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nosítás lehetõségét, hasonlóan az embe-
ri ujjlenyomathoz. A növény- és állatvi-
lágban nagy számban találhatók olyan
DNS-szakaszok, amelyek vizsgálatával
nagy biztonsággal megkülönböztethe-
tõk az egyes egyedek. Felépítésüket te-
kintve nagyon egyszerûek. Rövid, né-
hány bázispárból álló DNS-mintázat
nagyszámú ismétlõdésébõl állnak, ami
miatt gyakran dadogó szekvenciáknak
is nevezik õket. Egyszerûségük mellett
ugyanakkor igen rejtélyesek is. A DNS-
lánc több pontján is felbukkannak és
funkciójuk mai napig alig ismert. A ge-
netikai ujjlenyomat tehát tulajdonkép-
pen egy egyedi számkód, melyet 5-10
marker együttes vizsgálatával állítunk
elõ. A módszer hatékonyságát jelzi,
hogy a tölgyek esetében például már 6
marker együttes használatával olyan
megbízhatóságot érünk el, amellyel an-
nak valószínûsége, hogy két véletlenül
kiválasztott egyed azonos DNS-ujjlenyo-
mattal rendelkezik, egy a százmillióhoz!

Ilyen esetekre a bíróság is csak azt
mondhatná: a tévedés kizárva!

A genetikai ujjlenyomat létrehozására
alkalmas változatos DNS-szakaszok az
összes magasabb rendû élõlényben meg-
találhatók. Az azonban már fajra jellem-
zõen eltérõ, hogy a DNS mely pontján
helyezkednek el ezek a „dadogó” szek-
venciák. Emiatt minden egyes számunk-
ra érdekes fajnál elõzetes szûrõvizsgála-
tokat kell végeznünk, amellyel leszûkít-
jük az egyedazonosításra alkalmas mar-
kerek körét. Ezek birtokában a további
vizsgálatok már bármely megfelelõen fel-
szerelt laboratóriumban rutinszerûen
elvégezhetõk. Szerencsére a legfonto-
sabb fafajaink esetében már rendelkezé-
sünkre állnak ezek az információk.

Alkalmazási lehetõségek
Konkrét gyanú esetén a tuskóból és
rönkökbõl vett minták DNS alapú
összehasonlítása lehetõséget biztosít a
falopások bizonyítására. Nagyobb kár-

tétel esetén mintavételezéssel kell
összefüggést találnunk, a területen
visszamaradt tuskók és eltulajdonított
faanyag között. Itt azt kell igazolnunk,
hogy legalább egy, falopással érintett
területen található tuskó egyedi mintá-
zata fellelhetõ a szállítmányban, sarang-
ban, vagy aprítékhalomban. 

További alkalmazási terület lehet a sza-
porítóanyag, faanyag, karácsonyfa és más
erdei termék eredetigazolása, de a mód-
szer szerepet kaphat a nemesített fajták
beazonosításában is. A rendelkezésünkre
álló nyár, fûz és akác adatbázis alapján a
fajták és kísérleti klónok minden kétséget
kizáróan beazonosíthatók, így eszközül
szolgálhat a jogvédelemben, a fajtahasz-
nálat tisztaságának megõrzésében. 

A DNS-ujjlenyomat alkalmazása ma
már bárki számára megfizethetõ, hiszen
nagyobb mintaszám esetén csupán 2
ezer forint/minta az önköltsége az eljá-
rásnak. Bízunk abban, hogy néhány si-
keres alkalmazás híre hozzá fog járulni
a falopások visszaszorulásához. 
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Még kevéssé ismert, de tény, hogy földi lép-
tékben és gazdasági szempontból nézve a
biológiai környezetszennyezés mértéke már
meghaladja az ipari környezetszennyezés
mértékét. A Földünk biodiverzitását veszé-
lyeztetõ tényezõk közül az inváziós fajok
terjedése közvetlenül az élõhelyek pusz-
tulását és feldarabolódását követi. Az
özönfajok nem csak természetvédelmi,
erdõ- és mezõgazdasági, de jelentõs
humánegészségügyi és ökonómiai
problémákat is okozhatnak. Az itt
ajánlott könyv a Magyarországon
terjedõ inváziós növényfajok be-
mutatására vállalkozik. Bár a
KvVM Természetvédelmi Hivatala
2004-ben és 2006-ban két vaskos
kötetet is megjelentetett az
özönnövényekrõl, azokban azon-
ban csak 12, ill. 19 fajt ismertettek részletesen.

A mostani kötet, amelyet a Nyugat-magyarországi Egyetem
Erdõmérnöki Kara Növénytani és Természetvédelmi Intéze-
tének docens asszonya szerkesztett, teljességre törekszik,
mind a 74 özön-növényfajunkat bemutatja. Az ismertetés ki-
tér a faj taxonómiájára, morfológiájára, szaporodásbiológiai
jellemzõire, életciklusára, elterjedési területére, ökológiai

sajátosságaira, valamint természetvédelmi és
gazdasági jelentõségére is. A fajok ha-

zai elõfordulását nemcsak szö-
veges formában, hanem térképi

megjelenítésen is tanulmányoz-
hatjuk. A Növénytani és Termé-

szetvédelmi Intézet által koordinált
Magyar Flóratérképezési Program

keretében készült finom felbontású
rácshálós térképek érzékeltetik a faj

hazai elõfordulási mintázatát, amit a
késõbbiekben az új felmérések adatai-

val lehet majd összevetni. A 33 szerzõ
közremûködésével összeállított kötetet

nagyszámú fénykép is illusztrálja. A
könyv megjelentetését a TÁMOP-4.2.1/B-

09/1/KONV pályázat tette lehetõvé, így an-
nak feltételrendszere miatt ingyen férhetõ

hozzá.
Dr. Bartha Dénes


