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Az utóbbi néhány évben (különö-
sen a gyapjaslepkének köszönhe-
tõen) már szinte hozzászoktunk,
hogy az évente bejelentett erdõ-
károk túlnyomó részét a biotikus
károkoknak köszönhetjük. Idén
jelentõs mértékben megváltozott a
helyzet. Egyrészt a gyapjaslepke
eddig észlelt legnagyobb magyar-
országi tömegszaporodása össze-
omlott, és az éves kárterület 2000
ha alá csökkent. Ugyanakkor a ve-
getációs idõszak kezdetétõl fogva
szokatlan gyakorisággal és erõs-
séggel léptek fel különbözõ abioti-
kus erdõkárok. Tavaszi fagykárok,
nyári viharkárok, súlyos aszály- és
tûzkárok egyaránt felléptek erde-
inkben. Jelen írás ezekrõl ad rö-
vid, országos áttekintést. 

Az adatok forrása
Az Erdõvédelmi Figyelõ-Jelzõszolgálati
Rendszer keretein belül az ERTI Erdõ-
védelmi Osztálya az 1960-as évek eleje
óta gyûjti és dolgozza fel az adatokat a
magyar erdõkben elõforduló biotikus
és abiotikus károkra vonatkozóan. So-
kak számára ismert, hogy az erdõgaz-
dálkodók (a jelenleg érvényes jogsza-
bály szerint a 200 ha-nál nagyobb erdõ-
területtel rendelkezõk) kötelesek éven-
te 4 alkalommal az Erdõvédelmi Jelzõ-
lapok kitöltésével adatokat szolgáltatni
az erdejükben elõforduló károkról. Itt
most az abiotikus kárformákra vonatko-
zó adatokat közöljük.

Bejelentett abiotikus erdõkárok 
2007-ben az ország erdeiben összesen
60 106 ha abiotikus erdõkárt jelentettek
a gazdálkodók. A kárjelentések kezdete
– a 60-as évek eleje – óta még sohasem
volt ilyen nagy az abiotikus erdõkárok
nagysága (1. ábra). 1993-ban is megha-
ladta az 50 ezer hektárt, amikor is az
aszálykár volt rendkívül jelentõs, míg
2007-ben a tavaszi fagykár mellett a
nyári aszálykár is igen nagy területen je-
lentkezett.

Az Erdõvédelmi Jelzõlapokon 11-fé-
le abiotikus erdõkár jelezhetõ. Ezek az
1. táblázatban láthatók.

Fagykárok
2007 április végén, ill. május elején

országos kiterjedésû, erõs fagyok vol-

tak, melyek nem csupán a gyümölcsö-
söket, hanem az erdõket is nagymérték-
ben károsították. A kései fagy hatását a
korán érkezõ tavasz, illetve az ebbõl
következõ szokatlanul korai lombfaka-
dás is erõsítette. Az Erdõvédelmi Jelzõ-
lapot küldõk fele, tehát minden máso-
dik gazdálkodó jelzett valamilyen nagy-
ságú és mértékû fagykárt, összesen 31 159

ha-ról. A kárjelentések kezdete óta, az-
az az utóbbi közel fél évszázadban ez
eddig a legnagyobb terület. A második
legmagasabb érték 1972-ben jelentke-
zett (2. ábra). Ez azt jelenti, hogy a
2007-es érték több mint kétszerese a
korábbi rekordnak, az éves átlagnak
(3691 ha) pedig több mint nyolcszoro-
sa. A károk 16%-a gyenge (a törzsek
20%-ig), 21%-a közepes (a törzsek 21-
40%-a között), 63%-a (!) erõs ( 40% fe-
lett) volt (1. kép).

Kisebb-nagyobb mértékû tavaszi
fagykárok mind a 10 ÁESZ Igazgatóság
területén elõfordultak. A legkisebb
károk a Zalaegerszegi és Kaposvári
Igazgatóság területén, míg a legnagyob-
bak a Miskolci, Egri és Debreceni Igaz-
gatóság területén alakultak ki (3. ábra).

Aszály
2007 júniusában és júliusában az or-

szág jelentõs részén az átlagosnál keve-
sebb csapadék esett. Emellett júniusban
az ország több mint 2/3-án 3-4 ºC-kal (!),
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2007: az abiotikus erdõkárok éve

1. ábra. Abiotikus erdôkárok Magyarországon 1962 és 2007 között, az Erdôvédelmi Figyelô-
Jelzôszolgálati Rendszer adatai alapján

Kárforma Terület
Aszálykár 21 326 ha  
Erdei tûzkárok  683 ha
Homokverés 60 ha
Hótörések 88 ha
Kései fagy csemetekertben 52 ha
Kései fagy fiatalosban 31 159 ha  
Nyári jégkár 469 ha  
Nyári vízkár 12 ha
Széldöntés, széltörés 6133 ha
Téli jégkár –
Zúzmarakár 124 ha  
Összesen: 60 106 ha  

1. táblázat. Bejelentett abiotikus erdôkárok
területi adatai 2007-ben

2. ábra. Kései fagyok fiatalosokban Magyarországon 1961 és 2007 között, az Erdôvédelmi
Figyelô-Jelzôszolgálati Rendszer adatai alapján
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júliusban az ország kb. 4/5-én 3 ºC-kal
(!) magasabb volt a havi átlaghõmérsék-
let, így nem csoda, hogy jelentõs aszály-
károkat jelentett a jelzõlapot küldõ gaz-
dálkodók 44%-a. 2007-ben összesen
21 326 ha-on alakultak ki aszálykárok,
ami a 6562 ha átlaghoz viszonyítva több
mint háromszoros érték (4. ábra). A
károk 16%-a gyenge (a terület 10%-áig),
40%-a közepes (a terület 11-20%-a kö-
zött), 44%-a erõs ( 20% felett) volt.

Az ország egész területén kialakul-
tak aszályok, mind a 10 ÁESZ Igazga-
tóság területérõl jelentettek károkat. A
legkisebb károk a Szombathelyi és Za-
laegerszegi Igazgatóság területén, míg
a legnagyobbak az Egri és Veszprémi
Igazgatóság területén alakultak ki (2-
3. kép). 

Jó hír, hogy erdeink a csapadékos
nyárutó és kora õsz miatt rövid távon
viszonylag jól kiheverték az aszály ha-
tását. Augusztusban a keleti és észak-
keleti országrészt kivéve az átlagosnál
több, helyenként az átlagos csapadék
kétszerese esett. A szeptember szintén
kedvezõ volt csapadék szempontjából,
az egész ország területén az átlagosnál
több csapadék esett, egyes helyeken az
átlagos mennyiség 2-3-szorosa is lehul-
lott. Általában elmondható, hogy a je-
lentõsebb aszálykárok leginkább a
bontott vagy más oknál fogva záródás-
hiányos állományokban jelentkeztek.
Az idei év is megerõsíteni látszik azt a
korábbi megállapításunkat, hogy az
aszály negatív hatásait tekintve, a hazai
bükktájak közül a Dél-Dunántúl látszik
a leginkább veszélyeztetettnek.

Erdei tûzkárok
A fagykár és az aszálykár mellett em-

lítésre méltó, hogy 2007-ben az erdei
tûzkárok nagysága igen magas, 683 ha
volt. A tûzkárok gyakorisága és területi
kiterjedése nyilvánvalóan erõsen össze-

4. ábra. Aszálykárok Magyarországon 1961 és 2007 között, az Erdôvédelmi Figyelô-Jelzô-
szolgálati Rendszer adatai alapján

3. ábra. Fagykárok területi eloszlása ha-ban,
2007-ben, ÁESZ Igazgatóságonként

5. ábra. Aszálykárok területi eloszlása ha-
ban, 2007-ben, ÁESZ Igazgatóságonként

2. kép. Aszálykár déli hegyoldalon fekvõ tölgyesben 3. kép. Aszálykár miatt bekövetkezô kora augusztusi lombhullás bükkön

1. kép. Erôs tavaszi fagykár domboldalon lévô akác fiatalosban. Jól látható a „fagyvonal”, ami
felett nem, alatta viszont bekövetkezett a kár



14 Erdészeti Lapok CXLIII. évf. 1. szám (2008. január)

Országos munkavédelmi konferencia
házigazdája volt két napon keresztül a
NYÍRERDÕ Nyírségi Erdészeti Zrt. A
program során a társaság – a hazai erdõ-
gazdaságok közül elsõként – partnerségi
megállapodást kötött a munkavédelmi
hatósággal. Baktalórántházán Papp Ist-
ván, az Országos Munkavédelmi és
Munkaügyi Fõfelügyelõség elnöke, Bódi
László, a NYÍRERDÕ Zrt. igazgatóságá-
nak elnöke, és Kaknics Lajos, a társaság
vezérigazgatója írták alá a „Partnerség a
foglalkoztatás biztonságáért” elnevezésû
dokumentumot. Ebben a felek rögzítet-
ték, hogy a foglalkoztató elzárkózik a fe-
ketemunka minden formájától; valamint
az alapvetõ munkavédelmi elõírásokat
teljesítve, az egészséget nem veszélyez-
tetõ, biztonságos munkakörülményeket

teremtve óvja munkavállalói életét, testi
épségét.  

Papp István és Kaknics Lajos stílusosan
egy farönk elfûrészelésével avatta fel az or-
szág második fakitermelõ tanpályáját, ame-
lyet a Baktalórántházi Erdészet területén
hoztak létre. A kialakítás 10 millió forintos
költségének nagyobb része – a munkaügyi
bírságokból befolyt forrásokból – a mun-
kavédelmi hatóságtól származik, negyed
részét pedig a NYÍRERDÕ Zrt. saját maga
gazdálkodta ki. A tanpálya alkalmas a tár-
saságnál fakitermelésben dolgozó munka-
vállalók, vállalkozók képzésére, de az el-
képzelések szerint helyet adhat akár nem-
zetközi bemutatóknak, versenyeknek is.   

A hatóság célja a munkavédelem és
munkaügy területén olyan megközelítés,
amely a törvények betartását és a munka-

vállalók biztonságát helyezi az elsõ hely-
re; értéket kell adni a biztonságos tevé-
kenységnek – fogalmazott elõadásában,
Gúthon, az Országos Munkavédelmi és
Munkaügyi Fõfelügyelõség elnöke. Papp
István a hazai munkavédelmi helyzetrõl
szólva elmondta: idén a munkáltatók
70%-ánál tártak fel valamilyen jogsértést
az ellenõrök. 2007-ben eddig 74 halálos
baleset történt munkavégzés közben: az
elnök szerint gyakran a munkaterület
nincs megfelelõen elõkészítve, de elõfor-
dul, hogy a munkáltató nem készíti fel
megfelelõen a munkavállalókat.   

A konferencián elõadást tartott dr. Ber-
ta Attila, Mandrik István, az OMB munka-
adói-, illetve Borhidi Gábor, az OMB
munkavállalói oldalának ügyvivõje. 

Kép és szöveg: Vereb István

függ az aszályossággal. Az idei érték
egyébként a 2003-as 779 ha utáni legna-
gyobb kárterület. Megjegyzendõ, hogy
2003 is erõsen aszályos év volt.

Széldöntések, széltörések
Ugyancsak megemlítendõ, hogy az

ország több pontján szokatlanul erõs,
tornádó jellegû viharok is kialakultak
ebben az esztendõben. Ezek több, mint
6000 ha-on okoztak kisebb-nagyobb
mértékû károkat. Júniusban például je-
lentõs viharkárok jelentkeztek a Mátrá-
ban, melynek során az ERTI által kezelt,
40 éve létesített IUFRO lucfenyõ szár-
mazási kísérlet, illetve az ebben elhe-
lyezett ökológiai mérõállomás is káro-
sodott (4. kép). A kialakult látvány
ugyan jóval kisebb léptékben, de a tát-
rai viharkárokra emlékeztetett. Ezzel
kapcsolatban megemlítendõ, hogy az
ilyen helyzetekben sürgõsen elvégzen-
dõ kárfelszámolás/kármegelõzés ható-
sági engedélyeztetése gyakran hossza-
dalmas. A késedelem pedig fenyvesek-

ben – különösen a vegetációs idõszak-
ban bekövetkezett károk esetén – jelen-

tõsen növeli további károk (pl. szúkár)
kialakulásának kockázatát.

Összefoglalás
A fentiek alapján túlzás nélkül állíthatjuk,
hogy 2007. az abiotikus erdõkárok éve.
Különös figyelmet érdemel ez a tény an-
nak ismertében, hogy a klímaváltozások-
kal kapcsolatos elõrejelzések az átlagos-
tól jelentõs mértékben eltérõ idõjárási
helyzetek gyakoriságának növekedését
prognosztizálják. Azaz sajnálatos módon
nemcsak a biotikus, hanem az abiotikus
károk növekedésére is számolnunk kell
a jövõben. Ismeretes az is, hogy a
biotikus és abiotikus kárformák gyakran
egymást erõsítik, illetve egymásnak elõ-
készítõi. Ez egyben azt is jelenti, hogy er-
deink egészségi állapotának folyamatos
nyomonkövetése és megõrzése még az
eddiginél is fokozottabb figyelmet köve-
tel a jövõben. Ez magában foglalja példá-
ul az erdõvédelmi jelzõlapok lelkiismere-
tes kitöltését és beküldését is.

Fotók: Csóka György

4. kép. A június viharkár következményei
mátrai lucosban

Fakitermelõ tanpálya a NYÍRERDÕ-nél

A Fõvárosi és Pest Megyei MgSzH Erdészeti 
Igazgatóság felvételt hirdet határozott idejû

köztisztviselõi státuszra, térinformatikus munkakörbe.
Bérezés a köztisztviselõi bértábla alapján történik. 
Az állás megegyezés esetén azonnal betölthetõ. 

Érdeklõdni lehet telefonon vagy e-mailben
Szentpéteri Sándor igazgatóhelyettesnél 

06-1/3743420, email: Szentpeteri.Sandor@aesz.hu




