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Pósfai György: 
Magyarország Legnagyobb Fái.
Dendrománia. – Alexandra Ki-

adó, Pécs, 2005, pp. 168.
Egyre rendszeresebben jelennek meg
famatuzsálemeinkrõl és faóriásainkról
ismeretterjesztõ kiadványok, könyvek,
a dendrománia egyre több fotográfust,
természetrajongót ejt fogságába. 2005
karácsonyán Pósfai György lepett meg
minket egy impozáns kiadvánnyal,
melyben hazánk legnagyobb fáihoz ka-
lauzol el képeivel és leírásaival. Külö-
nösen érdekes a bevezetõ fejezet,
amelyben saját tapasztalatai, terepi
megpróbáltatásai alapján próbálja az ol-
vasót bevezetni a legek birodalmába,
megtalálásuk, megismerésük nehézsé-
geibe. Így megtudhatjuk, hogy mikor
érdemes felkeresni a nagy fákat, milyen
felszerelést vigyünk magunkkal, ho-
gyan és hol kell törzskerületet mérni,
érdemes-e az életkort becsülni,

mennyire hihetõk a fákhoz kapcsolódó
legendák stb. Mindezt közérthetõ stílus-
ban kapjuk, a szerzõ szándékosan ke-
rüli a tudományosság látszatát.

Ez a könyv a ma emberének íródott.
Információs társadalmunk tagjai keveset
olvasnak, így a szerzõ által készített képe-
ket kevés szöveg kíséri, a vizuális élmény
átadása kerül elõtérbe. De nem terheli az
olvasót (tkp. könyvforgatót) holmi tudo-
mányos nevekkel, de még fajnevekkel
sem, megelégszik a nemzetség szintû
azonosítással. S nem törekszik teljességre
sem, csak az ismertebb, fõleg õshonos fa-
fajaink méretesebb egyedeinek bemuta-
tását találjuk meg. A geoinformatika vív-
mányai viszont már bevonulnak a könyv-
be, minden faegyed GPS koordinátáit is
megadja, így modern világunkban a fel-
keresésnek már nincs akadálya.

E sorok írója kissé meghökkenve la-
pozgatta az igazán dicséretre méltó mû
utolsó táblázatát, amelyben a faegye-
dek élvezeti értékeit adja meg Pósfai

György. A szarvasagancsok bírálatához
kidolgozott Nadler-pontok analógiáján
hat szempont (törzskerület, egészség,
törzsforma, korona, környezet, megkö-
zelítés) alapján számolja az élvezeti ér-
téket, amelyet ráadásul Nadler-
pontszámnak nevez. Tudom, hogy jó
szándék vezette a szerzõt, így próbálja
fáit eladhatóvá, fogyaszthatóvá tenni,
de számomra ez némi visszatetszést je-
lent. Szabad-e szubjektív szempontok
szerint rangot felállítni a legnagyobb
fák birodalmában, s az egyiket azért
elõrébb helyezni, mert a „fogyasztó”
számára jobban megközelíthetõ? S le-
het-e a zsennyei tölgy koronájára 3
pontot adni (a 10-bõl) azért, mert pusz-
tuló ágrendszerével egy különleges ar-
chitektúrát, kevesebb „élvezhetõséget”
nyújt a szemlélõnek? Nem tudom. Ha
így lehet több embert dendrománná
tenni, akkor ezt a módszert elfogadom,
mert Pósfai György szándéka e könyv-
vel egyértelmû: denaturálódó világunk
maradványait közelebb hozni hozzánk.

Dr. Bartha Dénes
Lásd még: E.L. 2006. február

Könyvismertetés

Európából származó földigiliszta-fajok
az európai bevándorlókkal szinte egy
idõben kezdték el az észak-amerikai
kontinens meghódítását. A folyamat az-
óta is tart, és teljesen általánossá vált
olyan ökoszisztémákban is, ahol eredeti-
leg nem fordultak elõ földigiliszták. A
száz õshonos faj mellett 45-re tehetõ a
máshonnan származók száma. A gilisz-
tainvázió hatása az ökoszisztémákra
elsõsorban a talajban, illetve a talajfelszí-
nen található szerves anyagok és szer-
vetlen összetevõk emésztésén, megvál-
toztatásán és keverésén keresztül jelent-
kezik. A giliszták ezen felül közvetlenül
is befolyásolják a növényeket, mivel fo-
gyaszthatják azok hajszálgyökereit, mi-
közben megváltoztathatják a hajszálgyö-
kérzet kémiai környezetét. Az összegzett
hatás a mezõgazdasági területeken álta-
lában pozitív, de természetes életközös-
ségekben nehezen becsülhetõ, és sajnos
kevésbé vizsgált. Mivel a giliszták gyö-
kérzetet befolyásoló képessége az adott
növényfaj jellegzetességein kívül az
adott gilisztafajtól is függ, ezért e hatás
területenként igen eltérõ lehet.

Mindezek alapján logikusnak tûnik a
feltételezés, miszerint a földigiliszták
megjelenése egy nélkülük kialakult öko-
szisztémában nagyfokú változásokat

okozhat. Ennek megfelelõen az európai
giliszták inváziója a legdrasztikusabb kö-
vetkezményekkel Észak-Amerikában, a
hûvös klímájú területeken járt, ahol
õshonos földigiliszta-fajok léteztek. Eze-
ken az élõhelyeken megváltozott a talaj
szerkezete és tápanyag-ellátottsága.
Több kutatás is meggyõzõen bizonyítot-
ta, hogy az észak-amerikai erdõkben szé-
les körben csökkent a természetes aljnö-
vényzet sokfélesége és az egyes fajok
gyakorisága. Jelenleg az invázió „front-
vonala” Minnesota állam keményfa erde-
iben húzódik, egyedülálló lehetõséget
nyújtva a kutatóknak a földigiliszták
megjelenése által kiváltott talajszerkezeti
és -kémiai változások nyomon követésé-
re. Cindy Hale és kutatótársai a Minneso-
ta Egyetemrõl ebben a határzónában
vizsgálták a különbözõ földigiliszta-faj-
együttesek, valamint a növekvõ földigi-
liszta-biomassza hatását a talajra, és né-
hány, a területre jellemzõ növényfajra.

A talaj szerkezete a földigiliszták bio-
masszájának növekedtével a következõ
módon változott. A legfelsõ, a humu-
szosodás különbözõ fázisaiban lévõ el-
halt szerves anyagot tartalmazó talajré-
teg elvékonyodott, mialatt a közvetle-
nül alatta található, fõleg szervetlen
anyagokból álló rétegben a szerves

anyag és a hajszálgyökerek aránya
megnõtt, feltehetõen a keveredés hatá-
sára. A növények számára elérhetõ nit-
rogén- és foszforforrások nagy giliszta-
mennyiség esetén lecsökkentek. Ennek
következménye a vizsgált négy nö-
vényfajból háromnál tettenérhetõ volt a
levelek kémiai vizsgálatakor is. Általá-
nosságban az ilyen területeken megnõtt
a levelekben a szén/nitrogén arány. A
változások mértékét a földigiliszták ak-
tuális fajösszetétele is befolyásolta. A je-
lenség folyamatos vizsgálatát a kutatók
fontosnak tartják, mert ez a természetes
erdõkre nehezedõ sok egyéb hatás
egyik alapvetõ tényezõje lehet.

Dr. Kovács Tibor

J. Horváth József:

BEFELÉ

Az erdõbe már befelé megyünk.
Titkolt sebekkel, srétektõl sértve.
Eddig fényben, fent fess réten,
Ily sok félelemtõl nem kísértve.

Már nemcsak díszes agancsunk hull el
Most sötét, szuk szurdokot keresünk.
Hol álom, vesézo veselke vár,
Hol hulló levél takarja testünk!

Európai földigiliszták Észak-Amerikában


