Alnus glutinosa

A kiadvány a Földművelésügyi Minisztérium
támogatásával készült.

Országos Erdészeti Egyesület
Szakértelem – Erkölcs – Összetartozás

Botanikai jellemzése
Nevezéktana
A mézgás éger (Alnus glutinosa) tudományos nem
zetségneve (<alnus>) a régi rómaiak köznyelvében
már ezt a fajt fedte, amely a kelta al = -nál, nél és
a lan = part szóösszetételből származhat. Azaz azt a
fát jelölték az allan szóval, amely vizek partjainál nő.
A latin eredetű fajnév (<glutinosa>) mézgást, enyvest
jelent. Ez utóbbi e faj fiatal hajtásainak, rügyeinek
ragadósságára utal. Innen származik a magyar méz
gás éger, enyves éger megnevezés is, míg egykori
neve, a berekfa az élőhelyére (berek = vizenyős terü
let) vonatkozik. A mézgás éger ma is érvényes tudo
mányos neve Gärtner-től származik 1791-ből.

Alaktana
A fa habitusa nagyon jellemző, ennek alapján már
messziről is felismerhető. Sudarlós, egyenes törzse
végigfut a korona csúcsáig, oldalágai vékonyak, többékevésbé vízszintesen elállnak, s felfelé haladva egyre
rövidebbek lesznek. Ezért koronája piramis alakú, s
nagy fényigénye miatt állományban a törzs felső ré
szére tolódott. Megjelenése hasonlít a lucfenyőére,
e miatt a Délvidéken a „völgyek lucfenyőjének” is
nevezik, egyben utalva egyik jellemző élőhelyére is.
Kérge feketésszürke színű, a német nyelvben ezért
fekete égernek (Schwarz-Erle) hívják.
Egylaki faj, azaz egyetlen egyeden belül, de elkülö
nült virágzatokban találhatók a hímnemű és a nőne
mű virágai. A porzós virágzatokat barkáknak nevez
zük. Ezek 3-5-ösével a hajtás vége felé találhatók,
virágzáskor megnyúlnak, 8-10 cm hosszúak. A termős
virágok apró, fél cm hosszú füzérekbe tömörülnek,
ezek 2-4-esével a porzós virágzatokon túl, a hajtás
végén állnak. Különlegessége e fajnak, hogy mindkét
ivarú virágzata már őszre kialakul, így azok szaba
don telelnek át. Termése apró makkocska, amelynél
kétoldali, ún. bőrszegélyt találunk, s ez levegővel
telt. Ez repítőkészülékül szolgál, ugyanis a tél folya
mán termései a szél szárnyán, olykor a víz felszínén
terjednek tova. Termése vízbe hullva akár egy évig is
megőrzi csíraképességét.

Az égerlápokban sajátos képződmény az úgynevezett
lábas éger, amely egyben speciális mikroélőhelyet is
jelent. A lábas éger kialakulása három úton történhet,
de egy-egy területen általában mindhárom módon
kialakult lábas éger megtalálható. Az első lehetőség
ennek a különleges képződménynek a kialakulá
sára az, amikor a mézgás éger termése a hasonló
termőhelyeken élő zsombéksás fajok csomóira hull,
amelyeken azok kicsíráznak. A kis fácskák gyökereik
kel körbefonják a zsombékokat, amelyek később
a gyökerek közül kirohadnak, s így jönnek létre az
idősebb mézgás égereknél a sajátos tartólábak.
A lábas éger kialakulására a második lehetőség a
termőhellyel van kapcsolatban. A tőzeges talajok
levegőre kerülve kotusodnak, összeesnek, s a méz
gás éger gyökfője, gyökérzete alatt megsüllyednek,
így a gyökérzet felső része szabadra kerül, s ismét
csak tartólábak alakulnak ki. A kialakulás harmadik

útja az erdőhasználattal kapcsolatos. A mézgás égert
általában tuskósarjakról újítják fel, többszöri kivágás
és sarjaztatás után a gyökfők megvastagodnak,
buckószerűvé válnak, „lábasodnak”. A lábas égerek
lábai – a vízből kiemelkedvén – sajátos életteret
nyújtanak sok állat-, növény- és gombafajnak, amelyek
a víz közelségét igénylik. Érdekességképpen meg
említhető, hogy nem csak a mézgás éger, hanem a
hasonló termőhelyeken is élő magyar kőris szintén
képes a lábasodásra.

számára átadják. Cserébe a baktériumok kész asszi
milátákhoz jutnak. Az ily módon megkötött nitrogén
mennyisége hektáronként a 70 kg-ot is elérheti, a bio
masszában fixált nitrogénnek pedig mintegy 70 %-át
adja. A túlzott nitrogénellátásnak tudható be, hogy a
mézgás éger még a nyár végén, ősz elején is aktívan
fotoszintetizál, így a levelei „nem érnek rá beszíne
sedni”, azok zölden, vagy a fagyok hatására meg
feketedve hullanak le.
Nem hosszú életű fafaj, legfeljebb 100-120 évig él.
A tuskósarjak életkora ennek jóval alatta maradhat.

Elterjedése
Európai elterjedésű fafaj, areájának északi
határa Skandináviában 65o 30’-ig megy fel,
Oroszországban a Ladoga- és Onyega-tavak
vidékéig ér. Ezeken a területeken a havi
középhőmérséklet fél éven át 0 oC alatt
marad. Az elterjedési terület keleti határa
az Ural-hegységnél fut, délen Kis-Ázsiá
ban és az afrikai Atlasz-hegységben is
megtalálható (mint ahogy a hasonlóan
jó vízellátású termőhelyeken élő fehér
fűz, fehér nyár, fekete nyár is eljut ide).
A síkvidékeken, dombvidékeken, közép
hegységekben egyaránt megtaláljuk,
a magashegységek patakjai mentén
viszont testvérfaja, a hamvas éger (Alnus
incana) váltja fel.

Előfordulása

A mézgás éger áltobozai

Gyökerén az akár alma nagyságot is elérő gyökér
gümőkben nitrogéngyűjtő baktériummal (Frankia alni)
él szimbiózisban. E baktériumok képesek arra, hogy a
levegő molekuláris nitrogénjét (N2) megkössék, s annak
egy részét a szimbionta partner, a mézgás éger
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Kárpát-medencei magassági megjelené
se Fekete Lajos és Blattny Tibor 1913-ban
megjelent művéből (Az erdészeti jelentőségű fák
és cserjék elterjedése a Magyar Állam területén)
olvasható ki. Legmagasabbra a Magas-Tátrában, Ger
lachfalvánál a Pod Limbu alatt kapaszkodik fel (1290
méter). Hazánkban közel 50 ezer hektáron él égeres
erdőállomány (ez az erdőterület 2,8 %-a). A mai
Magyarország területén leggyakoribb előfordulása
Belső-Somogyban rajzolódik ki („Somogy nyárfája”),
sajnálatos módon alföldjeinken, különösen a Nagyal
földön erősen megritkult.

A mézgás éger európai elterjedési területe

A mézgás éger magyarországi előfordulási mintázata
A mézgás éger porzós és termős virágzatai

Élőhelye

Változatossága

Nagy vízigény jellemzi, nagyon sokat párologtat.
Az időszakos elárasztást csak addig viseli el károso
dás nélkül, amíg a víz elegendő oxigént tartalmaz.
A vegetációs idő alatti erős vízszintingadozást nem
viseli el, ezért a nagyobb folyók árterein nem él meg.
Ennek megfelelően megtaláljuk a patakok men
tén, ahol ún. patak menti ligeterdőket, égerligeteket
alkot, s jellemző a lápterületeinkre is, ahol az éger
lápok meghatározó, állományalkotó fafaja. Többnyi
re többletvíz hatása alatt álló, ásványi anyagokkal
jól ellátott, különböző kötöttségű talajokon nő. A
szélsőségesen savanyú talajokat kerüli.

Az Alnus nemzetségnek mintegy 20 faja ismert,
amelyek java részben az északi féltekén élnek, de
bizonyos képviselőik Dél-Amerikába is eljutottak. Eu
rópa négy égerfajjal büszkélkedhet, a mézgás égeren,
a hamvas égeren (A. incana) és a havasi vagy zöld
égeren (A. viridis) túl az Appennini-félsziget déli felé
ben él még a szívlevelű vagy más néven nápolyi éger
(A. cordata).
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Erdőművelési tulajdonságai
A mézgás égernek fontos szerepe van a nedves,
vizes termőhelyek természetes szukcessziójában,
mivel a hegy- és dombvidékek kimosott patakmed
reinek minerális (ásványi) talajai kiváló termőhelyi
feltételeket jelentenek természetes felújulására, nö
vekedésére, fejlődésére. A mézgás éger nemcsak a
hagyományos erdőtelepítések és erdőfelújítások fa
faja, hanem egyrészt a vizes, nedves élőhelyek melio
rációjában, tájrehabilitációjában tölthet be fontos sze
repet, másrészt erdősávokban – különösen a nedves
termőhelyek szélfogó erdősávjaiban – lehet nélkülöz
hetetlen.
A mézgás éger hazai termőhelyi viszonyaink között
viszonylag rövid életű, gyors növekedésű fafaj.
A természetes vetényülésből (felújulás természetes
maghullásból) származó magoncok az első évben
20-35 cm-es magasságot érnek el, míg a második év
vegetációs időszakának végére már 1-1,5 métert, a
harmadikra akár a 3 métert is. A mintegy 20-25 éves
koráig megmaradó igen intenzív magassági növekedé
sének következtében évi 1-2 métert is nő. Vastagsági
növekedése 15-20 éves koráig erőteljes (3-4 mm/év),
amely azonban 50 éves kora után jelentősen csökken.

Gyökérzete vertikális jellegű, mélyre hatoló szívgyö
kér-rendszer, amelynek főbb jellemzői, hogy más ha
sonló fafajoktól eltérően nem található erős főgyökér,
valamint vastag, hosszú oldalgyökér sem. Idősebb ko
rában törzsének tövéből vékonyabb légzőgyökereket
és vastag támasztógyökereket fejleszt. A légzőgyökerek
végzik az oxigén felvételét.
Szabad állásban 15-20 éves, zárt állományban 3035 éves kortól kezd teremni. Bőséges termést általában
2-3 évente hoz, melynek feltétele a virágzási időszak,
valamint az azt megelőző év kedvező időjárása. A méz
gás éger magkezeléséről és csemete neveléséről az
Erdészeti Lapok 2009. évi októberi száma részletesen
tájékoztat.
Állományai inkább fiatal korban igényelnek erőtelje
sebb erdőnevelési beavatkozást.
A természetes erdőfelújítás során csak akkor tudunk
sikerrel járni, ha az áltobozokból kipergő magvak ned
ves és gyommentes talajra hullanak, így a csírázás, és
az újulat megmaradás feltételei adottak.

Kórokozói
Sok kórokozója ismert, de ezek gazdaságilag is jelen
tős károkat nem okoznak.

Leveleket, hajtásokat
megbetegítő kórokozók
A mézgás éger levelein, hajtásain biotróf (élő növé
nyi sejtekből táplálkozó) dérgombák, rozsdagombák
és lisztharmatgombák, továbbá nekrotróf (szöveti
elhalást okozó és az elhalt szövetekből táplálkozó)
kórokozók egyaránt előfordulnak.
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Gubacsképződés a mézgás éger levelén

Virágok, termések kórokozói
Az égerek áltobozain a Taphrina amentorum dér
gomba okoz terméstorzulást. A dérgombák közül fiatal
fákon, újulatokon helyenként előfordul a Taphrina
tosquinetii, amely az egész levéllemezre, vagy annak
nagy részére kiterjedő hipertrófikus elváltozásokat
okoz. A levelek megnagyobbodnak, fodrosodnak,
kagylószerűen meggörbülnek, halványzöld vagy sár
gás színűvé válnak, olykor a hajtások is torzulnak.

Kéregben élő kórokozók
A mézgás égeren több kéregelhalást okozó gomba
faj is előfordul, legtöbbjük a legyengült fákat támadja
meg. Cryptodiaporthe oxystoma (= Valsa oxystoma),
Cryptosporiopsis alnea, Diaporthe alnea, Phomopsis
alnea. A sokgazdás, kéregbetegséget okozó gombák
közül a mézgás éger ágain, törzsén az évelő rákot
okozó Nectria ditissima és Nectria galligena, továbbá a
gyengültségi jellegű Valsa ambiens és Nectria cinnabarina kórokozók előfordulását említi a szakirodalom.

Gyökér- és tőbetegségek
(fitoftórás betegség)
A betegséget egy korábban nem ismert, valószínűleg
újonnan keletkezett fajhibrid, a Phytophthora alni
okozza. A hansági területeken az égerfák pusztulása a
betegség azonosítása előtt (1999) már néhány évvel
korábban elkezdődött. A betegség specifikus tüneteit
a fák tövi részén lehet megfigyelni, ahol a tőtől bizo
nyos magasságig felhatoló kéregelhalás és sötét
izzadmányfoltok megjelenése tűnik szembe. A szöve
ti elszíneződés, elhalás a háncsot, kambiumot és az
alatta levő fás részeket egyaránt érinti. A fák védeke
zési reakciójaként az elhalt kéregrész széleinél kal
luszbordák növekednek, ami a törzsek tövi torzulását
vonja maga után.
A mézgás éger gyökereit és tőrészét a fitoftórákon
kívül megtámadhatja a gyűrűs tuskógomba (Armillaria
mellea), különösen a legyengült fák esetében. Érde
kes a gyökérrontó tapló (Heterobasidion annosum)
mézgás égeren tapasztalt előfordulása a hegyvidéki,
patak menti állományokban.

Rovarvilága
A levélen a leggyakoribb károsítók a levelészek.
Két, egymáshoz morfológiailag igencsak hasonló faj a
nagy égerlevelész (Melasoma aeneum) és a kék éger
levelész (Agelastica alni). További lombrágó bogarak az
égeren a levélormányosok (pl.: Phyllobius arborator).
Külön ki kell emelni a levéldarazsak álhernyóinak
jelenlétét. Rendkívül falánk állatokról van szó, melyek
ráadásul ’ritkán járnak egyedül’, így 3-5 fős társaság

Levéldarázs álhernyója (Eriocampa ovata)

A fatestet korhasztó gombák
Az égerek specifikus törzskorhasztó gombája a rán
cos rozsdás tapló (Inonotus radiatus). Inkább szapro
tróf jellegű, a pusztuló vagy már elpusztult fák törzsén
jelenik meg lápi és patak menti égeresekben egyaránt.
A polifág törzskorhasztó gombák közül mézgás égeren
a bükktapló (Fomes fomentarius), parázstapló (Phellinus
igniarius) és a hozzá közel álló Phellinus nigricans, továb
bá a kései laskagomba (Pleurotus ostreatus) előfordulása
ismert hazánkban. A mézgás éger elhalt faanyagát a
lombfák jellegzetes szaprotróf gombái korhasztják:
Bjerkandera adusta, Daedaleopsis confragosa, Fomitopsis
marginata, Ganoderma applanatum, Lenzites betulina,
Stereum hirsutum, Trametes gibbosa, Trametes versicolor.
Elhalt égerfákon specifikus a Stereum subtomentosum
réteggomba, amelynek termőtesteit különösen a patak
menti, elpusztult és kidőlt éger törzseken lehet meg
találni.

ban néhány óra alatt elfogyaszthatnak egy levelet.
Az Eriocampa ovata nevű fajt emelném ki, mely a hazai
égeresekben mindenhol gyakori.
Az éger levelével táplálkoznak még a bolhaormá
nyosok, melyek két faja is előfordulhat: a Rhynchaenus
testaceus és a R. alni; vagy az aknázómolyok (Gracillariidae), ahol a Phyllonorycter nemzetségből több faj
is készít aknákat az égereken.
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Hasonlóan gazdag nemzetség a Coleophora, melyből
legalább 10 faj (pl.: C. alnifoliae) hernyói aknáznak és
szövögetnek az éger levelén. Itt sem szabad megfe
ledkezni a levéldarazsakról, melyek a már előbb emlí
tett társas levélfogyasztáson kívül aknázhatnak is.
Szintén aknáznak, de már nem a leveleken, hanem a
rügyeken az Argyresthia brockeella és az A. goedartella
hernyói. A sodrómolyok (Tortricidae) közül az Epinotia
tenerana emelendő ki, mely faj károsítása a virág
hoz, terméskezdeményhez köthető. A Curculio betulae nevű ormányosbogár álcája a termést fogyasztja.
A rügyeken, illetve terméseken előforduló rovarközös
ségnél igen nagyfokú hasonlóság tapasztalható a
nyírrel. A fiatal hajtásokon fordul elő az égerfakabóca
(Aphrophora alni).
A vastagabb ágakon és a törzsön sokféle rovar
megtelepedhet. Ilyen például az égerfa szitkár
(Synanthedon spheciformis). Egy tipikus üvegszárnyú
lepkéről van szó, melynek jelenlétére utal a fiatal
égerfák tövénél kihulló, összetapadt rágcsálékku
pac, amit nehéz észrevenni, mert a sűrű aljnövényzet
többnyire betakarja a kihulló rágcsálékot. Ez a faj
szintén előfordul nyíren is. A tarka égerormányos
(Cryptorrhynchus lapathi) áttelelő nemzői a fiatal
fák és hajtások kérgét rágják. Az álcák a fatestben
fejlődnek ki. A rágás helyén duzzanat keletkezik és
jelenlétére rágcsálék is utal. A duzzanat fölötti rész
gyakran elhal, letörik. A nőstény előszeretettel rakja
petéit sebzések (pl. nyesés) köré. Jelentős a kártétele
suháng-, és anyatelepeken, valamint fiatalosokban.
A rágási helyek kaput nyitnak a baktériumok és gom
bák további fertőzésének. Az éger díszbogár (Dicerca
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alni), ahogy az a nevéből is adódik, egy rendkívül
dekoratív, fémes fényű bogár. Hazánkban elterjedt,
de nem túl gyakori faj. Fő gazdanövénye az éger, de
előfordul fűzön, bükkön, gyertyánon, dión és mogyo
rón is. Általában betegeskedő, vagy pusztulófélben
lévő fán telepszik meg, de előfordulhat egészséges
fán is. Legtöbbször az álcák által készített lapos, a
kéreg és a fatest között futó, a szíjács külső részébe
mélyedő járataikat figyelhetjük meg. A cincérek közül
több faj is pusztuló, pusztulófélben lévő éger ágak
ban és törzsekben fejlődik ki. Jellemző képviselőjük
a tarka égercincér (Saperda scalaris), melynek álcája
jelentékeny gazdasági kárt nem okoz, de polifág
tulajdonsága miatt más fafajokon (pl. gyümölcsök)
jelentős lehet. Ne feledjük el azonban a védett
fajokat sem! Ilyen például az igencsak polifág dió
facincér (Aegosoma scrabricorne), vagy a nagy fürkész
cincér (Necydalis major), melyek gyakran fejlődnek ki
éger faanyagban.
A szúbogarak közül az égeren megtalálhatjuk mind a
kéregben költő fajokat (pl. Dryocoetes alni, Taphrorychus
alni), mind a fában költőket is (pl. Xyleborinus alni).
Összefoglalva megállapítható, hogy az éger rovar
közössége nagyfokú hasonlóságot mutat a nyír ro
varközösségével, és nagyszámú polifág és specialista
rovarnak kínál táplálékot. A megjelenő rovarok kárté
tele – a csemetekerteket és anyatelepeket leszámítva
– minimális, nem veszélyezteti a fák, illetve faállo
mányok fennmaradását. Jelentős mértékben hozzá
járul azonban a patak menti ligeterdők és égerlápok
rovarközösségének kialakításához és fenntartásához.

Faanyagának tulajdonságai
A faanyag szöveti jellemzői

Fizikai és mechanikai tulajdonságai

Színes geszttel nem rendelkezik („szijácsfa”), de a
külső és belső geszt részek között kisebb színárnyalati
különbségek vannak. Színe meleg sárgás, sárgásvörö
ses színű jellegzetes sötétebb bélfoltokkal (a kereszt
metszeten vese alakúak, a hosszmetszeten rövidebb
csíkok). A hullámos évgyűrűk határai elmosódottak.

A mézgás éger közepesen lágy, könnyű fafaj, a lágy
lombos fafajokhoz tartozik. Kedvező szilárdsági és ru
galmassági jellemzőkkel rendelkezik. Sűrűsége frissen
termelve átlagosan 820 kg/m3, légszárazon 490-640
kg/m3. Nem tartozik az erősen zsugorodó fafajok közé,
de fájának vetemedési hajlama van.

Fahibák, károsodások, tartósság

Erdei választékai

Az égernek viszonylag kevés a károsítója, de idősebb
korban (40 éves kor után) gyakori a bélkorhadás, ill. a
fagyrepedések mentén keletkező gombafertőzés. A
törzsfa kedvező alaki tulajdonságú, egyenes, hengeres,
de ritkán ér el nagyobb méreteket. A fatest belső fa
hibái közül e fafajnál is a göcsösséget kell kiemelni
(gyakoriak a korhadt göcsök), megfigyelhetők rendel
lenes elszíneződések is (ezek utólag is keletkezhetnek
vizes tároláskor, szárításkor). Az éger feldolgozásának
tervezésekor fontos figyelembe venni, hogy a kitermelt
faanyag a biológiai károsítókkal szemben kevésbé
ellenálló, fülledékeny. Így a hengeresfa fűrészelését
legkésőbb augusztus végéig el kell végezni. Furnér üze
mekben célszerű a rönköt vízben tárolni.

Kitermelt fájának 2-3 %-a furnéripari rönkként hasz
nosul (elsősorban hámozási célra), 30-32 %-ból fű
részipari rönköt választékolnak, 40-45 %-t papírfaként,
rostfaként (forgácsfa) értékesítenek, a maradék 20-25
% tűzifa lesz. Az alacsony fűtőérték miatt tűzifát csak az
egyéb célra nem alkalmas farészekből készítenek.

Faanyaga szabadban 5-20 évig tartható el, zárt térben
szárazon 400 évig, vízben körülbelül 500 évig tartható
el. Tartóssága állandó nedvességi hatás mellett kiváló,
ezért már a rómaiak is szívesen alkalmazták vízépí
téshez. Velence és Amszterdam egyes városrészei is
éger cölöpökön nyugszanak.

Megmunkálási sajátosságai
Az éger Európában még ma is fontos furnéripari fafaj.
Kiválóan hámozható, hasítható. A furnér szárításakor
előnyös, hogy a geszt és a szijács nedvesség tartalma
közel azonos. Az éger mechanikai megmunkálása
(fűrészelés, gyalulás, marás) nem jelent nehézséget,
de a felülete bolyhosodásra hajlamos. Kiválóan esz
tergályozható. Az éger könnyen és jól ragasztható min
denféle ragasztóanyaggal. Ugyanaz vonatkozik a szege
zésére és a csavarozására. A különböző felületkezelő
anyagok alkalmazásakor figyelembe kell venni nagy
csersav- és zsírtartalmát (a felületet esetenként semle
gesíteni kell). Egyébként jól pácolható (pl. dió, maha
góni stb. színekre) és a különböző eljárásokkal jól lak
kozható.

Felhasználási területei
Mára az éger igen keresett fafajjá vált a bútorgyár
tásban. Az éger fűrészáruból meleg színű, hangulatos
kisbútorokat, konyhákat, sőt lakószobákat is készítenek.

A mézgás éger jellegzetes rajzolatú fája

Kedvelt fafaj a belsőépítészetben is. Fontos felhasz
nálási terület a ceruzagyártás és egyéb fatömeg cikkeket,
dísztárgyakat, sőt öntőmintákat is készítenek égerből.
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Kultúrtörténeti, kertészeti
és táji vonatkozásai
A mitológiában többször találkozunk az égerfával.
Feltűnik Homérosz Odüsszeiájában is, ahol a halál
szigetét Aialét, amelyet Kirké birtokolt, égerfák vették
körül. Kalüpszó szigetén, ahol a nimfa hét évig tar
totta fogva barlangjában Odüsszeuszt, a temetői fái
között találjuk az égert, mint a halál és feltámadás
szimbólumát.
A kelta mitológiában az égerfát az óriás Bran és
unokaöccse, Gwern király személyesítette meg.
Branról azt mesélték, hogy egyszer keresztbe feküdt a
folyón, s így seregei, mint égerfahídon átmasírozhat
tak rajta. Az égerfa nem hiányzik a finnugor mito
lógiából sem. A Kalevala-béli léha Lemminkeinen,
hogy a tüzes sas képében reá és paripájára leselkedő
halált kijátssza, nyírfává változik és égerfalegényt
„dalol” maga helyett.
A fanaptárban az égerfa hónapjába (március 18 április 14.) esnek a tavaszünnepek, a meghaló és fel
támadó növényisten alvilágból való visszatértének
napjai. Az égerfa egyik francia neve, verne egyértel
műen utal is erre. Latinul ver „tavasz”, vernare „meg
újul”, Avernus pedig a tó neve, ahol az alvilág kijárata
volt. Az égerfaisten valóban egyike a meghaló és fel
támadó isteneknek (túl azon, hogy minden fa éven
ként „meghal és feltámad”, az éger még „vérzik” is;
fehér fája, ha megsebzik, vörösre színeződik.
A lápvilággal a néphit szerint veszélyek társultak,
számos mesebeli történetet ismerünk az embereket
elnyelő lápokról. Így nem csodálható, hogy különösen
a korábbi évszázadokban, az ördög és a boszorkányok
fájának tekintették a lápvidékeken gyakori égerfát.
A hiedelem szerint a boszorkányoknak égerfára volt
szükségük ahhoz, hogy vihart kavarjanak.
Az égert azonban nem tekintették mindig a gonosz
fájának. Korán fakadó barkái miatt szerepe van a ter
mékenységgel kapcsolatos varázslásokban is. Ugyan
így a nagypénteken, napkelte előtt szedett, éger
gallyból font koszorú megóvja a házat a tűzvésztől.
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Kevésbé ismert a lehántott kéreg cserző- vagy festő
anyagként való felhasználása. A cserhántás ideje
tímárünnep volt, melyen családostul vettek részt.
Féltették, óvták a lehántott kérget, nehogy megázzon,
mert az eső kimossa belőle a cseranyagot. Jó festék
anyagot tartalmaz a tölgyek kérge, az éger, a lucfenyő
és a nyírfakéreg. Fekete festésre legtöbbször éger
héjat használtak a kalaposok, a posztófestők, és a
tímárok, de házilag is ezt alkalmazták.
A népi gyógyászatban hitték, hogy az éger megvéd
a láztól, a fogfájástól és a szemölcsöktől is, és az
égerlevelek elűzik a szobából a bolhát.
Az éger a földrajzi nevekben is gyakorta előfordul.
Magyarországon és Németországban is főleg a víz
folyások megnevezésében találjuk pl: Egervíz, Egres
patak, Erlenbach. Települések nevében is gyakran fel
bukkan az éger pl: Eger, Zalaegerszeg, Egregy, Erlach.
Kevéssé közismert azonban, hogy a Kolozsvárott ta
lálható híres temető, a Házsongárd nevét is összefüg
gésbe hozták az égerfával. A hansági Csíkos Égererdő
fokozottan védett terület. A Hanság megmaradt vizes
élőhelyeit, láperdeit fűzi fel a „Hany Istók” tanös
vény, amely a vidék legendás figurájáról, a lápvilág
ban talált gyermekről kapta nevét. Az 5 km hosszú
tanösvény kiindulópontja az Osli és Bősárkány között
félúton található Esterházy Madárvárta (az ország
egyik legrégebbi madárvártája), amely kiállítóhely
is egyben. Innen az út a Csíkos Éger, majd az erősen
elöregedett állományú Király-égeres mellett vezet a
Király-tóig.
A Magyarországi faóriások és famatuzsálemek
adatbázisában 10 idős példányt regisztráltak. A leg
terebélyesebb példány 767 cm-es törzskörméretével
Szombathelyen található, de figyelemre méltó három
Heves megyei idős mézgás égerfa is, amelyeknek 5
és 6 métert meghaladó a törzsük kerülete. Szép idős
példányokat találunk Martonvásáron a Brunszvik
Ferenc által létesített 70 hektáros romantikus kastély
parkban is.
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Az év fájává választott
fafajok
1996 • madárcseresznye – Cerasus avium
1997 • kislevelű hárs – Tilia cordata
1998 • vadkörte – Pyrus pyraster
1999 • hegyi szil – Ulmus glabra
2000 • barkócaberkenye – Sorbus torminalis
2001 • bibircses nyír – Betula pendula
2002 • molyhos tölgy – Quercus pubescens, olasz tölgy – Quercus virgiliana
2003 • hegyi juhar – Acer pseudoplatanus
2004 • fekete nyár – Populus nigra
2005 • közönséges boróka – Juniperus communis
2006 • magyar kőris – Fraxinus angustifolia subsp. danubialis
2007 • szelídgesztenye – Castanea sativa
2008 • törékeny fűz – Salix fragilis
2009 • mézgás éger – Alnus glutinosa
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