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hiszen a kivágott fa már nem köt le sze-
net, nem termel oxigént, nem tudja be-
tölteni rekreációs feladatát sem és emi-
att a keletkezett kár sokkal nagyobb,
mint az ellopott fa értéke. A karácsony
közeledtével a fenyveseink is nagy ve-
szélyben vannak a fa tolvajok miatt, hi-
szen sokan erdeink, csemetekertjeink
károsításával, pusztításával szerzik be
karácsonyfa szükségletüket.

Ezeknek a krónikus problémáknak a
megoldásában kérem Fõkapitány Úr tá-
mogató segítségét.

A Magán Erdõtulajdonosok és Gazdál-
kodók Országos Szövetsége (MEGOSZ)
nevében írom levelem. Szövetségünk
1994-ben alakult és mint szakmai szövet-
ség, valamint érdekképviseleti szerv célja
többek között: tagjaink gazdasági, szak-
mai érdekképviselete, erdõvagyonának

megõrzése és növelése, mûködtetésének
segítése. Képviseljük tagságunkat min-
den olyan fórumon, ahol az erdõtulaj-
donhoz kapcsolódó jogok és kötelezett-
ségek, az ott folytatott gazdálkodási kér-
dések kerülnek napirendre.

Tisztelt Fõkapitány Úr!
Meggyõzõdésem szerint a tragikusan

elszaporodott falopásokat és természet-
károsítást csak közös erõvel tudjuk
mérsékelni.

A rendõrség helyi szervei, karöltve a
területen gazdálkodó integrátorokkal,
erdészekkel, szakirányítókkal (orszá-
gos integrátori hálózatunk elérhetõsé-
gei letölthetõk az internetrõl:
www.megosz.org) együttmûködve,
rendszeres ellenõrzéssel gátat szabhat-
nának az erdõk kirablásának.

Kérjük ezért Fõkapitány Urat, hogy a
törvény adta lehetõségeket maximáli-
san használja ki, hogy az erdõkárosítá-
sok mértéke jelentõsen csökkenjen. 

Minden a témával kapcsolatos helyi
információval, egyéb segítséggel állunk
rendelkezésükre.

A közelgõ ünnepek alkalmából Kel-
lemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog
Új évet Kívánok!

Tisztelettel:
Luzsi József

Elnök

Tájékoztatom, hogy levelemet a me-
gyei fõkapitányságok részére is meg-
küldtem. 

Kérem, a fõkapitány urak irányába
támogató szándékát jelezni szívesked-
jék.”

Rédei Károly: 
Homoki fehérnyárasok 
termesztés-fejlesztése
(Budapest 2007. ERTI)

A Duna–Tisza közi homokhátság egyik
legjellemzõbb fafaja a fehérnyár és en-
nek rezgõnyárral alkotott hibridje, a
szürkenyár. Nagyon egyszerû lenne a
dolgunk, ha az említettek kisebb-na-
gyobb elõfordulásait ezzel a két megje-
löléssel elintézhetnénk. A valóságban
ugyanis a hibridek visszakeresztezõdé-
se révén számos átmeneti alak is megta-
lálható, ezek értékelése az erdõgazdál-
kodás számára még várat magára. Ezért
jól tette a szerzõ, hogy megmaradt a fe-
hérnyár gyûjtõnév mellett.

A fehérnyár erdészeti jelentõségét az
utóbbi évtizedekben a nemes nyárak
megjelenése és fajtáik elterjesztése kis-
sé háttérbe szorította. Elég csak a nyár-
fára vonatkozó szakirodalmi közlések
számára utalnom, az elmaradás kézzel-
fogható.

A hiányosság felszámolására tett okos
lépésként értékelhetjük Rédei Károlynak
és a mû egyes fejezeteinek megírásához
segítségül hívott szerzõtársainak azt a tö-
rekvését, hogy meglévõ ismereteinket
csokorba szedve egy kis monográfiasze-
rû feldolgozásban a figyelmet erre a mél-
tatlanul elhanyagolt fafajra irányítsa. Az
elkészült mû 54 oldalt használ fel arra,
hogy a fehérnyárat bemutassa, termesz-
tési kérdéseit áttekintse és róluk jól rend-
szerezett formában, szép fotókkal és

szemléletes ábrákkal kiegészítve tájé-
koztasson bennünket. Az összefoglalás
elsõsorban a Duna–Tisza közi homoki
fehérnyárakra irányul, nem foglalkozik
savanyú homokjaink (Nyírség, Somogy)
termesztési lehetõségeivel, sem pedig
folyóink hullámterében is megjelenõ
fehérnyárakkal.

Ezt követik a szaporítási lehetõsé-
gekrõl szóló ismeretek, ebben újszerû a
mikroszaporítási eljárások bemutatása.
Ez ugyan ma még távol áll a nagyüzemi
bevezetéstõl, de a benne rejlõ lehetõsé-

gek ismerete minden fehérnyárral gaz-
dálkodó számára hasznos.

Ugyancsak új eredményekkel talál-
kozunk néhány szelekciós nemesítést
szolgáló kísérleti terület eredményei-
nek bemutatásával. Az erdõsítési tech-
nológiákat erdõfelújítás és telepítés al-
fejezetekre bontva mutatja be. Úgy vé-
lem, ez a fejezet kissé leegyszerûsített,
mert az elegyítés lehetõségeirõl kevés
szó esik. Úgy tûnik, a szerzõ csak az
elegyetlen, nagyobb területû fehérnyár
telepítést látja jónak, holott ez a termõ-
hely mozaikos változatossága miatt
kockázatos.

Részletesebb feldolgozást olvasha-
tunk a fehérnyárasok nevelésérõl és fa-
termésérõl. Látszik, hogy a szerzõnek
ez a kedvenc területe. Jól sikerült össze-
állításban mutatja be kísérleti eredmé-
nyeit. Hasznos kiegészítés lett volna, ha
a fehérnyár fájának minõségérõl, fel-
használási lehetõségeirõl is olvashat-
tunk volna.

Az elmondottakat összefoglalva azt
mondhatjuk, hogy a munka nagyszerûen
alkalmas figyelemkeltésre, a meglévõ is-
meretek elmélyítésére, ám a további ku-
tatás elkerülhetetlen. Ilyen a fehérnyár
tájalakító, talajvédõ szerepének megis-
merése, növénytársulástani kapcsolatai-
nak feldolgozása. Ennek ellenére a
könyv hasznos olvasmány mindazok ke-
zében, akik az alföldi homokon erdõkkel
gazdálkodnak. Az õ kezükbe ajánlom a
jól sikerült és tömör összeállítást.

Dr. Szodfridt István

Megjelent egy valóban hézagpótló mû




