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A Magyarország és Szlovákia közötti,
határon átnyúló együttmûködési prog-
ram 2007-2013 keretében a szlovák
Nemzeti Erdészeti Központ (Národné
Lesnícke Centum), valamint az Erdésze-
ti Tudományos Intézet és a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem közösen pályázott
kutatási-fejlesztési együttmûködést tá-
mogató forrásokra az „Innovatív mód-
szerek a dunamenti ártéri erdõk leltáro-
zására és monitorozására korszerû 3D-s
távérzékelési technológiák segítségé-
vel” címû témában. A sikeres pályázat
nemzeti társfinanszírozással és az Euró-
pai Unió Regionális Fejlesztési Alapjának
támogatásával valósul meg 2012. szep-
tember és 2014. augusztus között. A pro-
jekt teljes költségvetése: 515 201 euró.

Elõzmények
A projekt egy hosszú ideje mûködõ
szakmai kapcsolat részeként és tovább-
fejlesztéseként jött létre, amely az NLC
(korábban FRI Zólyom) és az ERTI kö-
zött kialakult. A projekt alapgondolata
egy olyan innovatív monitorozó rend-
szer kidolgozása, amely a bõsi erõmû
üzemeltetése miatt érintett ártéri erdõk
egységes szemléletû monitorozását
szolgálja, eleget téve a két országra vo-
natkozó nemzetközi elõírásoknak
(1995-ös egyezmény).

Szakmai háttér, kooperáció
A bõsi erõmû építése 1977-tõl 1992-ig
tartott. A végsõ technikai megoldás je-
lentõs csökkenést hozott a Szigetköz
térségének talajvízszintjeiben, veszé-
lyeztetve az ártéri életközösségeket, er-
dõket. Az erdei életközösségek állapo-
tát az ERTI 1986-tól monitoring hálózat-
ban vizsgálja. Az erdõk monitoringja az
1995-ös megállapodás értelmében ré-
sze a magyar-szlovák közös monitoring

tevékenységek-
nek. Távérzékelési
adatokat 1992 óta
használunk az er-
dõk állapotának
é r t é k e l é s é b e n .
Kezdetben infra-
színes légifelvéte-
leket, majd 2008-
tól multispektrális,
digitális képeket
használunk. An-
nak ellenére, hogy
a kép-alapú távér-
zékelés hatékony
módszer az erdõk
állapotának meg-
állapításához, nem nyújt információt a
faállományok belsõ szerkezetérõl. Ez
különösen fontos kérdés, mikor az õs-
honos fajok állományainak állapotát,
fejlõdését akarjuk vizsgálni lágylombos,
ártéri erdõkben. A távérzékelésben tör-
tént fejlõdésnek köszönhetõen lehetõ-
ség van e hiányosságok kiküszöbölésé-
re, a 3-dimenziós képalkotási és adat-
gyûjtési, illetve adatfeldolgozási tech-
nológiák révén. Ezek a korszerû tech-
nológiák a digitális fotogrammetriát és a
lézeres letapogatást (laser scanning
vagy LiDAR) jelentik. A probléma
összetett voltából adódóan fontos ki-
emelni a kooperációt, mely a meglévõ
tudásra: a szigetközi közös erdészeti
monitoring – ERTI, NFC-FRI; LiDAR
adatok feldolgozásának módszertani
aspektusai: NYME, NLC FRI. Az NYME
(alapkutatás), az ERTI és NFC (alkalma-
zott kutatás) területeinek együttmûkö-
désétõl azt várjuk, hogy új, költséghaté-
kony módszertani megközelítéseket
nyújt a 3D-s adatok használatához az
erdészeti alkalmazások területén. 

Célok és tervezett eredmények
A projekt alapgondolata egy olyan inno-
vatív monitorozó rendszer kidolgozása,
amely a bõsi erõmû üzemeltetése miatt
érintett ártéri erdõk egységes szemléletû
monitorozását szolgálja, eleget téve a két
országot érintõ nemzetközi elõírásoknak.
A projekt megvalósítása a következõ cé-
lok teljesüléséhez járul hozzá: 

Program (No 1) „Erõsíti a határmenti
területek gazdasági versenyképességét”.
Ez a hatás a következõ összetevõkbõl
épül fel:

• Erõsíti a K+F infrastruktúrát: tá-
vérzékelési laboratórium kialakí-
tása az NLC és az NYME Sopron
esetében.

• Biztosítja a kutatási és tudomá-
nyos infrastruktúrák koordinált,
határon átnyúló használatát: kor-
szerû LiDAR technológia és légi-
felvételezési alkalmazások hasz-
nálata a Duna árterületének fel-
mérésében. Lézerszkennelt ada-
tok feldolgozásának módszertani
kutatásai és az eredmények, kifej-
lesztett algoritmusok, eljárások
közös használata.

• Intenzívebb K+F együttmûködés
a résztvevõk között: Az eredmé-
nyek támogatják az erdei öko-
szisztémákhoz kapcsolódó moni-
toring tevékenységeket és az er-
dõleltározást. Az eredmények
alapján javaslat készül a bõsi erõ-
mû hatásterületén lévõ erdõállo-
mányok összehangolt monitoring
tevékenységének folytatására,
összhangban a jelenlegi – 1995.
április 19-én kelt – kormányközi
megállapodással a Szigetköz ide-
iglenes vízpótlását célzó bizonyos
mûszaki megoldásokról. Az ered-
mények mindazonáltal más szá-
razföldi ökoszisztémák és élõhe-
lyek feltérképezésére is alkalma-
sak lehetnek: a természetességi
vizsgálatokon, élõhelytérképeken
és a természetes bolygatások vizs-
gálatán át egészen az erdõállo-
mány-szerkezet vizsgálatáig.
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