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Az Államerdészeti Szolgálat Erdõfigyelõ
címen konferenciát rendezett, melyen a
magyar résztvevõkön kívül külföldi meg-
hívottak is megjelentek, úgymint a Hol-
land Nagykövetségrõl Jelle Landstra, a
Német Nagykövetség részérõl Christof
Schwanitz mezõgazdasági attasék. A ren-
dezvényen elõadást tartottak: Szepesi
András FVM, Caroline Chapelle (Hollan-
dia), Johann Goldammer (Németország),
Führer Ernõ (ERTI), Manninger Miklós
(ERTI), Csóka György és Hirka Anikó
(ERTI), Fodor Lívia (KVVM), Sódor Már-
ton (KVVM), Nagy Dániel (GFMC), Deb-
receni Péter (ASZ) és Kovács Zoltán (BM
OKF). Bemutatták a hat hónapja kezdõ-
dött és most befejezõdött magyar-holland

és magyar–német Phare projektek ered-
ményeit és tájékoztatást nyújtottak a ma-
gyar erdõk megóvását segítõ monitoring
rendszerek mûködésérõl, jövõjérõl.

A rendezvény összefoglalóját Wis-
novszky Károly és Führer Ernõ tartották.

Erdôfigyelô konferencia
a Budai hegyekben

Az erdõk egészségi állapotának felmé-
rése Magyarországon 1988 óta éves
gyakorisággal folyamatosan történik.
1989-tõl a terepi munkák során – össz-
hangban a Nemzetközi Együttmûködé-
si Program (ICP Forests) útmutatójával -
a károsodások erõssége 10%-os pontos-
sággal került megállapításra, a kapott
értékek a feldolgozás folyamán az aláb-
bi egyezményes nemzetközi kárfokoza-
ti sávokra kerültek átszámításra: 

0–10% tünetmentes (egészséges)
11–25% veszélyeztetett (gyengén ká-

rosított)  
26–60% közepesen károsított  
61–99% erõsen károsított (számot-

tevõen károsodott)  
100% elpusztult.   
A kárjelentésekben, az európai jelen-

téseknek megfelelõen a hagyományos
kárfokozatok kerülnek alkalmazásra,
így a nemzeti jelentés is ezt a már jól be-
vált 5 fokozatú tematikát alkalmazza. 

A 2004-ben mért adatokhoz viszo-
nyítva 2005-ben az erdõk egészségi
állapota a levélvesztés alapján cse-
kély mértékben, de romlott. Nõtt a
kocsánytalan tölgy, a cser, a bükk, az
akác és a nyárak, javulást mutatott
azonban a kocsányos tölgy, az erdei-,
a fekete- és a lucfenyõ levélvesztése.
A kiemelkedõen magas, az erdõk
mintegy 15%-át érintõ gyapjaslepke-
károsítás mellett az ország nyugati ré-
szében kiterjedt szúkár, Debrecen

környékén a szélsõsége idõjárás kap-
csán nagy területû széldöntés követ-
kezett be. 

2005. évi állapotfelmérés során 1218
mintaponton 28 506 mintafa került
minõsítésre. 14 db új felvételi ponttal
bõvült a hálózat, ami tovább növelte a
statisztikában megjelenõ fák számát. A
növekedés elsõdleges oka a Debreceni
Igazgatóságon az új erdõtelepítések kap-
csán tovább folytatott rácsháló-felülvizs-
gálat (a 2005. évi pontlétesítés 76%-a). 

A mintapontok fafaj(csoport)onkénti
eloszlása – az egyéb kemény ombosok
kivételével – követi a fafaj(csoport)ok

országos területi megosztásukat: akác
22,0%, tölgyek 19,7%, fenyõk 13,9%,
cser 11,5%, nyárak 8,4%, bükk 5,6%. 

Kimutatható károk (26% feletti átla-
gos tû- vagy levélvesztés) a számot-
tevõen károsodott kategóriában 27,2%
(2004-ben 25,0%). Ebbõl: akác 25,0%,
tölgyek 41,4% fenyõk 23,2% cser 27,0%,
nyárak 19,8%, bükk 23,4%.

A mintavételi eredmények alapján a
magyar erdõk: 

– 33,2 %-a tünetmentes „egészséges” 
– 39,6 %-a gyengén károsodott (ve-

szélyeztetett) 
– 20,0 % a közepesen károsodott, 
– 4,1 % pedig erõsen károsodott. 
Az elhalt fák a minta 3,1%-át teszik ki. 
A fák számára kedvezõbb, csapa-

dékosabb év ellenére 2005-ben az
„összes koronakárosodás” az el-
múlt évhez képest minden kárfoko-
zatban, így összességében is kis-
mértékben emelkedett. 

Kiemelt káresemények 
A 2005. év legjelentõsebb erdõvédelmi
feladatát a gyapjaslepke (Lymantria dis-
par), az elmúlt 40 évben nem tapasztalt
mértékû, az erdõk 15%-át, 280 000 hek-
tárt érintõ tömegszaporodása (gradáci-
ója) okozta. A gradáció mértékét az
Erdõvédelmi Mérõ- és Megfigyelõ
Rendszer 2004-ben elõre jelezte, így a
gazdálkodók idõben felkészülhettek a
védekezésre. A gradáció rendkívüli ki-
terjedésére való tekintettel a Kormány a
károsító elleni védekezésre 450 millió
forint támogatást különített el. A jól
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elõkészített és az erdõgazdálkodók
által szakszerûen végrehajtott, szük-
ségszerûen 42 000 hektárt meghala-
dó területû védekezésnek köszön-
hetõen sikerült a lakosságot és a tu-
rizmus érdekeit megóvni a hernyó-
invázió okozta kellemetlen hatások-
tól. Eredményes volt a lombrágás
miatt jelentõs egészségi állapotrom-
lásnak kitett faállományok védelme
is. A 2005. évi fertõzési gócokban a
gyapjaslepke visszaszorult. Az elõre-
jelzések alapján a gradáció 2006-ban
mérséklõdik, de még mindig
kiemelkedõen magas, 200 000 hek-
tárt meghaladó erdõterületet érint.
Súlypontja a Balaton és a Bakony
térségébõl áttevõdik az Északi-kö-
zéphegység környékére. 

A nyugat-magyarországi lucosok-
ban jelentõs szú (Ips typographus)-fer-
tõzés jelentkezett. A határ menti terüle-
teken az osztrák erdészeti hatósággal
együttmûködve kezdték meg a károk fel-
számolását, az elpusztult és megtámadott
egyedek kitermelését. A többezer hektárt
érintõ egészségügyi termelés, eddig 365
hektár rendkívüli felújítási kötelezettséget
is eredményezett, aminek során 162 000
m3 faanyag elõrehozott kitermelésére ke-
rült sor. A károsítás további terjedésének
megelõzésére 2006-ban további 100 hek-
tár erdõterületen szükséges a fertõzött fa-
anyag kitermelése mintegy 47 000 m3

mennyiséggel. Tavaszra a fertõzött fa-
anyag kikerül az erdõbõl, ezzel remél-
hetõleg visszaszorítható a szú további ter-
jedése.

A május 18-i viharkár Hajdú-Bihar és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben lo-
kálisan mintegy 1228 ha erdõterület idõ
elõtti véghasználatát vonta maga után.
Az egynapos viharkár további 1 459 ha
erdõterületet érintett, ahol a károk
egészségügyi vágással voltak kezel-
hetõk. 

Okok 
Az erdei ökorendszerek stabilitását és
az erdei fák vitalitását különbözõ
tényezõk befolyásolják. Ezek közül a
legfontosabbak: 

– az idõjárás 
– a fák termõképessége 
– az erdei károsítók (gombák, rovarok)  
– az emberi behatás (emisszió,

szennyezés). 
Ezek a tényezõk változó behatással

bírnak: mind javítani, mind pedig ronta-
ni tudják az erdõk egészségi állapotát.
Az éves hatásokon túlmenõen azok át-
nyúló, hosszan tartó jellege (savak, lég-
szennyezés, aszály, klímaváltozás) az

erdõ egészségi állapotára gyakorolt ha-
tásaikat fokozzák. 

Az egészségi állapot idõbeni változá-
sát a 2004. és 2005. évek teljes mintafa
állományának összevetésével lehet érté-
kelni és bemutatni. Az elmúlt évek fel-
vételei bizonyítják, hogy a lombozat ál-
lapota és az idõjárás alakulása között
értékelhetõ összefüggés van. Az
idõjárási tényezõk legyengíthetik a fák
ellenálló képességét a rovartámadá-
sokkal szemben. A megfelelõ következ-
tetések levonásához ezért lényeges a
vizsgált idõszak idõjárásának ismerete.

2004. évre az enyhe csapadéksze-
gény tél, esõs tavasz és nyár volt
jellemzõ. A 2005. évi csapadékosabb
vegetációs idõszak a lombos faállo-
mányoknál erõsebb lombozat fejleszté-
sét eredményezte, amely egyértelmûen
kedvezett az erdõállományoknak. Ezt a
kedvezõ hatást az erdõ egészségi álla-
pot statisztikákban azonban jelentõsen
lerontotta a már említett, nagymértékû
gyapjaslepke-gradáció.

Az egyes fafaj(csoport)ok állapota: 
Az akác egészségi állapotromlása

nyomon követhetõ. Továbbra is jellem-
zi a túltartottság, a csúcsszáradás és a
tõkorhadás. A túltartott állományokat
leszámítva a megnövekedett csapadék
látványos javulást eredményezett. 

A tölgyek egészségi állapotromlása
szintén nõtt. A lisztharmat (Microsphaera
alphitoides) jelenléte állandó, mértéke
erõsödött, a tölgy földibolha (Haltica
quercetorum) és a tölgy kéregpajzstetû
(Kermes quercus) jelenléte helyenként
jellemzõ. Elsõsorban a fiatal állományok-
ban a szelídgesztenye kéregrák (Cry-

phonectria parsitica) károsítása sajná-
latosan továbbra is terjedõben van. A
gyapjaslepke-károsítás középpontjá-
ban is a tölgy állt. Zalában a vad káro-
sításának mértéke jelentett gondot. 

A fenyõk egészségi állapota a
több csapadéknak köszönhetõen
országosan nézve enyhén javult,
csökkent a levélvesztés mértéke. A
hálózatos felmérésben azonban a
nyugat-dunántúli jelentõs, de lokális
szúkárosítás nem jelenik meg kellõ
súllyal. 

A cser egészségi állapotromlása
2005-ben tovább folytatódott. Ennek
oka a gyapjaslepke károsítása volt, a
károsító néhol nagy területû állomá-
nyokat is tarra rágott (Veszprém). A
fagyrepedések és fagylécek mértéke
stagnál vagy csökkenõben van. 

A nyár egészségi állapotát tekint-
ve ugyancsak romlást mutat, a fer-
tõzésre fogékony klónok fokozatos

lecserélése azonban ellensúlyozza a
túltartott állományok rontó adatait. En-
nek is köszönhetõen az alföldi hazai
nyárasok állapota javult 2005-ben. A
nyár kéregfekély (Dothichiza populea)
károsítása országosan stagnálóban van. 

A bükk egészségi állapotromlása
emelkedett ugyan a Zala megyei károsí-
tások kapcsán, de ennek ellenére 2005.
évben az egyik legegészségesebb fafaj.

Teendõk  
A koronakárosodás az erdõk stressz-ál-
lapotát mutatja a különbözõ behatások-
ra. A tartamos erdõgazdálkodás és
erdõkezelés mindenekelõtt az erdõál-
lapot fenntartását és annak javítását szol-
gálja, ami hozzájárul az erdõk egészségi
állapotának megõrzéséhez a koronaká-
rosítások mérsékléséhez. A tartamos
erdõgazdálkodás fenntartása, bõvítése
így nemcsak az erdõk társadalmi értéke-
inek növelését segíti elõ, hanem erdeink
egészségi állapotának javulását is. 

2006-ban továbbra is kiemelt fi-
gyelmet kell fordítani:

–  a gyapjaslepke tömegszaporo-
dásának alakulására és a hatékony
védekezés megszervezésére, 

– a nyugat-magyarországi lucfenyve-
sek szúkárosítására, indokolt esetben
folytatni kell az egészségügyi termelé-
seket, 

– a zalai bükkpusztulást nyomon
kell követni, amennyiben nem az ál-
lományok regenerálódása következik
be, hanem további romlás további in-
tézkedéseket tehetnek szükségessé.
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