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A geoinformatika napjaink népszerû
szakterülete erdészeti vonatkozásban
is.  A több évtizedes múltra visszatekin-
tõ erdészeti adatgyûjtés mindenki
számára elérhetõ térképi megjelenítése
eddig még váratott magára, az internet
azonban új távlatokat nyit a kutatási
eredmények társadalmasításában.

Bár geoinformatikai vonalon több
kiváló szoftver áll a felhasználók ren-
delkezésére, ezek mindegyike speciális
felkészültséget igényel, továbbá hosszú
távú felhasználás esetén rendelkezni
kell a program licencével. A más szak-
területet mûvelõ érdeklõdõk hozzáféré-
séhez egyrészt hosszabb-rövidebb ta-
nulási idõszak, másrészt anyagi befek-
tetés szükséges, amit kevesen enged-
hetnek meg maguknak. A probléma
megoldását a NAIK ERTI kutatói jelen
geoportál elkészítésében látták, mely a
szakértõk által létrehozott tartalmak
széles körben való tanulmányozására
ad lehetõséget.

A www.ertigis.hu webcímen mûkö-
dõ oldal fejlesztése a Joomla tartalom-
kezelõ rendszerben történt. Az elsõ me-
nüpontban a NAIK ERTI térinformatikai
tárgyú, illetve térinformatikai szem-
pontból interpretálható projektjeinek
legfontosabb adatai olvashatók, külö-
nös tekintettel a fõ célkitûzésekre, a fel-
használt tudományos eszköztárra és az
együttmûködõ partnerekre, utalva a
kapcsolódó térképekre, publikációkra
és eseményekre. 

A második menüpont alatt találhatók
a térképszolgáltatások. Az elemzések és
a térképek az ESRI2 cég ArcGIS for
Desktop és ArcGIS for Server nevû
szoftvercsomagja segítségével készül-
nek, az adattároló egy központi szerver,
az elérést pedig a világháló biztosítja.

Az oldalon elsõként közzé tett ered-
mények a Zala megyét felölelõ, AG-
RÁRKLÍMA címet viselõ TÁMOP pályá-
zat keretében a NAIK ERTI által végzett

tevékenységekbõl származnak. Az
elemzéshez származtatott meteoroló-
giai adatokat (Országos Meteorológiai
Szolgálat), digitális domborzatmodellt
(Földmérési és Távérzékelési Intézet),
genetikai talajtípus térképeket (Meri-
dum Kft.) és talajvíz térképet (Magyar
Földtani és Geofizikai Intézet) vásárolt
a NAIK ERTI. A megvalósítás elsõ lépé-
sét az adatok adatbázisba építése, az
eddigi erdészeti kutatási eredmények-
kel összevetése képezte, amit a térbeli
összefüggések feltárása követett. A ka-
pott eredmények közzétételének helye
a geoportál.

A térképszolgáltatások menüpont fel-
építése az alábbiakban olvasható. Az
erdõkeresõ a projekt partnerek és az
érintett gazdálkodók számára Zala me-
gyei erdõállományok részleteihez tarto-
zó hõmérséklet, csapadék és FAI3 érté-
kek vizsgálatára nyújt lehetõséget, kü-
lönbözõ szûrési beállítások mellett. En-
nek a pontnak az eléréséhez felhaszná-
lói fiók regisztrálása szükséges, mely-
ben a rendszert üzemeltetõ kollégák se-
gítenek.

Az érdeklõdõ szakmai és laikus kö-
zönség számára bejelentkezés nélkül is

láthatók a Zala megye területére vonat-
kozó fõbb termõhelyi és faállomány-
szerkezeti információk.

Az egyes fedvények önálló térképe-
ket képeznek, melyek egy-egy paramé-
ter adott idõszakra vonatkoztatott stati-
kus állapotát mutatják. Az egymás után
következõ idõszakok leképezésével
idõsoros állapotképek nyerhetõk. Ezál-
tal jól nyomon követhetõ pl. az egyes
klímatípusok területfoglalásának válto-
zása. A fedvények választott mértékben
áttetszõvé tehetõk, így egyidejûleg több
paraméter vizsgálható. Ilyen képet mu-
tat az 1. ábra, melynek egyik fedvénye
az erdészeti klímatípusokat, másik pe-
dig a bükk (Fagus sylvatica L.) elterje-
dési területét mutatja az 1960–1990 kö-
zötti idõszakra. Ugyanez leképezhetõ
az 1970–2000, az 1980–2010, a 2011–
2040, a 2041–2070, illetve a 2071–2100
terjedõ idõszakokra is, lehetõvé téve az
idõbeli változások megfigyelését.

Az erdészeti döntéshozás támogatá-
sára a klímaváltozáshoz alkalmazkodó
fafaj kiválasztását segítõ eszköz szolgál.

Az alkalmazás szabadon hozzáfér-
hetõ változatában megjeleníthetõ az
1960–1990, az 1980–2010 és a 2035–
2065 közötti idõszakokra a javasolt cél-
állomány fõfafajok területfoglalása az
Erdõtervezési útmutató mellékletét ala-
pul véve, mely Járó Zoltán „Az egyes
termõhelytípusokon alkalmazható cél-
állományok és azok várható növekedé-
se” címû 1970-ben kiadott kéziratából,
illetve annak Tímár és mtsai által 2005-
ben megújított változatából készült. A
három idõszakot összevetve kitûnik,
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Új, elsõsorban erdészeti vonatkozá-

sú geoportált indított a NAIK Erdé-

szeti Tudományos Intézete az inter-

neten. Az ingyenes, ERTIGIS1 névre

keresztelt alkalmazás három fel-

használói szintre differenciálódik.

Alkalmazásához felhasználói fiók

igényelhetõ.

1 GIS = Geographic Information System,
ford.: geográfiai információs rendszer

2 ESRI = Environmental Systems Research Ins-
titute, ford.: környezeti rendszereket kutató
intézet

3 FAI = Forestry Aridity Index, ford.: erdésze-
ti aszályossági index

1. ábra: Erdészeti klímatípusok és a bükk (Fagus sylvatica L.) térnyerése 1960–1990
között (Forrás: www.ertigis.hu)
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hogy az idõ elõrehaladtával az útmuta-
tó a megváltozott ökológiai feltételek
miatt egyre kevesebb területre nyújt
megoldást. Egy-egy település kiválasz-
tását követõen lekérhetõ az adott köz-
séghatárhoz tartozó erdõrészletekre
vonatkozóan a fõfafaj és annak várható
magassági értéke (2. ábra), mely az
elõzõekben foglaltak miatt sok helyen
nullával jelzi az eddig megszokott állo-
mányalkotó fõfafajok fokozatos kiszo-
rulását a területekrõl. 

A negyedik alkalmazással a FAI érté-
kek jeleníthetõk meg adott évre és
adott tartományban (3. ábra). A szûrõ-
feltételek beállítása két év és két FAI
tartomány összehasonlítását teszi lehe-
tõvé.

A portál összeállítása, böngészése
során tapasztaltak számos olyan kér-
dést vetnek fel, melyek megválaszolása
izgalmas, ugyanakkor komoly kihívást
jelent az erdészeti kutatás számára.
Olyan új termõhelytípus-változatok ala-
kulnak ki a klímaváltozás következté-
ben, melyekre jelenleg nincsen fafaj-vá-
lasztási segédlet, ennek kidolgozása az
egyik legfontosabb feladat. A mérlege-
lés során számos szempontot kell figye-
lembe venni, érdemes akár a külföldi
tapasztalatokat is megismerni. 
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MEGJELENT A SILVA NATURALIS 
3. KÖTETE

A folyamatos erdõborítás megva-
lósításának ökológiai, konzervá-
cióbiológiai, közjóléti és termé-
szetvédelmi szempontú vizsgálata
címû TÁMOP-projekt keretében
indított Silva Naturalis periodika 3.
kötete látott napvilágot nemrég.
A több mint 200 oldalas kötet mo-
nografikusan dolgoz fel egy kü-
lönleges, sokak által ismert erdõ-
foltot, a szalafõi Õserdõt. A 12 ta-
nulmány botanikai, mikológiai,
zoológiai, valamint erdõszerkezeti
és erdõdinamikai szempontból
elemzi ezt a különleges területet.
Kevesen tudják, hogy az erdõfolt
Igmándy Zoltán professzornak
köszönhetõen menekült meg a
véghasználat elõl, s mintegy négy
évtizede szabadon érvényesülhet-
nek itt a spontán folyamatok. Sze-
rencsére Bonczó Kálmánné sz. Bécsi Judit szakmérnöki szakdolgozataként
elvégezte az állomány állapotfelvételét, így erdõszerkezeti és -dinamikai össze-
hasonlításra, értékelésre is mód nyílott. 

3. ábra: 6,00-7,00 közötti FAI értékkel jellemezhetõ területek a 2000-es évben (Forrás:
www.ertigis.hu)

2. ábra: Almásháza községhatár egy erdõrészletére ajánlott fõfafaj és annak várható
magassága az 1960–1990, az 1980–2010 és a 2035–2065 közötti idõszakokra vonat-
kozóan (Forrás: www.ertigis.hu)

Jó minõségû fényképe-
ket várnak az Erdészet-
tudományi Közlemények

szerkesztõi!
Az idei õsz folyamán az Erdészettudo-
mányi Közleményeknek két füzete fog
megjelenni. A 4/1-es „általános” kötet, a

4/2-es pedig az
„Agrárkl íma”
p r o j e k t h e z
kapcsolódó te-
matikus füzet
lesz. Mindkét
füzethez kere-
sünk jó minõ-
ségû, látvá-
nyos, szakmai-
lag is érdekes
fényképeket.
Egyrészt mind-
két füzet cím-
lapjára, más-
részt pedig a
füzetek belse-

jébe, a képes „kitöltõ” oldalakra. Várjuk
képeiteket! A kérést terjesszétek kollé-
gáitok körében is!

Köszönettel!
A szerkesztõk


