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Ebben az évben tovább folytatjuk az
összehasonlító vizsgálatok más marker-
rendszerek tesztelésével, beleértve a faj
kloroplasztisz DNS-szekvenciáján ala-
puló markereket is.

A vizsgálatokhoz és a szakdolgozat

elkészítéséhez nyújtott segítségért külön
köszönet illeti Kulcsár Zsolt vezérigazga-
tó urat és a VERGA Zrt. munkatársait.

(A szakdolgozat készítõje a cikkben
hivatkozott irodalmat kérésre szívesen
rendelkezésre bocsátja.)

3. ábra: Primerek tesztelése a hím- és nôivarú mintákon

4. ábra: Szekvenálásra kivágott fragmentumok

Már a régi görögök is foglalkoztak a
földterületek minõsítésével, hasznosítá-
sával. Pontosan tudták, melyik terület
mire való. 

Nekünk nem kell az ilyen messze
múltba elmennünk, csak II. József koráig.
Õ, amikor feltérképezte az országot, nem
gondolt olyan mûvelési (vagy inkább
„mûveletlenségi”) ágakra, mint a parlag,
gyomtenger, bozót. Nincs ma könnyû
helyzetben az a földnyilvántartással fog-
lalkozó szakember, aki egy elhanyagolt
területet, egy mûvelésével felhagyott
szántót talál. A természetnek megvan az a
csodálatos, ám közismert tulajdonsága,
hogy semmit nem hagy üresen. Az ilyen
területet ellepik a gyomok, esetenkint a
parlagfû vagy a japán keserûfû,
felverõdik rajta a bozót. Ilyenkor – jobb
híján – a legelõ mûvelési ágat adja neki.
Ámbár a galagonya, kökény, csipkerózsa,
mogyoró, boróka, som bozótot akár gyü-
mölcsösnek is minõsíthetné.

Az élet az utóbbi évtizedekben ala-
posan átrendezte a mûvelési ágakat. A
gazdasági helyzet, az új technológiák

egymagukban is sok változást hoztak.
De ezek nélkül is van ok a változásra.
Az évszázadokon át végzett szántás-ve-
tés, talajmûvelés, a legelõ állatok tapo-
sása oly mértékben lepusztította, meg-
vékonyította a meredekek termõtalaját,
hogy azok mûvelése már nem gazdasá-
gos. (A tokaji Kopaszhegy nem azért
maradt parlagon a filoxéravész után,
mert az õseink lusták lettek volna, ha-
nem, mert a termõréteg jelentõs része
már a hegy lábánál lévõ árkokat, pata-
kokat töltötte fel, ha még nem is jutott
le a Tiszába.) A vízjárásos rétek, tocso-
gók egy része is kihasználatlan marad.
A kézi kaszálás jórészt „kiment a divat-
ból”, a jószágot pedig nem lehet rájuk
hajtani a zárvány voltuk miatt.

Immár másfél évszázada kiváló dom-
borzati térképeink vannak. Kár, hogy a
földnyilvántartók ennek nem igyekeztek
hasznát venni. Pedig a földek égtájak sze-
rinti kitettsége, lejtése sokkal többet elárul
a használhatóságukról, értékükrõl, mint
az egyébként is elavult aranykorona.

Mára minden hatósági beavatkozás

nélkül kialakult, hogy milyen lejtésû te-
rületeket nem érdemes, nem szabad
szántani, talajukat megbolygatni. Med-
dig érdemes felmenni a domboldalon a
legelõ jószággal és meddig nem. A sza-
bályozásnak legfeljebb annyira kell ser-
kenteni ezt a folyamatot, hogy ne kap-
jon támogatást a terület olyan haszná-
latra, amire az nem alkalmas.

Az ilyen elhagyott területeken néha
különleges, értékes növénytakaró ala-
kul ki, amely megérdemli a (természet-
) védelmet. Ezek nagysága természete-
sen csak töredéke a sok ezer hektárnak.

Mindebbõl az következik, hogy a
fenti területek hasznosítása az erdõvel
kívánatos. Itt nem is a megtermelt fatö-
meg értéke a fontos, hanem, hogy hely-
ben tartsuk a termõtalajt, az lemosódva
ne töltse fel az árkokat, patakmedreket.
Az erdõ csökkentse a lefolyó víz
mennyiségét, sebességét, mérsékelje az
árvízi csúcsokat. A tájképi, környezet
hatása, a foglalkoztatás fellendítése már
csak „ráadás”.

A vízjárta rétek mint vizes élõhelyek ál-
talában erõs védelmet élveznek. Örven-
detesen megfigyelhetõ az erdõ terjesz-
kedése a meredek parlagterületeken is.
Ott elõször egy pionír erdõ jelenik meg,
de az iszalag is bemutatja a „tudomá-
nyát”, hogy a legígéretesebben induló
erdõt is képes tönkretenni. Reméljük, a
Natúra-rendelet nem tilalmazza a Ter-
mészet ilyen irányú ténykedését. És a
földek gazdáit sem korlátozza, hogy ezt
a fázist kihagyva, „átugorva”, elõsegít-
sék az ott hajdan volt értékes erdõ ki-
alakulását, visszatelepülését.

Szerencsére bõven van lehetõségünk
az õshonos fafajokból álló, a természe-
teshez közeli erdõállományok telepíté-
sére, De nem lenne helyes más fafajo-
kat kizárni e munkából. (Nem tartható
például az a felfogás, hogy szeretjük az
akácmézet, de nem szeretjük az akácfát.
Jól esik olcsón megvenni a Kárpátok-
ban kivágott fenyõfát, de „kapcsolt áru-
ként” kapjuk vele az egyre nagyobb ár-
vizeket a nyakunkba.)

Parlagterületeink sok ezer hektárja
az északi dombvidékeinken található,
nagyjából Ipolytarnóctól Telkibányáig,
10-40 kilométer széles sávban. Az itteni
erdõtelepítési kedvet fékezi ugyan az
Ózd környéki „szociális” erdõirtás, vala-
mint, azok a vadászati körülmények,
amik miatt kerítés védelme nélkül az
erdõsítés immár lehetetlen. Mindezek
ellenére sem lenne helyénvaló a teljes
tétlenkedésünk.

Reményfy László  
ny. erdõmérnök

Már a régi görögök…


