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Bevezetés
Az Erdészeti Lapok CXLIII. évfolyamá-
nak 1. számában a 2007-es évet az abio-
tikus erdõkárok évének kiáltottuk ki. A
kiemelkedõen magas területet érintõ ta-
vaszi fagykárok, illetve a súlyos nyári
aszályok feltétlenül indokolták is ezt a
„megtisztelõ címet”. Habár még csak a
2010-es év felénél tartunk, így az idei
összesített éves káradatok még nem is
állhatnak rendelkezésre, nem kockázta-
tunk sokat, ha azt mondjuk, hogy a 2010-
es év felveszi a versenyt 2007-tel, sõt nem
zárható ki, hogy meg is fogja elõzni azt.
A jelentõs abiotikus erdõkárok aktualitá-
sa, a velük kapcsolatban megnövekedett
figyelem miatt célszerûnek és hasznos-
nak tartjuk közel fél évszázad káradatait
összefoglalni és értékelni.

Az adatok forrása
Ismert, hogy az erdõgazdálkodók (a je-
lenleg érvényes jogszabály szerint a 200
ha-nál nagyobb erdõterülettel rendel-
kezõk) kötelesek évente 4 alkalommal
az Erdõvédelmi Jelzõlapok kitöltésével
adatokat szolgáltatni az erdeikben elõ-
forduló károkról. Az ERTI Erdõvédelmi
Osztálya az 1960-as évek eleje óta gyûj-
ti és dolgozza fel ezeket a jelentéseket,
illetve értékeli a belõlük származó ada-
tokat. Jelen tanulmányban a fontosabb
abiotikus kárformákra vonatkozó ada-
tokat összegezzük és elemezzük.

Bejelentett abiotikus erdõkárok
1961 és 2009 között

A magyarországi erdõkben az összesí-
tett erdõkárok, ezen belül mind a bioti-
kus, mind az abiotikus erdõkárok nö-
vekvõ tendenciát mutatnak az elmúlt
közel fél évszázadban. Az abiotikus er-
dõkárok éves értékeit és trendjét az 1.
ábrán mutatjuk be. 

Az 1962-2009. közötti idõszakban az
átlagos összesített erdõkár évente 102 748
ha, ennek átlagosan 84%-a biotikus,
16%-a abiotikus eredetû. Az abiotikus
károk részesedése az összes kárterület-
hez képest évenként változó, a legki-
sebb arány (2%) 1978-ban volt, a legna-

gyobb (43%) pedig 2007-ben, amikor is
több mint 60 ezer ha-on jelentkezett
abiotikus kár Magyarország erdeiben.
Abiotikus károk vonatkozásban kiemel-
kedõ volt még 1993 (51 ezer ha) és
1994 (43 ezer ha) is.

Ezekben a kiemelkedõ években az
összes abiotikus kár több mint 95%-át 5
kárforma adta (aszálykár, fagykár, hótö-
rés, széltörés-széldöntés, ill. nyári jég-
kár). Az 1993-as év jellemzõje, hogy a
károk túlnyomó része aszálykár volt,
1994-ben pedig az aszálykárok mellett
jelentõs hótörések is jelentkeztek. 2007-
ben a jelentõs aszálykárok és széltörés-
széldöntések mellett az addig észlelt leg-
nagyobb tavaszi fagykárok alakultak ki.

Az Erdõvédelmi Jelzõlapokon 11 fé-
le abiotikus erdõkár jelenthetõ. Ezeket
idõszaki átlagukkal, illetve éves maxi-
mumuk értékével és évével együtt az 1.
táblázatban soroljuk fel.

Az egyes kárformák jelentõsége elté-
rõ, legnagyobb területet (átlagosan
6400 ha/év) az aszálykár érint. Kései

fagykárok fiatalosban, évente átlagosan
több mint 3600 ha-on jelentkeznek. Hó-
töréseket 2800 ha-on, míg széltörése-
ket-széldöntéseket több mint 1500 ha-
on regisztrálnak. Az már most bizton-
sággal kijelenthetõ, hogy széltörések-
széldöntések vonatkozásában az idei
év messze átlagon felüli.

A többi abiotikus kárforma átlagos
éves kárterülete nem éri el az 1000 ha-t,
de egyes években az egyébként általá-
ban kisebb jelentõségû kárformák is ki-
emelkedõ szerephez juthatnak.

Aszálykár, erdei tûzkárok
Az elmúlt 49 évben az aszálykárok

évente eltérõ mértékben sújtották a ma-
gyar erdõket. Egyes években nincs,
vagy alig érzékelhetõ a kár, míg más
években több 10 ezer ha-on is regiszt-
rálják. Ez az abiotikus kárforma jelent-
kezett eddig legnagyobb területen er-
deinkben, 1993-ban, több mint 45 ezer
ha-on (2. ábra). Az utóbbi 20 évben jól
látszik az emelkedõ tendencia. Ha az
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1. ábra: Abiotikus erdôkárok Magyarországon 1962 és 2009 között.

1. táblázat: Abiotikus erdôkár adatok
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éves káradatokat összevetjük aszályos-
sági mutatókkal, pl. a Pálfai-féle aszály-
indexszel, látható a szoros összefüggés:
aszályos években természetesen az
aszálykárok is magasak (3. ábra). Az is
jól látható, hogy ha egymást követik az
aszályos évek (pl. 1992-1993-ban), ak-
kor kiugróan magas aszálykárok alakul-
hatnak ki (2. ábra). 

Az utóbbi 20 év aszálykárainak terü-
leti megoszlása változatos képet mutat
(4. ábra). A legnagyobb arányok az Eg-
ri, valamint a Debreceni erdõfelügyelõ-
ségek területére jellemzõek. Ezek a fel-
ügyelõségek viszonylag nagy erdõterü-
letet felügyelnek. 

Az aszályossággal természetesen
összefüggnek a tûzkárok is (5. ábra). A
legnagyobb tûzkár 2003-ban és 2007-
ben pusztította erdeinket, melyek köz-
ismerten erõsen aszályos évek voltak.

Fagykárok
A fagykárok kialakulására periodici-

tás, vagy emelkedõ tendencia egyelõre
nem jellemzõ (6. ábra). A legkiemelke-
dõbb év a 2007-es volt, akkor több mint
31 ezer ha-on regisztrálták a károkat.
Ráadásul jelentõs része (63%-a) erõs
kártétel volt. A második legmagasabb
érték 1972-ben adódott. A 2007-es kiug-
ró év azt mutatja, hogy ennek a kárfor-

mának is nagy lehet a jelentõsége egyes
években.

Hótörések, téli jégkár, zúzmara-
kár

A télen kialakuló abiotikus kárfor-
mák jelentõsége változó (7. ábra), a
hótörések okozzák a legtöbb gondot.
2000-ben csaknem 20 ezer ha-on
okoztak károkat, de más években is
kialakultak károk több mint 10 ezer
ha-on. A legnagyobb téli jégkárt 1996-
ban regisztrálták, 7545 ha-on. Ugyan-
ebben az évben volt a legnagyobb
zúzmarakár is, közel 2500 ha-on ész-
lelték.

2. ábra: Az erdei aszálykárok és a Pálfai-féle aszályindexek értékei
1961 és 2009 között Magyarországon

3. ábra: A PAI és az erdei aszálykárok összefüggése

4. ábra: Az 1990-2009-es idôszak aszálykárainak területi eloszlása
%-ban, MgSzH Erdészeti Igazgatóságonként

5. ábra: A PAI és az erdei tûzkárok összefüggése

6. ábra: Kései fagyok fiatalosokban Magyarországon 1961 és 2009
között

7. ábra: Hótörések, téli jégkár, zúzmarakár Magyarországon 1963 és
2009 között
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Széldöntések, széltörések
A 2010-es tavaszi idõjárás

következtében hazánk erdei-
ben már a tavasz folyamán je-
lentõs széldöntések, széltöré-
sek alakultak ki. Az éves ada-
tok még változnak, hiszen
csak az esztendõ közepén já-
runk, de az biztos, hogy 2010-
ben az abiotikus károk közül a
szélkárok jelentõsége kiemel-
kedõen nagy lesz. Az elmúlt
közel 50 évben a legkiemelke-
dõbb év ebbõl a szempontból
az 1999-es év volt, amikor
több mint 9 ezer ha-on észlel-
tek széltöréseket-széldöntése-
ket. A 8. ábrán jól látható, hogy az utób-
bi 10-11 évben láthatóan megnövekedett
ennek a kártípusnak a jelentõsége.

Az utóbbi 20 év szélkárainak területi
megoszlása nagy változatosságot mutat
(9. ábra). Leginkább érintettek a Veszpré-
mi, Egri és Budapesti Igazgatóságok. Az
Egri Igazgatóság viszonylag nagy erdõte-
rületet felügyel, azonban a Veszprémi és
Budapesti Igazgatóság a kisebb erdõte-
rületûek közé tartozik, így az erdõterület-
hez viszonyítva még jelentõsebbnek
mondható ezeken a területeken a kár.

Nyári jégkár, nyári vízkár
A nyári víz- és jégkár átlagos évi értékei

nem érik el az 1000 ha-t, de egyes években
nagyobb jelentõségük is lehet. Pl. 2005-
ben a nyári jégkár több mint 4000 ha-on
okozott károkat, 2006-ban pedig a vízkár
értéke több mint 2000 ha volt (10. ábra). A
2010-es tavaszi idõjárás miatt a vízkár jelen-
tõsége is minden bizonnyal nagy lesz.

Összefoglalás
A hazánk erdeiben kialakuló károkra
alapvetõ hatással van az idõjárás, illetve
annak szélsõségei. Amíg azonban a
biotikus károkat közvetetten, gyakran
bonyolult hatásrendszereken keresztül
befolyásolja az idõjárás, az abiotikus

károkra általában közvetlenül, direkt
módon hat. 

Az elmúlt közel fél évszázad során a
biotikus eredetû erdõkárokhoz hason-
lóan az abiotikus károk is növekvõ

trendet mutatnak. A kiemel-
kedõ éves kárterületek külö-
nösen az utóbbi 20 évre jel-
lemzõek. 

A klímaváltozás tényének
megerõsítése vagy cáfolata
nyilván nem elsõsorban er-
dõvédelmemmel foglalkozó
szakemberek feladata. Az el-
múlt fél évszázad adataira
alapozva azt viszont nagy
biztonsággal kijelenthetjük,
hogy a hazánk területére elõ-
re jelzett trendek (gyakoribb
és súlyosabb aszályok, gya-
koribb extrém idõjárási hely-
zetek) realizálódása esetén

gyakoribb és súlyosabb károkra kell
számítanunk a magyar erdõkben. Ezek-
nek megelõzésére, hatásuk csökkenté-
sére, a károk kezelésére pedig már
most jelentõs lépéseket kell tennünk.

8. ábra: Széldöntések, széltörések Magyarországon 1963 és 2009 között 10. ábra: Nyári jég- és vízkárok Magyarországon 1991 és 2009 között

9. ábra: Az 1990-2009-es idôszak széltöréseinek és széldöntéseinek
területi eloszlása %-ban, MgSzH Erdészeti Igazgatóságonként

Az Országgyûlés június 8-án elfogadta
az állami vagyonnal való felelõs gazdál-
kodás érdekében szükséges törvények
módosításáról szóló törvényjavaslatot. 

A június 17-én hatályba lépett 2010. évi
LII. törvény szerint, a Nemzeti Vagyongaz-
dálkodási Tanács megszûnik, az állami
vagyon felett a tulajdonosi jogokat a va-
gyon felügyeletéért felelõs miniszter – je-
lenleg a nemzeti fejlesztési miniszter –
gyakorolja. A miniszter e feladatát tulajdo-
nosi joggyakorló szervezetek útján látja el. 

A jogszabállyal módosított 2001. évi
XX. törvény 1. számú melléklete szerint
– egyebek között – az állami erdészeti
társaságok felett a Magyar Állam nevé-
ben a tulajdonosi jogok gyakorlója a
Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

Így a korábban az MNV Zrt.-hez, il-
letve a HM-hez tartozó erdõgazdaságok
is (22 társaság) június 17-tõl, egysége-
sen a módosított feladatkörû MFB Zrt.
szervezetéhez tartoznak.

Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési mi-
niszter az MFB Zrt. vezetõ testületeit
megújította, elnök-vezérigazgatójává
Baranyay Lászlót nevezte ki.

Az állami erdõvagyont is magába
foglaló Nemzeti Földalap egyelõre az
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt-nél
maradt, várhatóan késõbb, ismét önálló
szervezetként a Vidékfejlesztési Minisz-
tériumhoz fog kerülni. 

Az MNV Zrt. új vezérigazgatója Hor-
váth Gergely.

(Forrás: MTI)

Az erdõgazdaságok az
MFB-hez tartoznak




