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Az 1990-es évek elejétõl Észak- és
Közép-Európa országaiban a magas
kõris (Fraxinus excelsior) addig
nem tapasztalt leromlási folyamata
kezdõdött el erdõállományokban és
zöld övezetek egyedi fáin egyaránt.
Az érintett fákon a hajtások herva-
dása, pusztulása, majd az ágak elha-
lása tûnt szembe. Néhány év lefo-
lyása alatt a megbetegedett fák je-
lentõs része elpusztult. A betegség
okozójára sokáig nem derült fény.
A vizsgálatok során a tünetes fákból
a gombafajok sokaságát tenyésztet-
ték ki, amelyek többnyire a kõrise-
ken elõforduló gyengültségi kóro-
kozóknak bizonyultak. Ez alapján a
betegséget a kedvezõtlen környeze-
ti tényezõk által legyengített fákat
megtámadni képes gyengültségi kó-
rokozók hatásával, komplex etioló-
giájú folyamatként próbálták ma-
gyarázni. A beteg fákból kitenyész-
tett egyik, addig ismeretlen koní-
diumos gombát 2006-ban Chalara
fraxinea néven új fajként írták le
Lengyelországban. Ezt követõen e
gombát több európai országban is
megtalálták, és egyre nyilvánvalób-
bá vált, hogy ez a kõris új betegsé-
gének fõ kórokozója. 

Magyarországon a kõris hajtás- és
vesszõpusztulásának kórokozóját elsõ
alkalommal 2008 májusában, a Kisalföldi
Erdõgazdaság Zrt. Dél-Hansági Erdésze-
tétõl származó mintákból, majd június-
ban a Szombathelyi Erdészeti Zrt. Sárvá-
ri Erdészeti Igazgatóság területén vett
magas kõris hajtásokból izoláltuk és azo-
nosítottuk. Mindkét erdészetnél a beteg-
ség jellegzetes tüneteit tapasztaltuk: a le-
velek, hajtások hervadása, száradása (1-
2. ábrák), barna foltok és nagyobb kiter-
jedésû, besüppedéses elhalások a vesz-
szõk kérgében (3-4. ábrák), barnás elszí-
nezõdés a fás részekben (5. ábra).

A Dél-Hansági Erdészet területén a be-
tegségre jellemzõ tüneteket a magas kõris
fiatalosokban már néhány évvel koráb-
ban, zömmel a téli fagyos idõjárást köve-
tõen tapasztaltuk. A hajtások pusztulását
fagykárnak tulajdonítottuk. A 2-4 éves fia-
talosokban tavaszi ápolási tevékenység-
ként az elpusztult hajtások visszavágását
következetesen, a mértéknek megfelelõ-
en elvégeztük. Így utólag elmondható,
hogy a kórokozó valószínûleg jelen volt a

kõris fiatalosokban, csak az erdészeti „ro-
hanó” gyakorlat eddig semmilyen jelen-
tõséget nem tulajdonított neki. A hajtások
pusztulását különösen a fagyzugos, mély
termõrétegû, bõ vízellátottságú (állandó
vízhatású) területeken figyeltük meg. A
szárazabb vízgazdálkodású (idõszakos
vízhatás, többlet-vízhatástól független) te-
rületek fagyzugai szintén érintettek lehet-
tek, de erre vizsgálat, megfigyelés még
nem irányult. A kórokozó jelenléte az er-
dészet két fiatalosából (Kapuvár 31D és
Kapuvár 26B) származó mintákon bizo-
nyosodott be. Az érintett erdõrészletek a
fent vázolt kritériumoknak (fagyzug, víz-
többlet) megfelelnek. Ez alapján elmond-
hatjuk, hogy a kórokozó a Dél-Hansági
Erdészet gazdálkodási területének nyuga-
ti oldalán fordul elõ.

A Sárvári Erdészeti Igazgatóság által
kezelt 12 458 ha állami erdõterületen
2% területaránnyal bíró magas kõris a
Rába völgye tájrészlet ártéri erdeiben ál-

lományalkotó fõfafajként, a Vasi-hegy-
hát tájrészlet tölgyeseiben pedig értékes
elegyfafajként jelenik meg. A magas kõ-
ris pusztulásának jelenségére elõször
2008. május elején-közepén fõerdész,
kerületvezetõ erdész kollégák lettek fi-
gyelmesek az ikervári, sárvári erdõtöm-
bök befejezetlen, valamint befejezett
korú erdõsítéseiben. A pusztulás mind
mesterséges erdõsítésekben, mind ma-
gas kõris újulatban, valamint tuskósar-
jakon egyaránt jelentkezett. Idõsebb ál-
lományokban a megbetegedést nem ta-
pasztaltuk. Az addig ismeretlen megbe-
tegedésre magyarázatot nem találtunk,
számunkra ismert abiotikus, valamint
biotikus környezeti tényezõk egyike
sem okoz hasonló jellegû tüneteket.
Május elsõ felében az elsõ tünetek meg-
jelenése az idei, néhány hete kifejlõdött
vezérhajtáson lévõ levelek fonnyadásá-
val, majd pusztulásával jelentkezett,
majd a még zöld, éretlen csúcshajtás is* NYME Erdõmûvelési és Erdõvédelmi Intézet

A magas kõris hajtáspusztulása

1. és 2. ábrák. A hajtások hervadása

3. és 4. ábrák. A vesszôk foltosodása és száradása
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fokozatosan barnulásnak indult és el-
száradt. Az idõsebb, fás törzsrészen vi-
lágosbarna színû, néhány cm2 kiterjedé-
sû foltok jelentek meg. Az elpusztult
hajtásrész alatti rügybõl késõbb új ve-
zérhajtás indult, melyen már nem vol-
tak láthatóak a pusztulás jellegzetes tü-
netei, az év során rendben be is fásul-
tak. A nyár folyamán az újonnan kifejlõ-
dött hajtások, levelek többnyire eltakar-
ták az elpusztult növényi részeket, ke-
vésbé volt szembetûnõ a jelenség. A na-
gyobb magas kõris elegyarányú erdõsí-
tésekben jellemzõen nagyobb mértékû
volt a megbetegedés, míg a kisebb ma-
gas kõris elegyarányú erdõrészletekben
szórtan jelentkeztek a tünetek. A magas
kõris hajtáspusztulás a Sárvári Erdészeti
Igazgatóság területén hat, 3-13 éves ko-
rú fiatalosban jelentkezett. Tömeges volt
az Ikervár 8R 4 éves mesterséges felújí-
tásban, szórványos, illetve kisebb-na-
gyobb csoportos elõfordulású a Csénye
8D1, Vashosszúfalu 7A, Sárvár 1C, 6A és
6J erdõrészletekben. Természetesen a
megbetegedés elõfordulhatott kisebb
mértékben más erdõrészletekben is, de
ezekben kevésbé volt észrevehetõ. Itt a
kórokozó jelenlétének kimutatására to-
vábbi megfigyelések szükségesek.   

A NYME Erdõmûvelési és Erdõvé-
delmi Intézet növénykórtani laborató-
riumában a Chalara fraxinea konídiu-
mos gombát a vesszõk elszínezõdött fá-
jából sikeresen kitenyésztettük. A
mikroszkópi morfológia alapján a kóro-
kozó kétséget kizáró faji azonosítása le-
hetséges volt. A konídiumok képzése
enteroblasztikus-fialidikus típusú, a ko-
nidiogén sejtek (fialidok) olajbarnák,
14-23 µm hosszúak, szélességük a hasi
részen 4-6 µm, a nyaki részen 2-3 µm. A
konídiumok hengeresek, hialinok, 2,5-
4 x 2-2,5 µm nagyságúak (6. ábra). 

A gomba patogenitását fiatal kõrisfák
hajtásainak, gallyainak mesterséges fer-
tõzésével igazoltuk. A vizsgálatot 2008

júniusában, a gombatenyészet darab-
káinak sebbe oltása módszerével vé-
geztük. Már két hét múlva a fertõzési
helyek feletti levelek hervadását és a
fertõzött hajtások faszöveti barnulását
figyeltük meg. Az elszínezõdött faszö-

vetbõl a kórokozót sikeresen visszaizo-
láltuk. A fertõzött ágakon a jellegzetes
kéregfoltok is megjelentek (7. ábra). 

A kõris új betegségének fellépése új
kihívást jelent az erdõvédelem számára.
A kórokozó életmenetét, a terjedés és a
fertõzés módját, a fertõzés kritikus idõ-
szakát stb. nem ismerjük. Hazánkban és
Európa más országaiban is eddig csak a
magas kõrisen tapasztaltuk a betegség
elõfordulását. Érdemes azonban figye-
lemmel kísérni a tünetek esetleges
megjelenését az egyéb kõrisfajokon,
különösen a magyar kõrisen is. A jövõ-
beni felújítások során a fafaj megválasz-
tásakor e betegségre fokozottan oda
kell figyelni. A kórokozó a csemetéken
is elõfordulhat, ezért fontos a fertõzés-
mentes szaporítóanyag biztosítása. A
betegség a természetes újulaton, tuskó-
sarjakon és különbözõ korú állomá-
nyokban is megjelenik, tehát sürgetõ a
kórokozó életciklusának, terjedési
módjának és a fertõzés forrásainak mi-
elõbbi megismerése. 

A fényképeket Nagy László és Szabó
Ilona készítették.

5. ábra. A hajtások fájának elszínezôdése 6. ábra. Chalara fraxinea fialidok és konídiumok 

7. ábra. Mesterséges fertôzésbôl fejlôdött tü-
netek 

A Nyugat-magyarországi Egyetem Er-
dõmérnöki Kar Növénytani és Termé-
szetvédelmi Intézet periodikái közül a
Tilia sorozat XIV. kötete látott most
napvilágot. A 490 (!) oldalas kötet
egyetlen tanulmányt tartalmaz, amely-
nek címe Magyarország erdõtársulásai,
szerzõje Kevey Balázs. A szerzõ a Pécsi
Tudományegyetem Növényrendszer-
tani és Geobotanikai Tanszékének ta-
nára, s évtizedek óta foglalkozik – töb-
bek között – hazánk erdõtársulásaival.
A számos terepnap, csaknem nyolce-
zer cönológiai felvétel, az ország teljes
bejárása jogosította fel arra, hogy ha-

zánk erdõtársulásait monografikusan
feldolgozza. 128 asszociációt mutat be
teljes részletességgel, amelyekbõl a
hazai erdõtakaró (maradványa) hû
képpel rajzolódik ki. Kevey Balázs
munkája – az erdõk tekintetében – egy
nagy, az 1920-as években kezdõdõ
korszak, a klasszikus cönológia lezárá-
saként is tekinthetõ. A szerzõ felvéte-
leinek informatikai feldolgozásában
Hirmann Antal erdõmérnök segédke-
zett.

A kötet a fenti intézetnél (9400 Sop-
ron, Pf.: 132.) rendelhetõ meg.

Dr. Bartha Dénes

Megjelent a Tilia XIV. kötete




