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Ο µύκητας Ceratocystis platani προξενεί το µεταχρωµατικό έλκος του πλατάνου, που
είναι µία από τις πλέον καταστρεπτικές ασθένειες δασικών δένδρων διεθνώς. Ο C.
platani θεωρείται αυτόχθον είδος της Βόρειας Αµερικής και πιθανολογείται ότι
εισήχθη στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου. Στην Ελλάδα
το παθογόνο διαπιστώθηκε για πρώτη φορά το 2003 στο Νοµό Μεσσηνίας και στη
συνέχεια διαδόθηκε στους όµορους νοµούς Ηλείας και Αρκαδίας, ενώ το 2009
βρέθηκε και στο Νοµό Αχαΐας. Στην Πελοπόννησο ο C. platani έχει ήδη νεκρώσει
χιλιάδες δένδρων πλατάνου κάθε µεγέθους και ηλικίας και συνεχώς επεκτείνεται σε
νέες περιοχές. Το 2010 διαπιστώθηκαν για πρώτη φορά προσβολές από το παθογόνο
στην Ήπειρο, στην περιοχή Τύρια του Νοµού Ιωαννίνων κοντά στη νέα Ε. Ο.
«Εγνατία», καθώς και κατά µήκος του ποταµού Καλαµά στο Νοµό Θεσπρωτίας. Η
απόσταση µεταξύ των περιοχών των δύο νοµών είναι περίπου 30 km. Είναι πιθανόν
να υπάρχουν και άλλες εστίες προσβολής στην Ήπειρο και να µην έχουν εντοπιστεί
ακόµα. Από τον αριθµό των προσβεβληµένων δένδρων καθίσταται εµφανές ότι το
παθογόνο διαδόθηκε στις περιοχές αυτές τα τελευταία 4-5 χρόνια. Κατά πάσα
πιθανότητα, µολύσµατα του C. platani µεταφέρθηκαν στην Ήπειρο µε µηχανήµατα
εκσκαφής, που είχαν χρησιµοποιηθεί προηγουµένως σε περιοχή της Πελοποννήσου
µε προσβεβληµένα πλατάνια και στη συνέχεια εργάστηκαν στην κατασκευή της Ε. Ο.
«Εγνατία» ή σε κάποιο άλλο έργο. Στη διάδοση της ασθένειας στην περιοχή έχουν
συµβάλλει πληθώρα έργων της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων φορέων, τόσο
αναπτυξιακών όσο και έργων συντήρησης. Στις δύο περιοχές που εντοπίστηκε η
ασθένεια είχαν χρησιµοποιηθεί µηχανήµατα εκσκαφής. Επίσης, παρατηρήθηκαν
µικρές εστίες προσβολής που είχαν ξεκινήσει από µολυσµένα εργαλεία κοπής κλάδων
(πριόνια, τσεκούρια κλπ), ιδιαίτερα κατά µήκος δρόµων. Τα µέτρα αντιµετώπισης της
ασθένειας πρέπει είναι προληπτικά και να αποβλέπουν στον περιορισµό της
διασποράς του παθογόνου σε νέες περιοχές µέσω των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων.
Παράλληλα µπορούν να χρησιµοποιηθούν ζιζανιοκτόνα για τη νέκρωση των ζώντων
προσβεβληµένων δένδρων καθώς και των γειτονικών τους υγιών, αλλά και να
δηµιουργηθούν περιφερειακές τάφροι για την ανάσχεση της διάδοσης του µύκητα
µέσω της επικοινωνίας των ριζών. Εάν δεν ληφθούν άµεσα µέτρα αντιµετώπισης της
ασθένειας, το παθογόνο έχει τη δυνατότητα να επεκταθεί σε φυσικά οικοσυστήµατα
πλατάνου της Ηπείρου και άλλων περιοχών της Ελλάδας, καθώς και των γειτονικών
χωρών, προκαλώντας µια τεράστια οικολογική καταστροφή.
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