és napjainkban is) elsõ-
sorban a szántóföldi, majd a kertésze-
ti növények gombás betegségeit ku-
tatták. Késõbb a gombák morfológia,
élettani ismereteinek bõvülésével a
gyom-, dísz- és özönnövényeink gom-
ba okozta betegségei is egyre inkább
feltérképezésre kerültek. A magyar-
országi védett edényes növényfajo-
kon elõforduló és azokat esetenként
megbetegítõ gombás betegségek-rõl
viszont nem rendelkezünk érdemi
adatokkal.

A szerzõk egy olyan kutatómun-
ka kezdeti eredményeire kívánják
felhívni a figyelmet, amely a ma-
gyarországi védett növények gom-
bás betegségeivel foglalkozik. E ku-
tatómunka eredményeirõl tudomá-
nyos rendezvényeken több elõadás-
ban is beszámoltak.

Erre vonatkozó feltáró vizsgálatain-
kat kb. 4 éve kezdtük meg az Õrségi
Nemzeti Park területén, ez ideig mint-
egy 35-40 védett növényfajt vontunk be
a megfigyelésekbe.

Ez a nemzeti park Vas megye dél-
nyugati sarkában helyezkedik el, s
mintegy 44 000 ha területen fekszik. A
terület növényvilága rendkívül gazdag,
s botanikailag az egyik legértékesebb
résznek a Vend-vidék tekinthetõ. Jó né-
hány olyan növényfaj is akad, amely
Magyarországon csak a Vend-vidéken
él (pl. Alnus viridis, Carex canescens,
Alchemilla xanthochlora, Teucrium
scorodonia). A nemzeti parkban 100 fö-
lött van a védett növények száma.

Magyarországon (Simon 2000) 3
õshonos égerfaj él (A. glutinosa, A.
incana, A. viridis). Közülük 1 faj védett

(A. viridis). Ritkasága és természetvé-
delmi jelentõsége miatt nagyon fontos a
kórokozóiknak pontos azonosítása.

A havasi éger a nyírfafélék családjá-
ba tartozik. Társneve: zöld éger, de né-
met nyelvterületen alpenerle, ill. berger-
le-ként is emlegetik.

Kis termetû, 2-3 m magas, rendszerint
többtörzsû cserje. Zöldesbarna hajtásai
szögletesek. Levelei elliptikus vagy majd-
nem kerekded lemezûek, 3-6 cm hosszú-
ak. A levélszél kétszeresen fûrészes, a fû-
részfogak szálkás hegyûek, a levélcsúcs
tompa vagy hegyes. A rügyei ülõk. Por-
zós virágai ibolyásbarna barkában, ter-
mõs virágai – a lombfakadás után – zö-
mök, sárgászöld füzérben nyílnak. Az ál-
tobozok ülõk, 2-3-asával jelennek meg.
Bennük 2-3 mm hosszú, hártyás szegélyû
makkocskák fejlõdnek. Virágzása nálunk
májusban van.

Fajtaváltozatai közül Fekete és
Mágócsy-Dietz (1896) a var. demissori-
um-ot említi Vas megyébõl.

Mészkerülõ, magashegyvidéki, al-
havasi elem. Nálunk fenyõelegyes töl-
gyesek, erdei fenyvesek szegélyein,
nyiladékain él. Magashegységekben a
legkövesebb és legmeredekebb oldala-
kat borítja. Az Alpokban lavinaveszé-
lyes hegyoldalakra telepítik, mivel ágai

a törpefenyõéhez hasonlóan rugalma-
sak, nagy hóterhelést is kibírnak. Fáját a
hegyi pásztorok fafaragáshoz is hasz-
nálják.

Elterjedése: Alpok, Keleti-és Déli-Kár-
pátok, Balkán-félsziget. Elõfordulása:
Nálunk dealpin megjelenésû. A Soproni-
hegységben kipusztult, a Vend-vidéken
és Nyugat-Õrség területén ritka. Termé-
szetvédelmi értéke: 10 000 Ft. Potenciáli-
san veszélyeztetett faj.

A kutatás célja
A havasi égerrel végzett kutatásunk
egyik célkitûzése az volt, hogy ezen a
növényfajon elõforduló mikroszkopi-
kus gombafajokat felmérjük. Továbbá
annak meghatározása, hogy az adott
kórokozó mennyiben befolyásolhatja a
havasi éger egészségi állapotát és
egyedszámának esetleges csökkenését.

Ezen viszonylag rövid kutatási
idõszak alatt olyan kórokozót nem tud-
tunk azonosítani, ami érdemi pusztulást
okozott volna. Ehhez természetesen
egy hosszabb távú, 6-8 évet átfogó mo-
nitoring programot kellene indítani.

A laboratóriumi vizsgálatokkal azon-
ban sikerült azonosítani több kórokozó
gombafajt is, amelyek ezen a cserjén
megtalálhatók. 

A havasi éger (Alnus viridis (Chaix) DC.)
gombás betegségei és állomány-
felmérése az õrségi nemzeti park
néhány erdõrészletében

1 Õrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Õriszent-
péter,  e-mail: jandrala@sztgnet.hu

2 Pannon Egyetem, Georgikon Mezõgaz-
daságtudományi Kar, Növényvédelmi
Intézet, Keszthely 1. ábra. Havasi éger bokor az élôhelyén (Fotó: Jandrasits László)
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További célkitûzésünk volt, hogy
néhány kiválasztott erdõrészletben
(Szakonyfalu 71D, Kétvölgy 104A) a ha-
vasi éger állományát felmérjük

A vizsgálat helye
Vizsgálatainkat a Vend-vidéken lévõ sza-
konyfalusi erdõvédelmi rezervátum
védõzónájában fekvõ Szakonyfalu 71D
erdõrészletben, illetve innen nem messze
fekvõ Kétvölgy 104A erdõrészletben vé-
geztük.

A vizsgált védett növényfajon több-
szöri gyûjtés alkalmával olyan növényi
részeket találtunk (lehullott levél, elszá-
radt hajtás és cserjetörzs, látható tüne-
tekkel rendelkezõ levelek), amelyeknek
mikroszkopikus gombái laboratóriumi
körülmények között meghatározhatók.

A gyûjtést a vegetációs idõszakban
és a nyugalmi idõszakban (tavasztól té-
lig) is több alkalommal elvégeztük,
hogy olyan gombafajokat is találjunk,
amelyek esetleg csak az év meghatáro-
zott idõszakában jelennek meg.

A vizsgálat módszere
A begyûjtött betegséggyanús, fertõzött
részeket beszállítottuk a Pannon Egye-
tem Növénykórtani Osztályának labo-
ratóriumába Keszthelyre.

A vizsgálandó növényi részeket ned-
veskamrába helyeztük. A nedveskamra
egy nagyméretû Petri-csészébõl áll, amely-
nek alján kétrétegû, vízzel nedvesített ita-
tóspapír van elhelyezve. Ezen egy rács-
szerkezetû mûanyag szúnyogháló találha-
tó, amelyen elhelyeztük a vizsgálati anya-
got. A Petri-csészét lezártuk és így biztosí-
tottuk a megfelelõ feltételeket a mik-
roszkopikus gombák szaporodásához.

Az inkubálás alatt a gombák ilyen
körülmények között szaporodásnak in-
dulnak és jellegzetes szaporítókép-
leteket képeznek. 

Az így elõkészített Petri-csészéket
termosztátban, a kórokozó szaporodá-
sának megindulásától függõen 1-7 na-
pig tartottuk, és kétnaponként végez-
tünk vizsgálatokat sztereo- és átvilágí-
tós fénymikroszkóppal.

A különbözõ spóratípusok és
konídiumok méretének (hossz, széles-
ség) meghatározása okulár- és tárgy-
mikrométer segítségével történt. 

A havasi égeren található mikroszko-
pikus gombafajok azonosításához a ha-
zai szakirodalmon kívül (Bánhegyi et
al. 1985-87) külföldi szakirodalmakat is
segítségül hívtunk (Farr et al. 1995,
Brandenburger 1985), mivel ezek a ha-
tározókönyvek bõvebben kitérnek a
védett növényfajok gombás betegsége-
inek felsorolására, szemben a hazaival,
ahol csak kevés védett fajt találhatunk
és azokat is érintõlegesen említik. 

Eredmények, következtetések
Az 1. táblázatban a havasi égeren kimu-
tatott gombafajokat és az általuk
elõidézett tüneteket mutatjuk be.

Néhány bokor cserjetörzsén megfi-
gyelhetõ volt a vad (õz, szarvas) által
okozott dörzsöléses kár, ami a kéreg-
részt teljesen eltávolította róla. Az ilyen
bokrok fokozottabban ki vannak téve a
sebparazita gombafajok megtelepedé-
sének és esetleges elszaporodásának.
Ehelyütt kell megemlítenünk, hogy a
mézgás égernek (Alnus glutinosa) Eu-
rópában az utóbbi években egy sajátos,
eddig nem tapasztalt pusztulásos beteg-
sége lépett fel. A pusztulást angol kuta-
tók szerint egy természetes úton kiala-
kult Phytophthora fajhibrid okozza (P.
cambivora x P. fragariae), amely a
gyökereket és a gyökfõt betegíti meg.
Újabban P. alniként említik Érsek et al.
(2006) e különbözõ típusokat (alfajo-
kat) magába foglaló fajhibrid együttest.
Magyarországon az utóbbi 5-10 évben

2. ábra. Térkép a szakonyfalusi erdôvédelmi rezervátumról. Jelmagyarázat: piros szín: az
erdôvédelmi rezervátum magterülete; kék szín: az erdôvédelmi rezervátum védôzónája; sár-
ga szín: rét; zöld szín: Kétvölgy 104A, B erdôrészlet; piros szaggatott vonal: községhatár

3. ábra. Havasi éger ép és elszáradt hajtása
(Fotó: Jandrasits László)
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több helyen is tapasztalták a patak
menti égeresek egyre romló álla-
potát, pusztulását.

A betegség magyarországi elõ-
fordulását Szabó et al. (2000) és
Varga (2000) írták le. A kórokozó-
val végzett vizsgálatokról Nagy et
al. (2000) közöltek adatokat.

Bár a havasi égeren ilyen meg-
betegedést még nem észleltünk a
kutatásaink során, nem lehet kizár-
ni, hogy a jövõben ezen a fajon is
megtalálható lesz.

A havasi éger állományfelmérése
néhány vizsgált erdõrészletben

Szakonyfalu 71D erdõrészlet (D1 + D2)
Az erdõrész magánerdõ, egyéni gaz-

dálkodó kezelésében van. Területe: 5,4
(2,7+2,7) ha, helyrajzi száma 0157/6.

Rendeltetés: természetvédelmi te-
rület. A szakonyfalusi erdõvédel-
mi rezervátum védõzónájában ta-
lálható, fokozottan védett terület.

Faállománya lombelegyes erdei-
fenyves. Elegyfafajok: Carpinus
betulus, Quercus petraea, Fagus

silvatica, Betula pendula, Populus
tremula.

A cserjeszintben az Alnus viridisen
kívül Frangula alnus, Juniperus com-
munis található meg.

A gyepszintben Dryopteris filix-mas,
Vaccinium myrtillus, Calluna vulgaris,

1. táblázat. A havasi égeren (Alnus viridis [Chaix] DC.) kimutatott gombafajok és a betegség tünetei

Tünet A gombafaj jellemzõi Azonosított gombafaj
Levélbarnulás Konídiumok gyér sporulációval lehullott leveleken 1. Passalora bacilligera
Levélfoltosság Hengeres, egysejtû, hialin konídiumokkal, méret: 13,5-2,25 µm 2. Asteroma alneum
Ágszáradás Elszáradt ágrészeken makrokonídiumok, fonalasak, görbültek 3. Fusarium avenaceum
Ágszáradás, vöröses Piknídiumok. Egysejtû, hialin, kissé hajlított, kolbász alakú, 
színû kéreg kisméretû konídiumok, méret: 4-6 x 1,5 µm 4. Cytospora sp.
Elszáradt tobozkán 
található Piknídiumos gomba, méret: 16,5-18 x 7,5 mikrométer 5. Phragmotricum rivoclarinum
Ágszáradás Jól kiemelkedõ fekete korémium, felül szétnyíló. Konídium 

megnyúlt, ellipszis alakú, világosszürkés, egysejtû 6. Coryneum sp.
Ágszáradás Hosszú nyakú, csõrös peritéciumok, megnyúlt, csoportos 

ostiólummal, tömegesen fordul elõ. 7. Cryptodiaporthe pyrrhocystis
Gyökérparazita, 
fekete, zsinórszerû 
rizomorfa a gyökéren Bazidiumos gomba 8. Armillaria mellea

Gyökér gyökfõi részén Sötét színû, hengeres, középen sötét, két csúcsi sejt hialin,  
található tehát két harántfalas, konídiumméret: 12-15 x 2-3 µm 9. Pollacia sp.

Ágszáradás Elszáradt ág kéregrészén kiemelkedõ fekete, gömbszerû 
képlet (sztróma), átvágva a periférián peritéciumokkal, 
aszkusz és érett aszkospórákkal 10. Hypoxylon sp.

4. a, b, c ábra. Ágszáradást okozó Cryptodiaporthe
pyrrhocistis  ivaros termôtestei a paraszemölcsökön
4. d, ábra. A Cryptodiaporthe pyrrhocistis termôtesteiben
lévô aszkuszok és aszkospórák (elektromikroszkópos fotó)
(Fotók: Dr. Fischl Géza)

5-6. ábra. Elszáradt havasi éger bokor
(Fotók: Jandrasits László)
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Calamagrostis arundinacea, Knautia sp.,
Luzula luzuloides, Veronica hederifolia és
Pteridium aquilinum képviseltette magát.

Ebben az erdõrészletben 2002 au-
gusztusában 26 bokor havasi égert ta-
láltunk, melyben összesen 249 cserje-
törzset számoltunk meg, ebbõl 46 cser-
jetörzs elszáradt. A felvételezést 2006
júliusában megismételve 24 bokorral
168 cserjetörzset számoltunk, ebbõl 56
cserjetörzs  volt elszáradva.

A havasi éger elõfordulását a Sza-
konyfalu 71D erdõrészletben a 7. ábrán
mutatjuk be.

A 2. táblázatban a havasi éger bok-
ronkénti megoszlását mutatjuk be a
Szakonyfalu 71D erdõrészletben.

A 2. táblázatból leolvasható, hogy
szinte minden bokorcsoportban csök-
kent az ép tövek száma és két a 2002-es
felmérésben szereplõ bokorcsoport
(1.,13.) a 2006-os felmérés alkalmával
nem került elõ. Az is látszik, hogy a
2002-es évben kisebb volt az elszáradt
cserjetörzsek százalékos aránya
(46/249=18,47%). Ez a szám négy évvel
késõbb (56/168=33,33%) módosult.

A fenti erdõrészlet közelében fekvõ
Kétvölgy 104A erdõrészletben (magán-
erdõ, egyéni gazdálkodó kezelésében

van, területe 0,7 ha) is felmértük a hava-
si éger állományát. Itt 10 bokorral
összesen 40 cserjetörzset számoltunk
meg, melybõl 2 elszáradt cserjetörzset
találtunk 2002 augusztusában. A felmé-
rést 2006 júliusában megismételve ha-
vasi égert 2 bokorral találtunk, összesen
7 cserjetörzset számoltunk, melybõl 2
cserjetörzs elszáradt.

Összefoglalás
A szakirodalom és saját vizsgálataink alap-
ján megállapítható, hogy sok olyan
tényezõ van, ami visszaszoríthatja, veszé-
lyeztetheti egy-egy védett növényfaj elter-
jedését. Ezen tényezõk közül a növénye-

7. ábra. A havasi éger elôfordulása a Sza-
konyfalu 71D erdôrészletben

Jelmagyarázat: – piros kör: havasi éger bo-
korcsoportok az erdôrészleten belül

Bokrok száma Bokronkénti Bokronkénti elszáradt Bokrok száma Bokronkénti Bokronkénti elszáradt 
2002. 08. 08. cserjetörzsek cserjetörzsek 2006. 07. 14 cserjetörzsek cserjetörzsek 

száma (db) száma (db) száma (db) száma (db)
1. 11 -- 1. -- --
2. 9 5 2. 3 1
3. 8 2 3. 5 2
4. 16 8 4. 13 1
5. 6 -- 5. 4 2
6. 9 1 6. 8 4
7. 2 -- 7. 4 2
8. 6 -- 8. 1 --
9. 15 -- 9. 14 6
10. 10 2 10. 4 2
11. 6 2 11. 4 3
12. 8 4 12. 3 1
13. 2 1 13. -- --
14. 6 -- 14. 2 1
15. 10 -- 15. 5 2
16. 12 2 16. 1 --
17. 17 1 17. 14 1
18. 5 2 18. 1 1
19. 12 1 19. 11 5
20. 6 2 20. 3 2
21. 3 1 21. 6 2
22. 24 4 22. 17 3
23. 6 3 23. 5 4
24. 13 -- 24. 10 3
25. 16 3 25. 15 3
26. 17 2 26. 15 5
Összesen: 26 249 46 24 168 56

2. táblázat. A havasi éger bokronkénti megoszlása a Szakonyfalu 71D erdôrészletben

8. ábra. Vad (ôz, szarvas) kártétele havasi égeren (Fotó: Jandrasits László)
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ken elõforduló és azokat esetenként meg-
betegítõ kórokozó mikroszkópikus gom-
bák jelenléte is veszélyeztetheti védett nö-
vényeink populációit. Ez különösen a ki-
sebb, elszigetelt, fragmentálódott élõhelyû
populációk esetében lehet végzetes, legin-
kább akkor, ha a kórokozó gombák fellé-
pésével együtt más veszélyeztetõ tényezõ
hatása is fennáll. Éppen ezért, mivel a vé-
dett növények gombás betegségeirõl még
meglehetõsen kevés ismerettel rendelke-
zünk célszerû lenne a kutatásokat – a fito-
és zoocönózisok vizsgálatával párhuza-
mosan – a mikroszkópikus gombák vizs-
gálatára is kiterjeszteni.

Így sok természetvédelmi szakember
ezirányú ismerete is bõvülne és egy-egy
védett növényfaj populáción belüli
egyedszám csökkenésének, illetve a
populáció teljes pusztulásának okaként
a védett növényfajon megtelepedõ kór-
okozó gombafajok is megjelölésre ke-
rülnének.

Más megközelítésben (természetvé-
delmi, biológiai) az is lényeges szem-
pont, hogy – amikor napjainkban óriási

méretû a Föld állat-, növény-, gombafa-
jainak és alacsonyabb rendû élõlé-
nyeinek az ember általi pusztítása és
mindenhol a biológiai sokféleség
megõrzésének problémáiról hallani –
ezeken a ritka és veszélyeztetett növé-
nyeken fajspecifikus gombafajok is él-
nek. Egy-egy ilyen növényfaj eltûnésé-
vel a velük együtt élõ és sokszor csak
rajtuk elõforduló gombafajok is elvesz-
hetnek végérvényesen a Föld színérõl.

A havasi éger esetében megemlít-
hetõ továbbá, hogy a fakitermelésnél
irányított döntés alkalmazása szüksé-
ges. Közelítéskor a közelítõ nyomok
kerüljék el a havasi éger elõfordulási te-
rületeit (törés, kéregdörzsölés). Néhány
helyen a vonalas létesítmények is ve-
szélyeztethetik e ritka cserjefaj egy-egy
állományát.
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A kellemes, kora õszi szellõ susogva
játszik az évszázados csárdai tölgyek
levelein. 

Ahogy a kis tölgymakkból csíra szök-
ken, majd hatalmas, vén fa terebélyese-
dik, úgy érlelõdött a szép gondolat: az
érdesen-keményen is gondos, simogató
erdészkezek által fölnõtt erdõk hajdani
és mostani barátait, a tõ melletti erdé-
szek nevét ne hagyjuk feledésbe merül-
ni! Az éppen nyugdíjba készülõ csárdai
erdész, Szemes Sanyi bácsi, a mi Sándo-
runk értékes gondolata 1994-ben szüle-
tett, amit gyorsan tett követett: Éppen a
Soproni Múzeumban dolgozott akkor
egy jó barátom farestaurátorként. 

Már zuhant is a száraz tölgy, egy szép
szeletet fölkötöztünk Skodám tetejére,
néhány óra múlva már a Tábornok-ház
(a Fabricius- és Stornó-házak közötti ház,
amelyben hajdanán Lackner Kristóf egy-
kori polgármester lakott) ódon csigalépc-
sõjén izzadtuk fölfelé a padláson lévõ
mûhelybe a mázsás emlékfát. Jó bará-
tom, Hidasi Zsolt, aki már akkor is Lázár
Ervin-lelkületû volt, az õ meséinek motí-
vumaiból válogatva faragott két egyszerû
erdész-életképet a bárdolt fadarab alsó
szögleteibe. Fejlécként az erdészcsillagot
biggyesztette a nevek fölé: szerencsés
csillagzat alatt születtek, akik ezt a szép
hivatást választották, azok pedig kivált-

képp, akik az egykori Festetics-uradalom
tarany-vízvári erdeinek gyönyörû kocsá-
nyos tölgyeseit nevelhették. Így kerülhet-
tek fel az emlékoszlopra a rajta olvasható
nevek:

Papp Zoltán erdõmérnöké, a volt
Berzencei Erdészet vezetõjéé, (majd a
megalakuló Nagyatádi Erdészet erdõmû-
velési ágazatvezetõjéé – szerencsénkre
Zoli bácsi még tud mesélni nekünk az ak-
kori fogatos mûszaki átvételekrõl és egye-
bekrõl);

Szemes Sándor kerületvezetõ erdé-
szé, akivel még nekem is volt szeren-
csém együtt dolgozni (sok dolgos és jó-
kedvû napra emlékezem, – Zoli bácsi-
val együtt õ is ott volt az avatón);

Lakosa József erdõmûvelõ, szállító
erdészé, aki a szakosított erdész kor-

szak évtizedeiben látta el feladatát
Telek–Csárda–Rigóc kerületekben;

Szekretár János erdõmûvelõ, kész-
letkezelõ erdészé, aki Ráctemetõ és
Bocskád kerületekben dolgozott, ugyan-
csak a szakosított korszakban.

A 2006. szeptember 22-i szép napra
azonban az emlékoszlopnak és nekünk
is több mint egy évtizedet kellett vár-
nunk. (Az avatón az erdészet dolgozóin
kívül a 80-as 90-es évek erdõfelügyelõ-
je, a mindenki által szeretett Szíjártó La-
ci bácsi is részt vett).

De amiképp az átfekvõ magvak is csak
szunnyadnak, és csak a kedvezõ feltéte-
lekre várakoznak, úgy a jó szándékkal
készült emlékmûvek is feltámadnak egy-
szer és a jószándékú erdészek is összeta-
lálkoznak, ha az alkalom kedvezõre vál-
tozik. Császár György erdõmérnököt, az
Iharosi Erdészet vezetõjét is megérintette
valami, amikor meglátta az emlékoszlo-
pot és meghallotta annak történetét. Az
érintés kölcsönös volt: az emlékoszlop
ma már megálmodott helyén áll és az ar-
ra járó kollégát, vándort egy pillanatnyi
tûnõdésre készteti – a maga körül látott,
szép erdõket többek között felsorolt kol-
légáinknak is köszönhetjük.

Az erdõ örök: az emlékmûvön is van
hely. Bízunk benne, hogy továbbra is
szükség lesz lelkiismeretes erdészem-
berekre.

Maczinkó László
erdõmérnök

Az erdészlátta erdõ


