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A mézgás éger (Alnus glutinosa) a Kár-
pát-medence folyóinak, patakjainak, vi-
zenyõs, lápos forrásainak, galériaerdei-
nek jellemzõ fája. Fõleg a síkon, a
dombvidéken és a középhegységek
alacsonyabb, vizenyõs részein tenyé-
szik. A Kárpát-medencében 900 m felett
már csak elvétve találjuk meg. A felföld
Alföld felé lejtõ hegyhátainak (felföldal-
ja) patak-, és folyóvölgyeinek is jellem-
zõ erdõalkotó fája, de a magasabb lefo-
lyástalan forráslápok mellett 837 m ma-
gasságig is felhatol (Galyatetõ, Csurgó-
kút). Felföldalja hegyeinek egyik gyöngy-
szemében, a Bükk-hegység szûk, kö-
ves, nagyesésû, oxigénben gazdag pa-
takjai mentén, kevés helyen tudnak ki-
alakulni lápi és réti talajok. Ezekben a
völgyek inkább magas nitrofil tartalmú,
tápanyagban gazdag glejes lejtõhorda-
lék talajok keletkeznek. Ezek az élõhe-
lyek a nitrogént kedvelõ égeres társulá-
soknak kedveznek. Ezért, ha hagyják az
itt élõ égerfákat, a gyökerein tenyészõ
nitrogéngyûjtõ sugárgomba (Frankia al-
na) segítségével óriási méreteket érhet-
nek el.

Felföldalja egyik legnagyobb mézgás
éger fája a Bükk-hegység északi oldalá-
ban mélyülõ, természeti szépségeirõl
csakis legekkel említhetõ Szalajka-völ-
gyében, a régi erdészház mellett, a pa-
tak partján található 380 m magasság-
ban. A 23 m magas matuzsálemi lábas
éger méretei is elkápráztatók. A fa át-
mérõje átlagolva, mellmagasságban 235
cm, gyökfõben pedig 290 cm, ami kerü-
letben megadva azt eredményezi, hogy
mellmagasságban 740 cm, gyökfõben,
pedig 910 cm. A fa a Tótfalusi-völgy elá-
gazásától a valamikori Szalajka-völgy
alját borító, erõsen fellazított (kipusztí-
tott), õserdõszerû véderdõ maradvány-
fája. A terület a századfordulón már véd-
erdõ funkciót töltött be, 1955-tõl védett,

ma pedig a Bükki Nemzeti Park foko-
zottan védett területe. A matuzsálem
többször megcsonkolt, visszavágott al-
só része óriásira kiszélesedik, nagy tá-
masztógyökereket fejlesztett. Ez a fa is-
kolapéldája a hatalmas törzsû lábas
égerek kialakulásának, melyek a rend-
szeres csonkolás után az alsó megvasta-
godásból idõvel sudár, karcsú törzset
fejlesztenek sarjadással. A hatalmas, tá-
masztásra szoruló égerlábak állandó
vagy idõszakos vízborításkor a fa stabi-
litását szolgálják. Az alsó mohás, zuz-
mós, algás megvastagodásból a földtõl
220 cm magasságban két nagy törzsre

bomlik, az egyik csúcsszáradt korhadt,
odvas, égertaplóval fertõzött. A két
nagy fõtörzs melletti három oldalhajtása
67 cm, 150 cm, és 75 cm-es kerülettel. 

Az égermatuzsálem felett, a kisvasút
Halastó megállója alatt, a pisztrángtelep
bekerített részén a Szalajka-patak ki-
bukkanásánál egy másik nagy villás nö-
vésû, mellmagasságban 520 cm kerüle-
tû mézgás éger található. Ez nem cson-
kolt, természetes állapotában megma-
radt villás fa. Mivel nem volt csonkolva,
nincs ún. „lába” sem. 

A Tótfalusi-völgy elágazásában és a
Halastó mellett is találhatók szép lábas
égerek. A mellmagasági kerületük 310
cm–360 cm között változik, de a gyök-
fõben mért 760 cm-es és 580 cm-es
lábak is figyelemre méltóak. Az egyik
alsó megvastagodásban (lábban) olyan
hatalmas üreg keletkezett, hogy egy
ember is kényelmesen elférne benne. 

A mézgás égert a rövidebb, 80-100
évig élõ fák közé sorolják, de ezek a
nagy óriások – a lábas matuzsálem, és a
villás éger – méretükbõl adódóan in-
kább a 200 évhez vannak közelebb, de
lehet hogy a nagy lábasfa, még ezt is
meghaladta (legalább is a láb).

Az erdészház mellett, az égermatu-
zsálem közelében található a Bükk-
hegység egyetlen ismert hamvas éger
(Alnus incana) fája is. Az égerfák mellett
a völgy hatalmas bükkfái (Fagus sylvati-
ca) és öreg hegyi juharai (Acer pseudo-
platanus), valamint nagylevelû hársai
(Tilia platyphyllos) is figyelemre mél-
tóak, ezek mindegyike 400-500 cm-es
kerülettel rendelkezik, 150-250 évesek. 

Az égerfák mindegyike a Szalajka-
völgy alján futó sétány mellett található,
tehát aki nem a 101 éves erdei kisvasút-
tal közlekedik, mindenképpen elhalad
mellette. 
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Az év fája: a mézgás éger




