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Forradalmian új biológiai vizsgálati mód-
szert fejlesztettek ki Nagy-Britanniában.
A szentjánosbogár által is produkált bio-
lumineszcencia, azaz természetes fény-
kibocsátás elvét használták fel egy olyan
teszt kifejlesztésénél, amelynek segítsé-
gével megállapítható a talaj, a víz és
egyes élelmiszerek, például zöldségfé-
lék szennyezettsége. Munkatársunk a
London Press Service közleményei kö-
zött megjelent tanulmányból állította
össze a legfontosabb részleteket.

A természetes fénykibocsátás jelen-
ségét régen a tengerészek is kihasznál-
ták. Az evezôlapátot a hullámok közé
merítették, és a vízben elôforduló bak-
tériumok oxigénnel keveredve világí-
tottak rajta. A tudomány most ezt hasz-
nálta fel egy gyakorlati tesztben.

A kutatás alapja egy teljesen új bio-
technológiai módszer, amelyet a skóci-
ai Aberdeen Egyetem tudósaiból álló
csoport fejlesztett ki. A módszer azokat
a természetes folyamatokat hasznosítja,
amelyek például a sötétben fénykibo-
csátást gerjesztenek a tengervízben
vagy a szentjánosbogár potrohában.
Maga a teszt az egyetem által kitenyész-
tett baktériumtörzs természetes fényki-
bocsátó képességét használja fel. Segít-
ségével percek alatt, a szó szoros értel-
mében láthatóvá válik a talaj, illetve a
víz szennyezettsége. A teszt során a
vizsgálandó mintához genetikailag mó-
dosított baktériumot kevernek, amely
tiszta minta esetén élénk kéken világít.
A fényerôsség halványulása jelzi a
szennyezô/mérgezô anyag jelenlétét és
a szennyezettség fokát.

E technikának igen széles körû a fel-
használási területe. Különösen olyan
földterületek minôségének megállapí-
tásában lehet a kutatók segítségére,
ahol a korábban ipari üzem, lakótelep
vagy bevásárlóközpont mûködött. Kü-
lönösen jól használható a keleti tömb-
höz tartozó, illetve fejlôdô országok
alapvetôen veszélyes területeinek fel-
méréséhez, ahol a korábbi használatról
nem készültek vagy megsemmisültek a
területvizsgálati adatok. Egy hordozha-
tó tesztkészülék segítségével bárhol a
világon megállapítható a víz tisztasága.
Ez a teszt különösen hasznos a fejlôdô
országokban tevékenykedô egészség-
ügyi dolgozók számára, valamint a
szennyvíztisztítók bejövô szennyvizé-

nek, továbbá a folyók ipari szennye-
zettségének vizsgálatára. Nagy jelentô-
sége lehet a régi ipartelepek talaj-
szennyezettségének megállapításában
is. A módszert már a gyakorlatban is ki-
próbálták. Mindössze hét nap alatt ki
tudták mutatni az összes vegyi anyagot
egy erôsen szennyezett gázgyár terüle-
tén. Az eredmények pontosan egyeztek
annak a környezetvédelmi cégnek az
adataival, amely már nyolc éve vizsgá-
lódik ezen a helyen. Ezen túlmenôen
még egy vegyi anyagot is azonosítottak,
egy vasúti kocsi kiömlött tartalmának
helyén.

A jövôben ezt a módszert más
biotesztekkel is lehet kombinálni. A ké-
zi készülék a terhességi tesztekhez ha-
sonlóan a színváltozás elvén alapul,
egyszerûen és olcsón ad gyors és meg-
bízható eredményt. Lehetôség van egy
bankkártya alakú zöldségteszt kifejlesz-
tésére, ami ugyanezen az elven mûkö-
dik, és amelyet bárki használhat. A bio-
termékek növekvô népszerûsödését fi-
gyelembe véve, valószínûleg nagy ke-
letje lehet egy ilyen vizsgálati eszköz-

nek. Az Egyesült Államokban jelenleg is
folyó kutatások kiderítették, hogy az or-
ganikus rendszerben termelt zöldségfé-
lék nyolcszor nagyobb eséllyel
szennyezôdnek a halált is okozó E. coli
baktériummal, mint a mûtrágyákkal és
növényvédô szerekkel kezelt termé-
nyek. Egy ilyen kézi bioérzékelô igen
hasznos segítôtárs lehet a baktériumok
felismerésében is.

Papp Edina
(Magyar Mezôgazdaság)

Felvillanyozott 
szentjánosbogár

Führer E. (szerk.): 
Az aszály és a belvíz érvényesülése

a Nagyalföld erdômûvelésében. 
II. rész. 

Tóth Béla: Az aszály és belvízhatást
mérséklô erdômûvelési technológi-

ák. 14. sz. 2000. ERTI Kiadvány.
Az alföldi erdôgazdálkodás alapvetô vo-
násokban tér el a hegy- és dombvidékie-
kétôl. Nemcsak fafajválasztásában, a me-
zôgazdaságban szokásos talajmûvelési
módszerek alkalmazási lehetôségében,
de abban is, hogy az erdôs-sztyep klímá-
nak és vegetációnak megfelelôen az er-
dôk nagy, zárt tömbök helyett mozaik-
szerû kisebb egységekben ékelôdnek a
szántók és legelôk közé. Ennél fogva a
kétféle szakágazat szoros kapcsolódásá-
ra ügyelnie kell annak, aki az alföldön si-
kerrel kíván erdôkkel foglalkozni. Ezért
is idôszerû ez a sorozat, amelyiknek elsô
tagjáról az Erd. Lapok 2001. febr.-i szá-
mában tudósítottunk és most a megje-
lent II. kötetrôl számolunk be.

Míg az elsô kötet az Alföld termôhelyi
vonatkozásait mutatta be értékes és a tá-

ji erdômûvelésben is jól hasznosítható
adatok segítségével, addig a mostani kö-
tetet szerzôje, Tóth Béla, az elôbbiekre
épülô erdômûvelési tudnivalókkal töl-
tötte meg. Figyelmét elsôsorban azokra a
lehetôségekre fordította, amelyekkel az
erdôk vízháztartását javíthatjuk az erdôn
belül, hogy aztán ez kihasson a határos
mezôgazdasági területekre is.

A szerzô gyakorlatias szemlélete tük-
rözôdik abban, hogy a felesleges ismét-
lések elkerülése érdekében az alföldi
eg.-i tájakat, tájrészleteket és tájrészeket
csoportosította és ezek erdômûvelését
e szerint tárgyalja. A csoportok a követ-
kezôk: 1. Szatmár-Beregi sík, 2. Szikes
erdôgazdasági tájak, tájrészletek, 3.
Csernozjom talajú löszhátak, 4. Kötött
réti talajok, 5. Homoki talajok tájai, to-
vábbá 6. A Tisza és mellékfolyói, végül
7. A Közép- és Alsó-Duna-ártér.

Fô figyelmet a szerzô – korábbi mun-
katerületének megfelelôen – a szikes és
kötött talajok tájaira fordította, ezeket
értékeli több évtizedes tapasztalataira és
kísérleteire alapozva. Elnagyoltabb a

A mediterrán szentjánosbogár potroha vilá-
gít a sötétben. A biolumineszcencia jelensé-
gét használta fel találmányában az Aberdeen
Egyetem kutatócsoportja (Prof. Ken Killham
felvétele)

Könyvismertetés
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homoki tájak erdômûvelésének bemu-
tatása. Pl. szívesen olvastam volna Hor-
váth László bugaci nedvességôrzô erdô-
telepítési módszereirôl. Ezek sikerét
többezer hektár szépen díszlô fenyves
hirdeti, említésüknek itt helye lett volna.

Az egyes tájcsoportok bemutatásá-
ban a fô helyet a lehetséges talajmûve-
lés adja, valamint a választható száraz-
ságtûrô fafajokra ad javaslatokat. Utób-
biak táblázatos alakban, a termôhelytí-
pus-változatok függvényében jól átte-
kinthetô alakban mutatkoznak.

Az erdôk és a környezô mezôgazdál-
kodás kapcsolódását jelzi a sokáig nem
emlegetett, de a magán földbirtokok vi-
lágában esetleg újra helyet kérô köztes-
mûvelés felvetése.

Gyakorlati szemlélete késztette a
szerzôt arra is, hogy az erdôk kezelésé-
vel, erdôtelepítésével kapcsolatos hatá-
lyos rendelkezésekrôl áttekintést adjon
és ezzel segítse az ebben járatlanabb
nem szakember olvasót.

Örültem, hogy a könyvben újra he-
lyet kapott az erdôtelepítés talaj-melio-
rációs szerepe. Ezt a gondolatot néhány
évtizede a Kaposvári Erdôfelügyelôség
szakembere, Rumszauer János feszeget-
te és szeretett volna a nagy ráfordításo-
kat felemésztô térségi meliorációs ke-
retbôl e célra az erdôknek is megsze-
rezni valamennyit. A mostani felvetést
érdemes lenne az illetékeseknek felka-
rolniok, segítené az erdôk térbeli kiter-
jesztését.

A bemutatott mû természetesen nem
nélkülözheti a mezôvédô erdôsávok
szerepeltetését sem. Ez a gondolat is
megújításra vár, jó, hogy a könyvecské-
ben ehhez is kapunk támpontokat.

Az elmondottakhoz a recenzens
annyit kíván hozzáfûzni, hogy a
szennyvíztisztító nyárültetvények több
kísérletet megértek. Irányítóik (Gál J.,
Bellér P., Tihanyi Z., Tompa K.) vagy el-
hunytak vagy visszavonultak az aktív
szakmai munkától, ezért jó lenne, ha
valaki vállalná ezen kísérletek össze-
foglaló értékelését, hiszen mára már a
talajra gyakorolt hatást is lehetne vizs-
gálni. Hasonlóképp megérdemelné az
egykor volt legelôfásítás a felfrissítését
is. Legalább ezek történetét, megoldá-
sait jó lenne megörökíteni. Még hasznát
vehetnôk.

A tetszetôs kiállítású, színes fénykép-
pel is szemléltetett könyvet ajánljuk
mindazok kezébe, akiknek nem idegen
az alföldi erdôgazdálkodás és e terüle-
ten találnak tennivalót. (Vásárolható:
ERTI Központ.)

Ismertette: Dr. Szodfridt István

Az Erdészeti Lapok 2002. februári és
márciusi számában Az év fája sorozat-
ban kétrészes cikk ismerteti a molyhos
tölgy termôhelyi igényét. A cikkben
gyakran idézett 1967-es forrásmunka
óta több olyan írás jelent meg, ami telje-
sebbé teheti a fafajról szerzett ismerete-
inket. Az alábbiakban ezekre szeretném
felhívni a figyelmet.

A cikk szerint „a molyhos tölgy jelen-
legi elterjedési területe hazánkban elsô-
sorban a Balaton északi oldalán, a Vér-
tesben, (a) Gerecsében, (a) Mecsekben,
a Somogyi- és Tolnai-dombvidéken, a
Gödöllôi-dombvidéken, a Bükk déli ol-
dalán és a Tornai-karszton található.”
Ezeken kívül jelentôs populációi élnek
a Budai-hegységben és a Pilisben is.
Ebben a vonatkozásban az idézett
1967-es forrásnál korszerûbb adatokat
és térképet közöl Bartha–Mátyás
(1995): Erdei fa- és cserjefajok elôfordu-
lása Magyarországon címû könyve.

A cikk szerint az alföldi elôfordulá-
sok közül a monori és a csévharaszti
méltó említésre. Míg Monor mellett – a
monorierdei Öregstrandon – csupán
két molyhos tölgyfa áll, addig jelentôs
populáció él Nagykôrösön, Albertirsán,
Jánoshalmán, valamint a Mátra- és
Bükkalján, a Mezôföldön és a Kisalföl-
dön több helyen. Az alföldi elôfordulá-
sokat az Erdészeti Lapok 2001. októbe-
ri számában Dobay Gábor foglalta
össze.

A cikk szerint a molyhos tölgy „erô-
sen savanyú mállásterméket eredmé-
nyezô kôzeteken (fillit, agyagpala, sa-
vanyú homokkô, gránit stb.) ...hiány-
zik.”

Extrém száraz termôhelyeken a
molyhos tölgy helyenként kifejezetten
savanyú alapkôzeteken kialakult mész-
kerülô erdôkben is elôfordul. Savanyú
homokkövön él a Mecsekben
(Borhidi–Kevey, 1996), a Balaton-felvi-
déken (Debreczy–Hargitai, 1971), a
Budai-hegységben, a Pilisben, a váci
Naszályon (Kun, 2000), a Medves
(Csiky, 1999) és a Karancs (Csiky, 1998)
déli peremein, továbbá grániton és
kvarciton a Velencei-hegységben (Feke-
te, 1956). Vizsgálataim szerint ezeken a

termôhelyeken erôsen hibridizál a ko-
csánytalan tölggyel.

A cikkben a szerzôk gyakran idézik
Keresztesi (1967) publikációját. Bár az iro-
dalomjegyzék hiányzik, megállapítható,
hogy a Keresztesi Béla szerkesztésében
megjelent „A tölgyek” címû monográfiá-
ról van szó – az idézett részeket azonban
Szodtfridt István és Járó Zoltán írta! Érde-
mes lett volna az ô nevüket is feltüntetni,
hiszen a tôlük vett idézetek a cikk nagy
részét teszik ki. Célszerû lett volna a tôlük
átvett hat táblázat aláírásában is megjelöl-
ni a szerzôséget, hogy ne tûnjön úgy,
mintha friss vizsgálati adatokról lenne
szó. Megjegyzendô még, hogy a 2. táblá-
zatban a pH (H2O) és a pH (KCl) értékeit
a szerzôk hibásan közölték.

Az elsô – februárban megjelent –
részt elolvasva kíváncsian vártam, hogy
a márciusi folytatás után lesz-e iroda-
lomjegyzék, mert több forrás felkeltette
az érdeklôdésem. Lemaradása valószí-
nûleg nem a szerzôk hibája, ôk talán
még nálam is csalódottabbak voltak írá-
suk megcsonkítása miatt. Rossz gyakor-
latnak tartom, hogy az Erdészeti Lapok
rendszeresen lehagyja a tudományos
közlemények irodalomjegyzékét, hi-
szen az a publikációk szerves részét ké-
pezi. Így van ez a jelen cikkem eseté-
ben is, ezért kicsit nyomaszt, vajon
megjelenik-e a 12 hivatkozásból álló
irodalomjegyzék:

Kézdy Pál

Szerkesztôi megjegyzés:
Az E.  L. szerkesztôbizottsága az el-

múlt években többször közreadta a lap-
ban megjelentetendô tudományos cik-
kekkel kapcsolatos elvárásait. (szerke-
zeti kívánalmak, rövid kivonat vala-
mely világnyelven, irodalomjegyzék
stb.) Egyéb írásoknál az irodalomjegy-
zék feltüntetése az egységes szerkesztési
szempontok okán nem jelenik meg.

Az év fája

Megjegyzések
Bidló András–Heil Bálint–Kovács Gábor: 

Molyhos tölgy (Quercus pubescens) termôhelyi igénye
címû cikkéhez

32 éves, erdõ- és vadgazdálkodá-
si technikus, több mint 10 éves
szakmai gyakorlattal munkát ke-
res az ország bármely területén.

Minden megoldás érdekel.
Tel.: 06/20/9937-908


