
Mindnyájunk előtt bizonyított tény, hogy a már beteg és az elpusztult erdő
ket igen sok nehézség árán, nagy költséggel és sokszor a korábbi állapotot el 
nem érő színvonalon vagyunk csak képesek pótolni. Ezért fő célunk az, hogy 
erdeink egészségi állapota ne romoljon és ezzel biztosítsuk a jövő nemzedéke 
számára is az erdők által nyújtott javak társadalmat gazdagító szerepét 

AZ ERDŐKÁR-FELMÉRÉS ORSZÁGOS RENDSZERE ÉS MŰKÖDÉSE 
HALÁSZ GÁBOR 

Hazánkban, több európai országhoz hasonlóan, az erdőkárok megfigyelése egy
idejű az intézményesén bevezetett — a törvény által előírt — üzemtervezéssel. 
Az ország teljes területére kiterjedő, erdővédelmi figyelő-, jelzőszolgálat felállítá
sát 1961-ben rendelte el a főhatóság. Ez a felmérőrendszer az államerdészet akkori 
szervezetére épült, igen korszerű „Erdővédelmi útmutató" előírásai alapján köte
lezte az erdőgazdálkodókat havonta adatszolgáltatásra. 

Az elmúlt időszakban — az újszerű erdőkárok megjelenésével — erdeink 
egészségi állapota kedvezőtlenül alakult. Ebben a helyzetben az erdészember fe
lelőssége, az erdőért, a társadalomért, a korábbiaknál is fokozottabban jelentkezik. 
Felelősségük határa nem esik egybe erdeink határával, kiterjed az egész társada
lomra, sőt a jövő társadalmára. Ezért az erdővédelem komplex rendszerében az 
Erdőrendezési Szolgálatnak a következő feladatokat adta a MÉM EFH: 

— Az erdők egészségi állapotának erdőrészlet szintű meghatározása évente, a 
hazai erdők mintegy egytizedén, az erdőtervezéssel érintett területen. 

— Országos mérő- és megfigyelőhálózat kiépítése az erdők egészségi állapot
változásának meghatározására. 

— A felmérésből származó adatok számítógépes feldolgozása és tárolása. 
— A nemzetközi felmérési rendszerhez való csatlakozás biztosítása. 
— Külön elrendelésre az erdőt ért jelentős károsodás, járványos megbetegedés 

mértékének meghatározása a távészlelés módszereivel. 

A meghatározott feladatok az erdőrendezésnek lehetőséget adtak olyan felmérő-
rendszer kidolgozására, amely alkalmas erdeink egészségi állapotának különböző 
szintű vizsgálatára. 

Amikor az erdőrendezés szerepéről szólunk — ebben a vonatkozásban — nem 
szabad megfeledkeznünk az alapvető feladatról, melyet Fekete Zoltán professzor 
így fogalmazott meg: „az erdőrendezés feladata úgy szabályozni az erdő üzemét, 
hogy t a r t a m o s á n szolgáltassa azt a legkedvezőbb jövedelmet, amely a f e n n 
f o r g ó k ö r ü l m é n y e k közt elérhető". Ezt a meghatározást időtlen időkig ér
vényessé teszi az a kitétel, hogy a „fennforgó körülmények közt" kell szabályozni. 

Jelenlegi fennforgó körülmények feltárásához elengedhetetlenül fontos erdeink 
egészségi állapotának alapos ismerete. Az erdőtervezéshez szervesen csatlakozó er
dőrészlet szintű felmérésről már beszámoltam Az Erdő 1987. augusztusi számá
ban. Ebből a felmérésből az 1986. évi felvétel legjellemzőbb adatait ismertetem 
a túloldali táblázattal. 

Az 1985. évi felméréshez viszonyítva — az erdőterv-megújítások során — 4%-kal 
egészségesebbnek találtuk az erdőket és ez a tisztítási és erdősítési korú erdőkben 
még nagyobb mértékű, kedvező irányú eltérést mutat (9—11%). 

Az erdőrészlet szintű felmérésből az adott faállomány általános egészségi álla
potára, valamint az állományalkotó fafajok jövőjét befolyásoló, mértékadó káro-
sítókra, ill. károkozókra, kárképekre lehet adatokat kapni. Szükség van emellett 
olyan — a 2. pontban leírt — felmérőhálózatra, amely véletlen mintavételes mód
szerrel, jelölt mintafákon végzett, rendszeres mérésekkel és megfigyelésekkel az 
erdő egészségi állapotának időbeli változását is vizsgálja. 



Erdeink egészségi állapota a fatermesztés különböző szakaszaiban 
(1986. évi felvétel) 

A felmért terület megoszlása kárfokozatonként, 
műveleti módok szerint és összesen %-ban 
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A légszennyezés erdőkre gyakorolt hatásának mérésére ajánlott nemzetközi mód-
zert alapul véve, az erre vonatkozó egyezményben lefektetett alapelvek marad-
déktalan megtartásával és az 1987. évi Usti nad Labem-i koordinációs értekezle
ten részünkre meghatározott feladatnak megfelelően dolgozzuk ki a hazai felmérő
hálózat módszerét és a lombos fafajok megfigyelésére alkalmas módszert. Magyar
ország jelenlegi erdőterületén így (1,7 millió ha) a 4X4 km-es hálózatban 1027 db 
hálózati pont alkalmas mintaterületek kijelölésére. 1987-ben ki is tűztük és állan
dósítottuk ezeket a pontokat. 

A 4X4 km-es hálózatban tervezett felvételeket úgy fogjuk végezni, hogy azok 
összekapcsolhatók legyenek az erdőrészlet szintű felméréssel. Ezért a mintavételi 
hely „Állapot- és termőhelyadatok feljegyzésére" külön nyomtatványt nem szer
kesztettünk, hanem erre a célra is felhasználjuk az erdőrendezésben alkalmazott 
nyomtatványokat (L-lap, T-lap). Ezek a felvételi lapok több adatot tartalmaznak 
mint a nemzetközi módszerekben megadott minta, de azokat mind magukba fog
lalják. (A genetikai rendszerben megadott talajosztályokat számítógépes program
mal alakítjuk át a FAO-talajosztályoknak megfelelő kategóriákra.) Az egyes fák 
adatainak feljegyzésére a nemzetközi módszerben megadott minta figyelembevéte
lével alakítottunk ki felvételi lapot. 

A felvételi lap a nemzetközi mintán szereplő adatok átcsoportosításával, ill. ki
egészítésével készült. A mintafa alapadatait kiegészítettük a következőkkel: ere
det, magasság, törzsminőségi osztály, mellmagassági átmérő. A mintafa egészségi 
állapotának értékelésében a levélvesztési százalék, a levélelszíneződési kategória és 
a koronaelhalás rovatokat kiemeltük és ezekre a nemzetközi osztályozási rendszert 
alkalmazzuk. A továbbiakban kiegészítettük olyan rovatokkal, amelyek alkalmat 
adnak ugyanolyan csoportosításban a károk, kórokozók, károsítok, ill. kárképek 
feljegyzésére, ahogyan az erdőrészlet szintű felmérésben is tapasztalhattuk (ennek 
felel meg a kódcsoport rovatba beírt számozás is). Ezeket feltétlenül szükséges
nek tartjuk a lombos fafajok károsodásainak értékelésénél. 

A felvételek minden évben augusztus 15. és szeptember 15. közötti időszakban 
készülnek. Az adatok rögzítése és erdőtervezési iroda szintű feldolgozása személyi 
számítógéppel fog történni, míg az országos feldolgozás a MÉM ERSZ központi 
gépén készül. Az adatok feldolgozása október 15-ig fejeződik be, így tudunk eleget 
tenni a hazai és nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségeinknek. Az első felvételt 
1988. évben tervezzük. Az adatfeldolgozásban részben a nemzetközi módszer min
tatáblázatait alkalmazzuk olyan módon, hogy egy-egy táblázat egy fafajra, ill fa
fajcsoportra készül (8 fafajcsoportot különítünk el) és egy táblázaton belül még 
korcsoportba soroljuk az állományokat, ahogyan azt az erdőrészlet szintű felmérés 
feldolgozásánál is tettük. Hazai felhasználásra ezen túlmenően is készülnek táb
lázatok. 



AZ ERDŐVÉDELMI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI ÉS JÖVŐBENI TERVEI 
DR. TÓTH JÓZSEF 

Az erdővédelmi kutatás — az erdőre ható káros tényezők sokféleségét felismer
ve — szerte a világon el kellett, hogy jusson egy olyan új szakaszba, amikor te
vékenységét, eredményességét mindenekelőtt szintetizálóképessége határozza meg. 
Nagyon sokan, sokféle módon és különböző helyeken foglalkoznak ma az erdő
védelem részproblémáival. Ezek a kutatások sokat veszíthetnek értékükből, ha 
nem épülnek be egy komplex rendszerbe, nem kapcsolódnak más részeredmények
hez. Eddigi eredményeink a szaksajtóban, a kutatási jelentésekben és a megrendelő 
gazdálkodóknak készített zárójelentéseinkben a szakközönség rendelkezésére állnak. 

Az alapkutatások eddig sem voltak kellő arányban képviselve, és az egyre szű
külő költségvetési támogatások rákényszerítik a kutatóhelyeket a gazdálkodók ál
tal finanszírozott alkalmazott kutatásokra. Nagyon rövid idő alatt eljuthatunk 
oda, hogy hiányozni fognak a biológiai alapok és így a felépítmény is veszélybe 
kerül. 

A jövőben tervezett erdővédelmi kutatómunka szervesen beleilleszkedik az „erdő
védelem komplex rendszerébe": 

— Aktív közreműködés az ERSZ által kialakítandó, 4X4 km-es mérőhálózat 
működtetésében, ide kapcsolva a 23 erdészeti fénycsapda- és a figyelő-jelző 
szolgálat adtaiból készített prognózisokat Az erdőfelügyelőségek hatósági köz
reműködésével lehetővé válik a rendszer pontosabb és megbízhatóbb műkö
dése. 

— Mintegy 60—100 db etalonállomány kijelölése (16X16 km), ahol évente (és 
részben 5 évente) ökológiai adatgyűjtés történik, többek között az egészségi 
állapotra vonatkozóan is. 

— 5 db ökológiai bázisterület kiépítése az UNESCO ökoszisztéma-hálózathoz, csat
lakoztatva. 

— Folytatjuk a KTT hervadásos megbetegedésének vizsgálatát (trendvizsgálat, 
mikológia, entomológia). 

— KST-állományok egészségi állapotát befolyásoló tényezők vizsgálata. 
— Felállítottuk az alapkutatási szinten üzemelő mikorrhiza-laboratóriumot. és itt 

elsősorban a tölgyekhez kapcsolódó vizsgálatokat tervezünk. 
— Keressük a biológiai védekezési módszereket. 
— Tovább vizsgáljuk az erdei- és feketefenyvesekben kialakuló kárláncolatokat. 
— Többet kívánunk foglalkozni a bükkel. 
— Meggyőződésünk, hogy az erdővédelem szerves része a gyomirtás. Ezért a jö

vőben fejleszteni kívánjuk az ilyen irányú kutatásokat, a kapacitások bőví
tésével. 

— Folyamatosan elemezzük a tömegszaporodásra hajlamos rovarfajok populá
cióit és kiterjesztjük figyelmünket néhány „elfelejtett" kártevőre is, pL: cse
rebogarak, FF-ágelhalás, Dendrolimus pint stb. 

ALFÖLDI AKÁCOSAINK, NYÁRASAINK ERDŐVÉDELMI HELYZETÉRŐL 
DR. SZEMERÉDY MIKLÓS, MÉSZÁROS GYÖRGY 

Akácosaink és főleg nyárasaink alföldi viszonylatban azzal jellemezhetők leg
találóbban, hogy kultúrerdők. Bár az akácot Vadas szerint 1710—1720 között 
hozták be Magyarországra, azóta majdnem őshonos lett. Mind az akác, mind 
a nyár csak monokultúraként termeszthető nálunk. Így egyesek szerint ez a 
két fafaj inkább ipari ültetvény, mint erdő. Bárminek tekintjük e két, állo
mányt alkotó fafajt, egészségi állapotával akkor is foglalkoznunk kell. Sőt, 


