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Természetvédelmi növénytan
Szerkesztette Bartha Dénes, 

Mezõgazda Kiadó, 2012

Az intézményes természetvédelem kez-
detétõl eltelt kereken nyolc évtized má-
sodik felében a természetvédelemmel
(is) foglalkozó írások, kiadványok
száma soha nem remélt és nem tapasz-
talt mértékben megnövekedett. Ezt az
év elején megjelent tankönyv is meg-
gyõzõen bizonyítja. Ennek a szerzõk „a
felhasznált és ajánlott irodalom” meg-
nevezésû 12. fejezetében több mint há-
romszáz mûvet sorolnak fel. E lista rész-
letesebb vizsgálata során kiderült, hogy
az idõszak elsõ negyven évében (1930-
1970 között) 25 (vagyis kétévente 1), a
második felében (1970-2010), ugyan-
ennyi idõ alatt pedig 275 írás, (vagyis
évente 8) látott napvilágot. Nyilvánvaló,
hogy a kiadványok számának tizenhat-
szorosára való emelkedését a védett
természeti értékek állományának roha-
mos növekedése segítette és tette szük-
ségessé. Természetesnek tekinthetõ az
is, hogy a természetvédelem elsõ évti-
zedeiben a kiadványok nagyobbik ré-
sze ismeretterjesztõ volt, késõbb pedig
zömmel szakmai tapasztalatokra és a
tudományos kutatások eredményeire
támaszkodott.

A természetvédelmi tevékenységet
hazánkban általában hat nagy szakterü-
letre osztjuk, melyek közül a négy leg-
alapvetõbb: a földtani, a víztani, a nö-
vénytani és állattani. A nemzeti parkok
és egyéb védett területek monográfia-
szerû bemutatása, valamint a védendõ
és védett növény- és állatfajokat ismer-
tetõ írásmûvek megjelenése után vi-
szonylag késõn került sor a szakmai
csoportosítás szerint megírt egyetemi és
fõiskolai tankönyvek megjelentetésére.
Ennek elsõ mérföldköve a Debreceni
Egyetem Mezõgazdaság tudományi Ka-
rának koordinálásában megjelent dr.
Juhász Lajos egyetemi docens által szer-
kesztett, a Mezõgazda Kiadó gondozá-
sában 2007-ben kiadásra került Termé-
szetvédelmi állattan címû tankönyv. Ezt
követte – viszonylag gyorsan – ez a nö-
vényvilágot bemutató könyv.

De ne legyünk szégyenlõsek, ez a
mû nemcsak könyv, hanem mintapél-
dája lehet annak, hogy ha az erdészek,
a mezõgazdák, a botanikusok, a termé-
szetvédõk összefognak, mire képesek.
Ilyen eredmények születhetnek, ha a
szakemberek egymás legyõzése helyett

egymás támogatását tûzik zászlajukra.
Nem azon kellene csámcsognunk, hogy
ki és mikor kezdte el a természetvéde-
lem bölcsõjének ringatását, ki a magyar
és ki a még magyarabb, hogy Kaán Ká-
roly erdésznek volt e nagyobb, vagy
természetvédõnek kisebb, hogy az er-
dészetnek, az erdésznek vagy az erdõ-
nek van e nemzetisége. A lényeg ugya-
nis nem ez, hanem az, amit a könyv

tiszteletre méltó szerzõi megírtak, az
nemcsak a Bükkben igaz, hanem a Kas-
sa melletti erdõkben is. Nincs külön
magyar és szlovák bükkös. Csak bük-
kös van. E könyv szerkesztõje már
többszörösen bebizonyította, hogy a
különbözõ iskolákban végzett, külön-
bözõ munkahelyeken dolgozó, más-
más szakmát gyakorló és jó szándékú
emberek tudnak egységet teremteni, a
szakmát nem elszigetelni, hanem gaz-
dagítani. A kimagasló egyéni teljesítmé-
nyek mellett szükséges és lehetséges
kisebb szellemi közösségek, alkotómû-
helyek létrehozása és mûködtetése.
Nem sértegetésnek szánom, hiszen 18
éven keresztül én is „tõ mellett” keres-
tem a kenyerem, de arra is felhívom a
figyelmet, hogy az egyes kollégák sze-
rinti „mindenek fölötti tõmellettiség”
nem valamennyi betegséget gyógyító
orvosság. Tõ mellett is lehet szamársá-
gokat kitalálni, meg íróasztal mellett,
tanszéken, laboratóriumban, sõt mi-
nisztériumban is értékes gondolatokat
megfogalmazni.

A természetvédelemben az egyik vi-
tán felül álló varázsszó a biodiverzitás,

az élet sokszínûsége. Mint sok min-
dent, ezt sem lehet azonban határtala-
nul alkalmazni, mindenek fölöttinek
tekinteni. A könyv erre is ad példát. A
felsõfokú természetvédelmi képzés és
továbbképzés 35-40 esztendõs. Az el-
múlt évtizedek alatt szinte valamennyi
„valamire való” felsõoktatási intéz-
mény bevezette a tantárgyai közé. Ez
azonban nem a jó értelemben vett sok-
színûséget jelentette, hanem sok eset-
ben az áttekinthetetlen, egymásnak el-
lentmondó káoszt. Számtalan példa
van arra, hogy az ugyanazt a tantárgyat
oktató tanárok és hallgatók nincsenek
egymással beszélõ viszonyban, de
nem azért, mert haragszanak egymás-
ra, hanem mert nem értik egymás nyel-
vét. E tankönyv ennek alátámasztására
két példát is ad. A természetvédelmi
tárgyú szak- és tankönyvek átlapozga-
tása után kiderült például, hogy „a nö-
vény- és gombafajok természetvédelmi
jelentõségének megítélése és szem-
pontjai” címû fejezet tartalma minden-
ütt más és más. Az egyik tankönyv eze-
ket öt pontban sorolja fel, Bartha Dé-
nes pedig tizenötben. (Pl. sokféleség,
ritkaság, elterjedtség, pótolhatatlanság,
szépség stb.).

Hasonló a helyzet a növényvilág ve-
szélyeztetettségét ismertetõ fejezetben
is. Ez a fejezetcím több tankönyvben
nem szerepel, másokban néhány ténye-
zõ kerül felsorolásra, ebben a tan-
könyvben pedig ugyancsak tizenöt. (Pl.
legelési kár, rágáskár, gyomirtás, tudo-
mányos célú növénygyûjtés, ill. fényké-
pezés stb.)

Ez a könyv egy új, együttmûködésre
született, korszerû szellemiség írásba
foglalt jelképe. Egy – a konfrontációra
berendezkedett vagy arra ítélt – világ-
ban, amelyben mindenki minden alka-
lommal a saját himnuszát akarja énekel-
ni és a saját zászlaját lobogtatni, ahol
már a termõhelynek, a talajnak és a fák-
nak is van nemzetisége, az oktatásnak
és képzésnek nagy szüksége van az
ilyen szellemi alkotásokra. Néhány
rossz sarkított példa:

– Tisztelt 150 éves folyóiratunk egyik
számában olvastam, hogy egyesek
(nyilván a gonoszok) szerint sok em-
bernek a nyírfa az oroszokat jelképezi,
ezért aki szereti az oroszokat, az szereti
a nyírfát, aki pedig nem, az nagy ívben
elkerüli. (Tisztázatlan, hogy itt a cári, a
szovjet vagy a fehéroroszokról van-e
szó!)

– Természetvédelmi pályafutásom
alatt egy kollégaszerû úr udvariasan
ugyan, de egy kicsit felelõsségrevonás-
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szerûen kérdezte meg, miért nem nyil-
vánítottam már védetté a magyar töl-
gyet (Quercus frainetto). Azt válaszol-
tam, hogy hasonló oknál fogva, mint a
zsiráfot sem, mert egyik sem él Magyar-
országon. Csúnyán nézett rám. 

– Annak, hogy Magyarországon ter-
mészetes körülmények között nem talál-
ható magyar tölgy, nyilvánvalóan Tria-
non az oka, de mit kezdjünk a fekete-
nyárral (Populus nigra), ami ugyancsak
veszélyeztetett, de nem a határmódosí-
tás, hanem a folyószabályozás miatt.

Lapunk fõszerkesztõjének kérésére
áttanulmányoztam a folyóirat és a ter-
mészetvédelem 150 éves kapcsolatát.
Ebbõl többek között kiderült, hogy a
másfél évszázad alatt megjelent termé-
szetvédelmi vonatkozású írások több
mint felének szerzõje Bartha Dénes
tanszékvezetõ egyetemi tanár. Nehéz
megállapítani, hogy a professzor úr el-
sõsorban mérnök, tanár, botanikus,
természetvédõ, erdész vagy ezen di-
szciplínák oktatója. Lehet, hogy mûvé-
sze is.

Rakonczay Zoltán

Bartha Dénes (szerk.): 
Magyarország ritka fa- és cserje-

fajainak atlasza

A Kossuth Kiadó Kossuth Természettár
címen egy nagyszabású természettudo-
mányos sorozat kiadását határozta el. E
könyvsorozat negyedik köteteként je-
lent meg Bartha Dénes szerkesztésében
a Magyarország ritka fa- és cserjefajainak
atlasza. A 352 oldal terjedelmû, bõsége-
sen illusztrált könyv a ritkának számító
fás növények kismonográfiáit tartalmaz-
za. Irányultsága alapján a kiadványnak

akár a Természetvédelmi Dendrológia
címet is lehetett volna adni.

A könyv elején a szerzõ 8 oldalt szen-
tel a hazai dendrológia történetének és a
tárgy nevesebb mûvelõinek. Ugyancsak
itt a bevezetõben külön fejezet tárgyalja a
fás szárú növények általános morfológiai
és élettani jellemzõit, köztük a nevezék-
tani ismereteket, különös figyelmet for-
dítva a tudományos nevek eredetére,
majd a fa- és cserjefajok szaporodásbio-
lógiáját és a fajon belüli változatosságot
ismerteti. A fajok elterjedésével és a hazai
elõfordulásukkal kapcsolatosan részlete-
sebben tárgyalja az õshonosság kérdését.
A bevezetõ fejezetet a fa- és cserjefajok
természetvédelmi vonatkozásai, illetve a
vörös könyvek és vörös listák veszélyez-
tetettségi fokozatainak ismertetése zárja.

A 285 oldalnyi, több száz fényképpel
illusztrált kismonográfia-sor képezi a ki-
advány atlasz jellegét. A kiválasztás alap-
ját a faj ritkasága, veszélyeztetettsége és
védettsége képezte. A válogatásban a né-
hány centiméteres törpecserjéktõl és a fás
szárú liánoktól a nagy termetû állomány-
alkotó fákig, különbözõ életformájú nö-
vények szerepelnek. Azoknál a rokonsá-
gi csoportoknál, ahol egy nemzetségen
belül több faj is szerepel, ott rövid nem-
zetségjellemzés könnyíti a tájékozódást.
A monografikus ismertetés tematikája fel-
öleli a nevezéktan sajátosságait, a faj
rendszertani helyét, részleges morfológiai
leírását és szaporodásbiológiáját, továbbá
elterjedési területét és azon belül a hazai
elõfordulásokat és végül a természetvé-
delmi vonatkozásokat a veszélyeztetett-
ségi források megjelölésével. A kismonog-
ráfiát a fajjal kapcsolatos irodalomjegyzék
zárja. A genetikailag változatos nagyfa-
joknál (berkenyék, madárbirsek, rózsák)
a szerzõk kitérnek a lokális elterjedésû
„kisfajok” bemutatására, így a kiadvány
valójában mintegy 100 fa- és cserjefaj is-
mertetését tartalmazza. A monográfiasort
átfogó irodalomjegyzék zárja.

A tudományos igénnyel összeállított
népszerûsítõ stílusú munkában elsõ-
sorban a természetvédelmi szempon-
tok érvényesültek. A könyvben szere-
plõ fás növények monografikus feldol-
gozása közel 20 év kutatásának és
adatgyûjtésének eredménye. A feldol-
gozásban 29 társszerzõ mûködött köz-
re, emellett számos hazai és külföldi
botanikus nyújtott segítséget. A kiváló
minõségû illusztrációk a könyv hasz-
nálati értékét nagyban növelik. A mo-
nográfiákban ismertetett fajok több
mint 90 százaléka erdõterületen él, ál-
lományaik, termõhelyeik megõrzése
erdészeti feladat, számunkra hézag-

pótló szakkönyv. A Kossuth Kiadót kü-
lön köszönet illeti a könyv igényes,
szép kivitelezéséért.

Dr. Vancsura Rudolf

 

Sonnevend Imre:
Elfeledett gyümölcseink,

a házi berkenye és a 
barkócaberkenye

(Viza nyomda, Veszprém, 2012.)

Valljuk meg õszintén, még a gyakorló
hegy- és dombvidéki erdészeink közül is
akad jó pár kolléga – nem beszélve az al-
földi zöldkalaposokról –, aki észre sem
venné területén az ott észrevétlen meg-
lapuló, még a koronaszintet is elérõ házi
berkenyefát vagy a cserjeszintben
hosszú évekig szerényen küzdõ házi
berkenye fiatal példányait. A stúdiumok
régen voltak, az ilyen ritka fákat átlapoz-
ta hajdanán a legtöbb erdészjelölt, a mai
pörgõ világban meg ki foglalkozik ilyen
„falmelléki” fával? Nem szerepel az erdõ-
tervek elegyarányában, a megjegyzések
rovataiban is csak ritkán kerül be, telepí-
tésekben, felújításokban nem ültetik.

Természetesen a barkócaberkenye
azért jóval ismertebb erdészeink köré-
ben, de ez a fafaj is elkerüli sokak figyel-
mét, nem ismerik annak számos érdekes
tulajdonságát, hasznosítási lehetõségét. 

Ezeken próbál segíteni ez a mind-
össze 86 oldalas füzet, amelynek szer-
zõje hosszú évek óta megkülönbözte-
tett figyelemmel kísérte ezt a két fafajt,
figyelte sorsát, regisztrálta azok elõfor-
dulási helyeit. Mivel szakmai pályafutá-
sa során hosszú évekig erdõtervezõ,
majd erdõfelügyelõ, végül pedig a ter-
mészetvédelem munkatársa volt, bõven
volt alkalma megfigyelni ezt a két érde-
kes fafajt. Elsõsorban a Bakonyban, a
Balaton-felvidéken, de a zalai dombok
között, sõt Vas és Somogy megyében is
szétnézett berkenyeügyben.

Az ismeretlenség homályából emeli
ki a szerzõ ezt a két gyümölcstermõ
berkenyénket. Mivel a házi berkenyérõl
még nem született magyar nyelven
semmiféle kismonográfia, ezt a fajt is-
merteti részletesebben. (A barkócáról
„Az év fafaja” kapcsán volt egy cikksor-
ozat az EL-ban). A nevezéktani, morfo-
lógiai és a szaporodásbiológiai ismerte-
tést követik az elterjedési területek tud-
nivalói, melyet a könyv függelékében
található igen részletes hazai elõfordu-
lási táblázat egészít ki. Ebben feldolgoz-
ta a szerzõ a TTM Növénytár herbáriu-
mi adatait az 1800-as évektõl napjain-
kig, valamint az utóbbi évtizedek bota-



nikai szakirodalmának ide vonatkozó, a
legkülönbözõbb publikációkban nap-
világot látott adathalmazát is. Ugyane-
zen adatokból felrajzolja a Kárpát-me-
dencei helyzetképet is. A faj termõhelyi
igényei, jellemzõ élõhelyei után szó
esik még a házi berkenye természetvé-
delmi vonatkozásairól is. A kiadvány
második felében érdekes adatokat ol-
vashatunk mindkét faj magyarországi
elõtörténetérõl, a helynevekben tapasz-
talható elõfordulásaikról, számos gyó-
gyászattörténeti érdekességérõl. 

Mivel a házi berkenye a szõlõhegyek
kedvelt termesztett gyümölcse is volt, a
kertészeti vonatkozások sem maradtak
ki a mûbõl. A füzet végén a házi és a
barkócaberkenye termésérõl, mint ki-
váló pálinkaalapanyagról olvashatunk
érdekes, eddig ismeretlen adatokkal
megtûzdelt tudnivalókat. Hogy milyen
szerteágazó e két gyümölcsfánkra vo-
natkozó ismeretek halmaza és a hozzá-
juk kapcsolódó megannyi kultúrtörté-
neti és gasztronómiai érdekesség, jól
példázza a szakmai tanulmányokat ke-
retezõ elõhang és prológus. Az elõbbit
ugyanis Ambrus Lajos József Attila-díjas
író, a régi gyümölcsfajták avatott szép-
írói szakértõje, az utóbbit pedig a köz-
gazdaságtan nagy öregje, Kopátsy Sán-
dor professzor írta, az elsõ magyar bar-
kócaberkenye-pálinka bakonyi, Cse-
tényben történt megszületésének örö-
mére. Hogy ezeknek aztán mennyi kö-
ze van a magyar erdészekhez, kiderül a
füzet tüzetes elolvasása után.

A szerzõ ezúton is kéri és gyûjti to-
vábbi idõs, méretes vagy érdekes házi-
és barkócaberkenye-példányok elõfor-
dulásának adatait (sonnevend.im-
re@chello.hu, mobil: 30-491-00-84).    

 

Hetedik évfolyamában jár az
Acta Silvatica

Az „Acta Silvatica et Lignaria Hungarica”
(ASLH) folyóiratot a gyakorlatban dolgozó
tagtársainknak csak kis része ismeri, már
csak azért is, mert a cikkek kizárólag angol
(kivételes esetben német) nyelven jelen-
nek meg. Feltehetnénk a kérdést, hogy
van-e értelme egy tisztán idegen nyelvû tu-
dományos lapot fenntartani ezen a szakte-
rületen, az MTA, valamint az Erdõmérnöki
és Faipari egyetemi karok és az ERTI
pénzügyi támogatásával? Válaszom erre
egy másik kérdés: lehet-e Magyarországon
tudománnyal foglalkozni nemzetközi kap-
csolatok és elismertség nélkül? Nem igé-
nyel különösebb magyarázatot ma már,
hogy nem lehet: a kutatási támogatások ál-
talános fogyatkozása kötelezõen kénysze-
rít nemzetközi szinten a tudományos mun-
kamegosztásra és nemzetközi (EU-s) for-
rások igénybevételére. Ehhez nemzetközi-
leg elismert orgánumban kell publikálni. A
hazai oktatók, kutatók többsége azonban
még egy másik világban szocializálódott,
amely a tudományban is „önellátásra” ren-
dezkedett be, és ezért nehezen képes tel-
jesíteni a nemzetközi publikálás egyre ke-
ményebb feltételeit. 

Ezért egy kifejezetten külföldnek
szóló erdészet-, faanyag- és környezet-

tudománnyal foglalkozó lap alapítását
Solymos Rezsõ akadémikus vetette fel
8 évvel ezelõtt, és az eddig megjelent
lapszámok azt bizonyítják, hogy a kez-
deményezés életképes. A folyóirat kül-
detése, hogy a hazai szerzõk nemzet-
közi megjelenését segítse. A publikálás
elõkészítése során a szerzõket igyek-
szünk hozzásegíteni a megfelelõ szín-
vonal teljesítéséhez, jobban, mint
ahogy azt a külföldi lapszerkesztõsé-
gek teszik. Az ASLH-ban publikált cik-
kek ugyanakkor teljesítik az „impak-
tos, referált cikk” minõsítést, a lap lek-
torálási színvonala és nemzetközi refe-
ráltsága ezt garantálja.

Az ASLH legújabb, 2011-es, 7. száma
nemrég jelent meg. A cikkek többsége
alaptudományi (klimatológiai, hidroló-
giai, ökológiai) kérdésekkel foglalkozik,
de helyet kapott köztük pl. Rédei K. és
munkatársai tanulmánya is a rövid vá-
gásfordulójú akácgazdálkodásról. A hazai
olvasók érdekében valamennyi cikkhez
magyar nyelvû összefoglaló is tartozik. A
folyóirat eddig megjelent valamennyi
számának minden cikke on-line elérhetõ
és letölthetõ a http://aslh.nyme.hu hon-
lapról. A szerkesztõség szívesen fogad
közlésre alkalmas kéziratokat a társtudo-
mányok területérõl is, amennyiben a lap
profiljának megfelelnek. 

Mátyás Csaba
akadémikus, fõszerkesztõ


