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Az Erdészeti Lapok immár három
éves digitális archívuma újabb je-
lentõs fejlesztésekkel bõvítette
ingyenesen elérhetõ tartalom-
szolgáltatásait. Ebben az a külön-
leges, hogy archívumunk új tech-
nikai lehetõségeit nem maga az
Egyesület, hanem külsõ tudomá-
nyos fejlesztõmûhelyek, szolgál-
tatók gerjesztették. Mindezek mö-
gött az a nagyszerû tény áll, hogy
várakozáson felüli látogatottságot
mutatnak az archívum statisztikai
adatai. 

Korábbi fejlesztések
Már 2011 elején történt egy jelentõs fej-
lesztési lépés az Erdészeti Lapok digitá-
lis archívumában. 

Az üzemeltetést végzõ Országos Szé-
chenyi Könyvtár Elektronikus Doku-
mentációs Központja és „leányszerveze-
te”, az archívumot 2009-ben megvalósító
Magyar Elektronikus Könyvtár Egyesü-
let, az EPA (Elektronikus Periodika Adat-
bázis) eredeti, Swish++ keresõrendszere
mellett, a legtöbbek által használt Goog-
le rendszerbe integrálta az archívumun-
kat. Ezzel jelentõsen növelte a különbö-
zõ speciális keresések lehetõségeit, illet-
ve a találati arányokat is.

Ennek kísérleti fázisában az Erdésze-
ti Lapok archívuma volt az elsõ tesztfe-
lület, majd a már jól mûködõ szisztémát

kiterjesztették az EPA-ban tárolt összes
magyar nyelvû folyóiratra is.

Ezt követõen felmerült az igény, hogy
képet kapjunk a valódi látogatottsági
adatainkról. Látni kívántuk: kik és ho-
gyan használják hazánk egyik legna-
gyobb internetes, tematikus rendszerû
tartalmi szolgáltatását. A könyvtári infor-
matikusokkal történt egyeztetések után
– az OSZK informatikai fõigazgatója jó-
voltából – az Erdészeti Lapok archívuma
önálló web-statisztikázó programot ka-
pott, melyen keresztül bármely külsõ fel-
használó naprakész adatokat érhet el a
látogatottságról. Ennek kapcsolóját be-
ágyazták az archívumunk nyitólapjába.

Látogatottsági statisztikák
A február óta teljes értékûen üzemelõ
program táblázataiból és grafikonjaiból
kirajzolódó kép meglepõen kedvezõ
adatokkal szolgált. Az utolsó egyéves
megfigyelési idõszakot nézve, 2011 má-
jusa óta az archívumnak összesen csak-
nem 16 ezer valós (nem keresõrobotok
által generált) látogatója volt, akik az
EPA ún. kardex (nyitó) lapján keresztül
léptek be a rendszerbe. Összesen több
mint 2,5 millió kattintást hajtottak vég-
re, ami felhasználónként átlagosan 156
kattintást jelent.  

Ez a kiugróan nagy szám az informa-
tikus kiértékelõk számára egyértelmûvé
tette, hogy jóval több – a statisztikázó

program által nem „látható” – felhasz-
náló érkezik külsõ internetes felülete-
ken keresztül. A külsõ hivatkozásokon,
keresõkön át történõ belépést regiszt-
rálni nem tudjuk, de az archívumban
végzett kutatást, olvasást, vagyis az
egyes kattintásokat igen. 

A fõ belépõfelületen regisztráltnál
lényegesen nagyobb látogatószám (kb.
40 ezer fõ/év) feltételezését az támasztja
alá, hogy a vizsgált idõszakban 1 106 000
file-t (PDF-dokumentumot, cikkanyagot)
töltöttek le, ami kimagasló a maga nemé-
ben. (Persze ez abszolút érték, ugyana-
zon cikkek többszöri letöltését is tartal-
mazza.) Ezzel párhuzamosan a letöltött
adatmennyiség is kivételesen jelentõs:
összesen 2939 gigabyte, vagyis kb. 3 te-
rabyte adatforgalomról beszélhetünk.

Az egyes hónapok adataiba jobban
belemélyedve, érdekes egyedi értékki-
ugrásokra lelhetünk a napi elemzésû
grafikonokon. A legtöbb látogató hétvé-
gén, elsõsorban vasárnap olvassa az Er-
dészeti Lapok archív digitális számait. A
napszakokon belül a késõ délutáni órák
adatai kiugróak 16 és 18 óra között.

Mivel a belépõ felhasználók web-
szolgáltató szervereinek nevét is regiszt-
rálják, ezért jó rálátással rendelkezünk a
hazai felsõoktatási intézmények irányá-
ból érkezõ igényekre is. 

A látogatottsági adatok alapján az el-
sõ helyen a Miskolci Egyetem könyvári
szervere, a másodikon a soproni Erdõ-
mérnöki Kar szervere szerepel. Ott talál-
juk a statisztikai adatok között a gyön-
gyösi Károly Róbert Fõiskolát, a szarvasi
Tessedik Sámuel Fõiskolát, a budapesti
Mûegyetemet, az ELTE Bolyai Kollégiu-
mát. Ezek mellett – nem számolva a szá-
mos egyéni látogató különbözõ internet-
szolgáltatóinak web-szervereit – köz-
könyvtárak, intézeti szakkönyvtárak, sõt
idõnként kormányzati részrõl (Miniszter-
elnöki Hivatal) vagy a szakmai közigaz-
gatásból (MgSzH) is jönnek látogatók az
archívumba.

Ha a felhasználók földrajzi elhelyez-
kedésének adatait nézzük, a világ min-
den tájáról – Venezuelától Dániáig – ta-
lálhatunk havonta látogatókat. Termé-
szetesen – magyar nyelvû archívumról
lévén szó – 90-95%-ban magyarországi
felhasználók lépnek be a rendszerbe,

Új keresõrendszer az Erdészeti Lapok
digitális archívumában

Egy kimagasló látogatottságú hazai web-archívum a fejlesztések tükrében

Magyarország elsõ blogoló tölgyfája!

Rejtélyes körülmények között blogírás-
ba kezdett a Kisalföldi Erdõgazdaság
Zrt. egyik tölgy csemetéje a gyõri Püs-
pökerdõben.

A jelenség „tudományos” hátterét
még bizonyára vizsgálni fogják a kuta-
tók, de magát a blogot addig is olvas-
hatja mindenki az alábbi címen:
http://tolgyfa.blog.hu

Az erdõgzadaság szakemberei bíznak
benne, hogy üzenetük nemcsak a távoli
jövõbe jut el, hanem a ma emberéhez is.
Úgy tûnik, blogjával ehhez a szándék-
hoz csatlakozik az interaktív tölgyfa is.

A fácskát az Erdõk Nemzetközi Éve
emlékére ültették, hogy hírül vigye a
jövõbe: A ma embere (legalább néha)
gondol a holnapra! 
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de havonta 2-3%-ot az Erdélybõl és Fel-
vidékrõl érdeklõdõ honfitársaink is
képviselnek.

A fenti látogatottsági adatoknak kö-
szönhetõen az Erdészeti Lapok „önálló
életre” kelt a világhálón. Ma a web-al-
kalmazások fejlesztésének és terjedésé-
nek dinamikus korában kijelenthetjük,
hogy digitális archívumunkon keresztül
lépést tartunk a kor e téren jelentkezõ
kihívásaival és igényeivel. Ez egyben
azt is jelenti, hogy a Lapok és vele az
Egyesület ismertsége és jelenléte – nem
csak a szakmai felhasználók között –
exponenciálisan növekszik minden
egyes web-fejlesztés révén.

Hazánk egyik legnagyobb terjedel-
mû, nyílt felhasználású tematikus inter-
netes tartalmaként, külsõ oktatási, kuta-
tási intézmények fókuszába kerültünk.
Mindez köszönhetõ a digitalizálási pro-
jektekben élen járó és azokat tevéke-
nyen generáló Országos Széchényi
Könyvtárral vagy a Magyar Elektronikus
Egyesülettel meglévõ kiváló szakmai
kapcsolatnak is.

Új fejlesztés – még komfortosabb
keresõrendszer

Jó példa az elmondottakra az egyik leg-
jelentõsebb archívumfelhasználó, a Mis-
kolci Egyetem TÁMOP pályázati keret-
rendszerben megvalósult új, minden ed-
diginél részletesebb és nagyobb találati
arányú keresõmotorjának létrehozatala. 

Az ún. EHM-projekt során a magyaror-
szági digitálisan kereshetõ folyóirat-archí-
vumoknak – EPA – Elektronikus Periodi-
ka Archívum és Adatbázis, HUMANUS –
Humántudományi Tanulmányok és Cik-
kek, MATARKA – Magyar folyóiratok tar-
talomjegyzékeinek kereshetõ adatbázisa
– fejlesztettek egy közös keresõplatfor-
mot, mely http://ehm.ek.szte.hu/ehm hi-
vatkozáson keresztül érhetõ el a világhá-
lón.

A digitalizált tartalmak közül elsõ he-
lyen szerepel az EPA Erdészeti Lapok
adatbázisa, melyre egy kijelöléssel szû-
kíthetjük le a keresés tartalmi keretét. A
keresés mezõben háromféle szint kö-
zött tud az adott felhasználó navigálni –
az egyszerû keresésétõl az összetetten
át a szakértõi kereséséig. Ez utóbbi akár
tudományterületi lehatárolást is lehetõ-
vé tesz. Jelentõs elõrelépés a rendszer-
ben a keresõ kifejezés programozott
megjelenítése a találatlistában, amely
szövegkapcsolóként mûködve egy kat-
tintással a keresett tartalomhoz, vagyis
közvetlenül a találathoz navigál. Ezen
túlmenõen a folyóirat-adatbázison be-
lül az adott keresõ kifejezést idõrendi

megjelenési sorrendbe rendezi, amely
egyes kutatási igényeknél (pl. adott sze-
mély szakmai múltja), egyben egyfajta
életút-áttekintést is lehetõvé tesz a meg-
jelenési évszámok alapján. Ráadásul az
adott találati oldalon egy kis gomb se-
gítségével azonnal az eredeti EPA PDF-
cikk érhetõ el. 

A Lapok digitális archívumához kap-
csolódó új fejlesztések korántsem értek
véget. A fenti keresõrendszerek egy-
másba kapcsolódnak, egymásra mutat-
nak, és koordinált web-navigációt tesz-

nek lehetõvé, a minél teljesebb keresé-
si lehetõségek vagy éppen a minél spe-
ciálisabb keresési igények maximális
kiszolgálása érdekében. (Hiszen ahány
felhasználó, annyi keresési, böngészési
cél létezik.) Másrészt új és új keresõ-
rendszerek állnak fel, új és új szolgálta-
tásokkal bõvítve, mely a világhálón ke-
resztül az Erdészeti Lapok ügyét, is-
mertségét és vele az Egyesület jó hírne-
vét viszi tovább a világban. Használjuk
ki hát az ebben rejlõ lehetõségeket!

Nagy László

A fenti címmel, 2012 májusában igé-
nyes kivitelû, tartalmas szakkönyvet je-
lentetett meg a Nyugat-magyarországi
Egyetem Erdõmûvelési és Erdõvédelmi
Intézete. A téma jelentõségét aligha
kell méltatni, hiszen napjainkban a
mezõgazdaság és erdõgazdálkodás
egyik legjelentõsebb kihívása a behur-
colt és terjeszkedõ kórokozók elleni
harc. A korai felismerés elõsegítésével,
illetve a legfontosabb ismeretek össze-
foglalásával eh-
hez a küzdelem-
hez nyújt segítsé-
get a könyv.

B5-ös méretû,
jól szerkesztett, fo-
tókkal és ábrákkal
gazdagon illusz-
trált könyvet vehet
kezébe a kedves
olvasó, amelyet
csupán lapozgatni
is öröm, a benne
foglalt tartalmat
pedig kifejezett ha-
szonnal szemez-
getheti mezõgaz-
dász és erdész egy-
aránt. A fajonkénti
ismertetés elõtt a
szerzõk tisztázzák
a fõbb alapfogal-
makat, és rövid áttekintést adnak a rova-
rinváziók európai és hazai trendjeirõl.

Mint ahogy a cím is jelzi, a mérleg
nyelve a fás szárú tápnövények felé
billen, de a könyv látóköre nem korlá-
tozódik az erdészeti jelentõségû fajo-
kra. A munka 50-nél több fajt érint,
egységes rendszerben tárgyalva ezek
tápnövényeit, elterjedését, fõbb mor-
fológiai jegyeit, jelentõségét, a meg-
elõzés, illetve a védekezés lehetséges

módozatait. A könyv lapjain több
olyan fajjal is találkozhatunk, ami még
nincs jelen sem hazánkban, esetleg
Európában sem. Potenciális jelentõsé-
gük azonban mindenképpen indokol-
ja, hogy már „jóelõre” ejtsünk szót ró-
luk. „Kakukktojásnak” is nevezhetjük
a fenyõrontó fonálférget (Bursaphe-
lencus xylophilus), ami ugyan nyil-
vánvalóan nem rovar, de éppen elég
rettegést keltett Európa-szerte ahhoz,

hogy említést ér-
demeljen. Nem is
beszélve arról,
hogy vektorai a
M o n o c h a m u s
cincérek, melyek
között inváziós
fajok is vannak.

A könyv végén
irodalomjegyzék,
ábrajegyzék, ma-
gyar és tudomá-
nyos névjegyzék
segít a „bóklászás-
ban”. A további
kutakodásra is
hajlamos szak-em-
berek pedig a té-
mához kapcsoló-
dó honlapcímeket
is találhatnak.

Szóval minden-
kinek jó szívvel ajánlható a könyv, aki
könyvtárát (és tudását) egy „kellemes
megjelenésû”, egyben tartalmas kiad-
vánnyal szeretné gazdagítani. Beszerez-
hetõ a NYME Erdõmûvelési és Erdõvé-
delmi Intézeténél (eme-
vi@emk.nyme.hu, 99-518-333), várha-
tóan 3000 Ft körüli áron.

Hirka Anikó
Erdészeti Tudományos Intézet

Erdõvédelmi Osztály

Tuba Katalin, Horváth Bálint és Lakatos Ferenc 

Inváziós rovarok fás növényeken
(Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, 120 oldal, ISBN 978-963-334-049-3)


