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A kiépített miniállomás-hálózat leg-
fontosabb mûködési céljai az alap-
adatgyûjtés mellett a következõk: er-
dészeti adatszolgáltatás, abiotikus kár-
kockázat-figyelés, monitoring, kapcso-
lódó pályázatok adattámogatása
(aszályok, jégkárok, széldöntések, vi-
harkárok), térségi ökoturisztikai on-
line adatszolgáltatás, archívum lehív-
hatóság, visszakereshetõség, oktatási
funkciók bõvítése, erdei iskolák okta-
tási programjainak támogatása, ve-
szély-elõrejelzõ, figyelmeztetõ rend-
szer felállítása.

Összefoglalás
Erdõökológiai szempontból meghatá-
rozóak egy adott terület légkörének fi-
zikai tulajdonságai, az abiotikus  kör-
nyezeti tényezõk: fény, fényeloszlás,
hõviszonyok, víz, csapadék, páratarta-

lom, vízgazdálkodás, légkör-összetétel,
mechanikai-fizikai hatások stb.

Ezek a tényezõk voltaképpen a kü-
lönbözõ életközösségeket alapvetõen
szabályozó kényszerfeltételeket jelen-
tik. Az erdõklíma-vizsgálatok e feltéte-
lek meglétét, alakulását, változásait ál-
lítják kutatásaik homlokterébe. 

A bioszféra egyik alapvetõ rendszere
az éghajlat, a talaj- és a növénytakaró
kölcsönhatása – melynek komplex
visszacsatolásai az erdõ ökoszisztémá-
jának mûködésében is elsõdlegesek. Az
éghajlatot meteorológiai elemek – lég-
körfizikai tulajdonságok, hõmérséklet,
páratartalom, csapadék stb. – térben és
idõben folyamatosan változó rendszere
alakítja. A klímát alkotó meteorológiai
elemek nem mindegyike és nem azo-
nos mértékben gyakorol hatást a nö-
vénytakaró elemeire. Ezzel párhuzamo-

san,  egyetlen idõjárási elem megválto-
zása nem feltétlenül változtat meg egy
olyan rendkívül sok irányba alkalmaz-
kodó rendszert, mint az erdei ökoszisz-
téma. Ezért a konkrét vizsgálatok, mo-
dellezések során érdemesebb csak né-
hány, szignifikáns elemet kiválasztani.
Ezek alkotják az ún. ökoklímát, mely
egyben az erdõgazdálkodás kiemelten
fontos meghatározója. 

A bioklimatológia gyakorlati ered-
ményei fontos eszközök az egyes te-
rületek szakszerû és tartamos kezelési
módjainak kialakításában, a térség
adottságaihoz illõ, ésszerû tájhaszná-
lati tervek kidolgozásában és alkalma-
zásában.
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Immár több mint egy évtizede, hogy az ENSZ
Élelmezési és Mezõgazdasági Világszervezeté-
nek (Food and Agriculture Organization of the
United Nations, továbbiakban FAO) egyik regio-
nális irodájának ad otthont hazánk. A Közép- és
Kelet-európai Iroda 1996-ban költözött Bu-
dapestre, és attól kezdve látja el a tér-
ségben az aktuális agrárproblémák
orvoslását.

Az alrégió 23 országot foglal
magába, melyek az alábbiak: Al-
bánia, Azerbajdzsán, Bosznia-
Hercegovina, Bulgária, Cseh
Köztársaság, Észtország, Fehér-
oroszország, Grúzia, Horvátor-
szág, Lengyelország, Lettország,
Litvánia, Macedónia, Magyarország,
Moldova, Montenegró, Oroszország,
Örményország, Románia, Szlovákia, Szlové-
nia, Szerbia és Ukrajna. A fenti felsorolásból is
látszik, hogy az érintett területek földrajzi adott-
sága, szakmai háttere és fejlettségi szintje meg-
lehetõsen széles skálán mozog.

Ennek köszönhetõen nincs két ugyanolyan
probléma; ezért a programokat az ország igé-
nyeihez kell igazítani, illetve kialakítani. A pro-
jektek kidolgozását az adott célország érintett
minisztériumának felkérése alapján a FAO szak-
referensei és szakértõi végzik. Õk a kivitelezés

levezetésében és koordinálásában is aktív sze-
repet töltenek be, természetesen az ország
szakmai gárdájával együtt. Az erdészeti projek-
tek döntõ többsége az állami, illetve a magáner-
dõ-gazdálkodás támogatását, az erdészeti szek-

tor politikai környezetének fejlesztését és
az erdõgazdálkodás információs és

kommunikációs csatornáinak fej-
lesztését támogatta.

Magyarországot eddig 17 alka-
lommal támogatta a FAO Techni-
kai Együttmûködési Programja
(Technical Cooperation Pro-
gramme), ezekbõl az erdészeti

szektort 2 érintette. Az egyik a Bu-
ják környéki erdészeti és vidékfej-

lesztési terv támogatása és elõkészíté-
se, illetve az innovatív erdõgazdálkodás

megtervezése és kialakításának támogatása.
Ez utóbbiról szóló összegzõ jelentést az Erdészeti
Lapok májusi számában mellékelte a FAO.

Reméljük, hogy az erdészeti szakma hasznos
tapasztalatokkal gazdagodott a projektek lefutá-
sa alatt, illetve a gazdálkodás gyakorlata is meg-
találja (a lehetõségek figyelembe vételével) a
természetközeli erdõgazdálkodás eddig nem al-
kalmazott eszközeit.
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