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Kaán Károly már 1905-ben felveti er-
dõnevelési kísérleti területek létreho-
zásának szükségszerûségét, azonban
az akkori erdészeti kísérleti ügyünk
még nem volt alkalmas ennek végre-
hajtására (Kaán 1905). Az 1900-as
évek elejétõl ugyan létesültek Magyar-
országon erdõnevelési kísérletek, me-
lyeket olyan neves erdészeti személyi-
ségek kezeltek és vizsgáltak, mint
Vadas Jenõ, Czillinger János, Roth Gyu-
la, Fekete Zoltán és Rónai György,
azonban ezek a kísérletek jellemzõen
egyedi módszertannal létesültek (Birck
et al. 1962). Több elõzõ tervezet nyo-
mán Majer Antal készített elsõként út-
mutatót az állandó jellegû kísérleti te-
rületek létesítésére és kezelésére
vonatkozóan (Majer 1957).

A hosszú lejáratú erdõnevelési és fa-
termési kísérleti területek kitûzésének,
felvételezésének és fenntartásának irány-
elveit Birck és munkatársai publikálták
1962-ben (Birck et al. 1962). Azért is
1962-t tartjuk a magyarországi hosszú
lejáratú fatermési kísérletek kezdõ dá-
tumának, mivel Szentendrén, a Lajos-

forrásnál 1962. október 7-én volt az el-
sõ szakmai bemutatója az elsõként lé-
tesített hosszú lejáratú erdõnevelési
kísérleti sornak. Itt kerültek megtárgya-
lásra az erdõnevelési és fatermési kí-
sérletek létesítésének irányelvei, céljai
és módszerei (Jérôme 1963). 

A neves évfordulókat egy-egy cik-
kel ünnepelték az adott tárgykörrel
foglalkozó kutatók (Bondor 1988,
Béky et al. 1993, Solymos et al. 2013).
Az 50 éves évfordulón Solymos Rezsõ
méltatta az említett kísérletek fenntar-
tásának jelentõségét. Jelen tanulmá-
nyunk is e sorba illeszkedõen idézi fel
a múltat, ismerteti a jelen állapotot, il-
letve vázolja a jövõ fõbb célkitûzéseit.

A múlt
A hosszú lejáratú kísérleti hálózat léte-
sítésének elsõdleges célja az volt, hogy
megfelelõ bázist nyújtson az erdõmû-
velési és fatermési kutatásoknak. 

Megkülönböztetünk fatermési parcel-
lákat, melyeket üzemi gyérítés alapján
kezelnek, illetve erdõnevelési kísérleti
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Aki gyakran járja az erdõket, bizto-
san találkozott kék színû körgyû-
rûkkel és sorszámozott fákkal. Ke-
vesen tudják azonban, hogy ezek
mit jelentenek, miért vannak ott.
Ezek a jelek a NAIK–ERTI tartamkí-
sérleteit jelölik, melyekben hosszú
távon tudják vizsgálni az erdõk nö-
vekedési viszonyait és a nevelõvá-
gások hatásait. A ma vizsgálható
kísérleti hálózat létrehozásában
meghatározó szerepe volt dr. Soly-
mos Rezsõ akadémikusnak, aki az
1960-as évek elejétõl fogva kiállt
azért, hogy egy ilyen hálózat létre-
jöjjön és fenn is maradhasson Ma-
gyarországon (Solymos 2009).

Sorszámozott kocsánytalan tölgyek és egy parcella sarkát jelzõ bükkfa

Az ERTI Erdõnevelési és fatermési kísérle-
teinek és kutatóinak emlékoszlopa a Lajos-
forrásnál (fotó: Kámpel József, 2014)
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sorokat, melyek esetében azonos termõ-
helyen (általában egy erdõrészleten be-
lül) több (minimum 3) parcella található. 

Ezekben a sorokban van kontrollte-
rület, ahol tiltott a fakitermelés, egy
üzemi gyérítésû parcella, és több kü-
lönbözõ mértékben gyérített parcella,
melyeken a különbözõ erélyû nevelõ-
vágásoknak a növedék alakulására
gyakorolt hatása vizsgálható. 

Ültetési hálózati kísérleteket legin-
kább az ültetvényszerû fafajok eseté-
ben létesítettek nagyszámú parcellával
annak vizsgálatára, hogy a különbözõ
ültetési hálózatokban különbözõ erély-
lyel végzett nevelõvágások hatására
miként alakul az adott faállomány nö-
vedéke, illetve fatermése. 

Fafaj-összehasonlító sorok esetében
azonos termõhelyen különbözõ fafajok-
kal létesítették az erdõnevelési sorokat.
A hálózat kiépítése már az 1950-es évek-
ben elkezdõdött. 1962-tõl egységes rend-
szer szerint mûködött a hálózat, azonos
módon jelölt parcellákkal, mérési hely
(1,3 m) és sorszám felfestésével, kétirá-
nyú, milliméteres pontosságú átmérõmé-
réssel, magasságmérésekkel, nevelési és
magassági osztályozással, lehetõleg 5
éves visszatérésekkel. A parcellák jellem-
zõ mérete 50×50 m, tehát negyed hek-
tár, azonban ennél kisebb és nagyobb
parcellákat is kitûztek fiatalabb, illetve
idõsebb állományokban. 

Az 1960-as és 1970-es években már
minden fõbb állományalkotó fafajból
tûztek ki parcellákat országszerte, illetve
a korábban kitûzött parcellák visszatéré-
ses felvételezéseit is elvégezték. Ezek-
bõl a felvételi adatokból készítették el
az elsõ országos fatermési táblákat. 

Az 1980-as és 1990-es években már
kevesebb parcella került kitûzésre,
egyes korábbi parcellák fokozatosan
megszûntek az erdõrészletek tarvágása
vagy egyéb okok miatt (privatizálás,
káresemény, kutatásra alkalmatlan mi-
nõsítés, jelölések elkopása). 

Az 1990-es évek elején mintegy 2500
folyamatban lévõ, illetve megközelítõen
2000 idõközben megszüntetett hosszú
lejáratú kísérleti parcella (mintegy 850
hektár együttes területtel) adatai álltak a
kutatók rendelkezésére. A fenntartott
parcellákon tovább folytak a visszatéré-
ses felvételezések. Nagyrészt ebben az
idõszakban készültek el a legfontosabb
állományalkotó fafajok fatermési táblái
és ma is használt erdõnevelési modelljei
is. Az egyes fafajok legújabb fatermési
tábláit, valamint a publikáció adatait a
Peszlen Roland által összesített táblázat
(Peszlen 2012) tartalmazza.

Solymos Rezsõ 2000-ben összefoglal-
va publikálta a fõbb fafajok erdõneve-
lés modelljeit Erdõfelújítás és -nevelés a
természetközeli erdõgazdálkodásban cí-
mû könyvének mellékleteként (Solymos
2000).

Õshonos lombos állományok
A folyamatos felvételezések megközelí-
tõleg az 1990-es évek végéig, és a 2000-
es évek elejéig tartottak. Ekkor a témával
korábban foglalkozó kutatók nyugdíjazá-
sa, halála illetve finanszírozási problémák
miatt a felvételezések leálltak. Kivételt ké-
peztek a bükkös fafajú parcellák, melye-
ket az ERTI akkori fõigazgatója, Führer
Ernõ vizsgált és folytatta a felvételezése-
ket. A kísérleti anyagok fenntartásával az
Ökológiai és Erdõmûvelési Osztály kere-
tei között Somogyi Zoltán (kocsányos
tölgy), Csókáné Szabados Ildikó (ko-
csánytalan tölgy) és Illés Gábor (cser) fog-
lalkozott a 2000-es években.

Fenyõfélék
A hosszú lejáratú kísérletek 1962. évi
kezdetétõl mintegy 1700 fenyõ kísérleti
parcellát tûztek ki, illetve folyamatosan
értékeltek. Ebbõl mintegy 800 parcella –

mindenkori munkatársaink áldozatos
munkájának köszönhetõen – 2000-ig
fennállt. A kísérleti területek közül az
úgynevezett ültetési hálózati kísérletek
(11 kísérleti blokk, 361 parcella) képez-
ték a legnagyobb tudományos és gya-
korlati értéket. Ezeken a területeken ül-
tetésüktõl kezdve végeztek méréseket,
technológiai (kezelési) vizsgálatokat és
kísérleteket. A fenyõfélék vizsgálatát
Solymos Rezsõ után Veperdi Gábor vette
át. Az õ ERTI-tõl történt távozása után
már csak diplomatervek keretében ke-
rültek felvételre fenyõ kísérleti területek.

Akác
Különleges helyet foglal el a tartamkí-
sérletek között az akác vizsgálata, me-
lyet a kezdetekben Faragó Sándor ke-
zelt, akitõl Rédei Károly 1980-ban vette
át a fafaj fatermésével és erdõnevelé-
sével kapcsolatos kutatási feladatokat. 

Az akáctermesztés eredményeinek
döntõ többsége itthon és részben – lé-
vén Magyarország a világ egyik legje-
lentõsebb és egyik legfejlettebb akác-
termesztési kultúrával rendelkezõ
országa – külföldön is publikálásra ke-
rültek. Összefoglaló mû az Ültetvény-

Az egyes fafajok legújabb fatermési táblái és azok megjelenési helye

S.sz. Fafaj Szerz A publikáció címe éve megjelenés helye

1 Akác (mag + sarj) Dr. Rédei Károly - Gál János Az akácosok fatermése 1985
Erdészeti Kutatások Vol. 76-77: 195-
204.

2 Bükk (mag + sarj) Mendlik Géza Bükk fatermési tábla 1983 Erdészeti Kutatások Vol. 75: 189-198.

3 Cser (mag) Dr. Kovács Ferenc A csertölgyállományok fatermése 1983 Erdészeti Kutatások Vol. 75: 179-188.

4 Éger Adorján József
Mag- és sarjeredet  égeresek 
fatermési táblája

1974
Sopp L. Fatömegszámítási táblázatok, 
351-356.

5 Erdeifeny Dr. Solymos Rezs Erdeifeny  országos fatermési tábla 1993
Erdészeti Kutatások Vol. 82-83/2: 357-
382.

6 F z Palotás Ferenc
A faalakú füzek term helye és 
fatermése

1969
Erdészeti Kutatások Vol. 65/2-3: 139-
151.

Dr. Rédei Károly
Duna-Tisza közi fehér és szürke 
nyárasok fatermési táblája

1991
Erdészeti Lapok majd E.K. (1993) Vol. 
82-83/2: 345-352.

Szodfridt I - Palotás F.
Hazai fatermési tábláink mint az 
erd nevelés segédeszközei

1973 Erd m velés II.: 274-276.

8 Fekete dió Palotás Ferenc Feketedió-állományok fatermése 1973 Erdészeti Kutatások Vol. 69/1: 191-199

9 Fekete feny Dr. Kovács Ferenc - Veperdi Gábor
A feketefeny  fatermése és 
erd nevelési modellje

1993
Erdészeti Kutatások Vol. 82-83/2: 328-
344

10 Gyertyán Béky Albert
Országos fatermési tábla gyertyán 
állományokra

1983 Erdészeti Kutatások Vol. 75: 199-207.

11 Ezüst hárs
Hajdú Gábor – Peszlen Roland – 
Veperdi Gábor

Ezüsthárs (Tilia tomentosa Mönch) 
fatermési táblázatok - módosítás

1995 - 
2012

Erdészeti Kutatások Vol. 85: 113-124. – 
Erdészettudományi Közlemények 2. évf. 
1. sz. 73-80.

12
Kocsányos tölgy (mag + 
sarj)

Dr. Kiss Rezs  - Somogyi Zoltán - 
Juhász György

Kocsányos tölgy fatermési tábla 1986 Erdészeti Kutatások Vol. 78: 265-282.

13
Kocsánytalan tölgy 
(sarj)

Béky Albert Sarj kocsánytalan tölgyek fatermése 1993
Erdészeti Kutatások Vol. 82-83/2: 181-
197.

14
Kocsánytalan tölgy 
(mag)

Béky Albert
Mag eredet  kocsánytalantölgyesek 
fatermése

1981 Erdészeti Kutatások Vol. 74: 309-320.

15 K ris Dr. Kovács Ferenc A mag eredet  k risek fatermése 1986 Erdészeti Kutatások Vol. 78: 225-240.

16 Lucfeny Dr. Solymos Rezs
A lucfeny -állományok szerkezetének 
és fatermésének vizsgálata

1973 Erdészeti Kutatások Vol. 69/1: 125-143.

Szodfridt István Órisányár fatermési tábla 1969
Magyar János Nemesnyár fatermési tábla 1971

Dr. Halupa Lajos - Dr. Kiss Rezs Nemesnyár fatermési modell 1980

Dr. Halupa Lajos - Dr. Tóth Béla A nyár termesztése és hasznosítása 1988 Mez gazdasági kiadó, Budapest

18 Nyír Rumszauer János
A nyír termesztése a somogyi 
homokon

195 Doktori dolgozat

19 Szelídgesztenye Dr. Bondor Antal A szelídgesztenye fatermése 1985
Erdészeti Kutatások Vol. 76-77: 133-
149.

20 Vörös feny Tuskó László Vörösfeny  fatermési tábla 1974
Sopp L. Fatömegszámítási táblázatok, 
390-395.

Birk Oszkár - Sopp László
Mageredet  vörös tölgyesek fatermési 
táblája

1974
Sopp L. Fatömegszámítási táblázatok, 
342-347.

Dr. Rédei Károly
Vöröstölgy fatermési tábla a nyírségi 
erd gazdasági tájra

1991 E. L. CXXVI. Évf. 11. sz.

7 Fehér és szürke nyár

17 Nemes nyár

21 Vörös tölgy
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szerû fatermesztés 1. címû könyv ide-
vonatkozó fejezete (Rédei 2009). 

A ma élõ akáckísérletek közelítõ
száma (beleértve a termesztési techno-
lógiai kísérleteket is) 80. A fenntartásuk
jelenleg püspökladányi székhellyel Ke-
serû Zsolt és Csiha Imre irányításával
történik az Ültetvényszerû Fatermeszté-
si Osztályon. Kiemelt kutatási célok a
fokozottan szárazságtûrõ, fagytûrõ, ké-
sõn, hosszan és sokat virágzó akác
egyedek szelekciója, s a különbözõ ter-
mesztési-technológiai kísérletek ered-
ményeinek üzemi szintû bevezetése.

Nemesnyár
A nemesnyár-kísérletek, céljaik és
fenntartási idejük okán sem tartoznak
feltétlenül a hagyományos értelemben
vett tartamkísérleti hálózathoz. A NAIK–
ERTI keretein belül folyó intézménye-
sített nyárnemesítés két tudományos
osztály közremûködésén alapul: a ke-
resztezéses nemesítés központja a
NAIK–ERTI sárvári Nemesítési Osztá-
lya, ahol az új nemesnyárklónok elõál-
lítása, illetve korai tesztelése folyik; az
ígéretes, akár fajtajelölt státuszig eljutó
klónok termesztési körülményeinek
(termõhelyi igény, termesztési techno-
lógia) meghatározása a Püspökladány-
ban mûködõ Ültetvényszerû Fater-
mesztési Osztály feladata.

Az ERTI által fenntartott hosszú le-
járatú faterméstani és erdõnevelési par-
cellák egy kivételes kísérletsorozat ré-
szei, melyek immár több mint fél
évszázada nyújtanak lehetõséget az er-
dõkben végbemenõ változások vizsgá-
latára. Az évek folyamán számtalan ku-
tató és technikus dolgozott a kísérletek
fenntartásán és elemzésén. Nagyszámú

publikáció készült, melyeket legutóbb
Solymos Rezsõ és kollégái foglaltak
össze (Solymos et al. 2013).

A jelen
A tartamkísérletek reneszánsza 2012-
ben a „Föld-rendszer adatok tudomá-
nyos feldolgozása és az ismeretek tár-
sadalmasítása korszerû informatikai
eszközös segítségével” címû pályázat fi-
nanszírozásával indult meg, majd 2014
óta a NAIK–ERTI önálló intézeti fel-
adatként állami támogatásból finanszí-
rozza „Hosszú lejáratú tartamkísérletek
mintaterületeinek fenntartása és mû-
ködtetése” címmel. 

2014–2018 között egyes nevelési so-
rok felvételezése az „Agrárklíma.2: Az
elõrevetített klímaváltozás hatáselemzé-
se és az alkalmazkodás lehetõségei” pro-
jekt keretére történt. A jövõbeli finan-
szírozáshoz elengedhetetlen a pályázati
források megszerzése. Napjainkban Kol-
lár Tamás tudományos segédmunkatárs
témavezetõként felügyeli a kísérleti te-
rületeket, 2012 óta az õ feladata a tar-
tamkísérletek rendszerezése, fenntartá-
sa és lehetséges hasznosítása.

A felvételi anyagok jelentõs része
még nem került korszerû módon digi-
talizálásra, mivel a kezdetekben papír
alapon, késõbb lyukkártyákon, kezdet-
legesebb számítógépeken zajlottak az
adatrögzítések és feldolgozások.

A meglévõ különálló digitális adat-
bázisokat egységesíteni kellett, köny-
nyen szûrhetõ, korszerû adatbázissá.
A regiszterek digitalizálása után átlát-
ható könyvtárszerkezetbe rendszerez-
tük a digitalizált felvételi adatlapokat.
A nem digitalizált jegyzõkönyveket le-
hetõség szerint regisztráltuk, és elõké-
szítettük a folyamatos adatbevitelre,
mely még éveket vehet igénybe.

A digitalizált felvételi jegyzõkönyveket
faegyed szinten ellenõriztük (sorszám, fa-
faj egyezés, átmérõ- és magasságadatok
csökkenésének kizárása), és elõzetesen
feldolgoztuk, s az így kapott adatok már
alkalmasak további elemzésekre. A fel-
dolgozások Veperdi Gábor által készített
Excel fájlrendszeren alapulnak (Veperdi
1995), igény szerinti módosításokkal és
ellenõrzési rendszerrel kiegészítve. Az al-
goritmusokat a legújabb fatömeg-számí-
tási táblázatok (Sopp et al., 2013) alapján
frissítettük. A parcellák helyét digitális tér-
képen ábrázoltuk.

Az ún. élõ parcellák mennyisége folya-
matosan csökken. Új parcellák kitûzése
csak kivételes esetben történik, amennyi-
ben egyes egyéb kutatások azt szükséges-
sé teszik. Jelenleg közel 600 õshonos
lombos fafajú parcellát tekintünk élõnek,
melyeket folyamatosan, lehetõleg ötéven-
te felvételezünk. Mivel a 2000-es években
a bükk fõfafajú parcellákon kívül a háló-
zatokat ténylegesen nem üzemeltették, je-
lentõs elmaradásaink vannak a felvétele-
zésekben és a digitalizálásban egyaránt.
Mostani kapacitásainkkal évi 50–80 par-
cella felvételét tudjuk elvégezni.

A fenyõ kísérleti anyagokat 2018-
ban regisztereztük, hogy a még élõ
parcellák a továbbiakban felvételezhe-
tõek legyenek. Jelenlegi kapacitásaink
nem elegendõek erre.

A NAIK–ERTI tartamkísérleti adatbázisának összegzett adatai a legfontosabb õshonos
lombos állományokra és fenyõfélékre vonatkoztatva (2018. 7. 11-ei állapot)
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A jövõ
A faállománybecslésre használt fater-
mési táblákat és függvényeket folya-
matosan ellenõrizni, illetve változtatni
kell a hosszú lejáratú kísérleti területek
újrafelvételével, továbbá új területek
bevonásával (Somogyi 1989). 

A NAIK–ERTI által jelenleg vizsgál-
ható fafajokból utoljára az 1980-as és
1990-es években publikáltak fatermési
táblákat. Azóta a vizsgálható adattö-
meg közel megduplázódott, mert a di-
gitális feldolgozás gyorsabbá és egy-
szerûbbé tette a fatermési táblák és
egyéb elemzések készítését, illetve a
fatömeg- (fatérfogat-)számítási tábláza-
tok is frissültek.

Fontos kiemelni, hogy a kísérletek
fenntartásának céljai mára részben
megváltoztak, illetve a meglévõ parcel-
lákat lehetõség szerint minél szélesebb
körben szükséges a jövõben hasznosí-
tani. Ilyen a jelenleg is futó projektünk
az Agrárklíma.2, melyben avarvizsgála-
tok és termõhelyvizsgálatok zajlanak
egyes erdõnevelési sorok legjobban
gyérített és kontrollparcelláin. 

A parcellahálózat országos térinfor-
matikai elemzések validációjához is jól
használható, melyre már történtek kí-
sérletek. A tartamkísérleti hálózat fenn-
tartása lehetõséget nyújt számunkra,
hogy azokban akár ma még nem ter-
vezett kutatásokat alakítsunk ki a jövõ-
ben, hiszen a múlt ismerete nélkülöz-
hetetlen az erdõökológiai kutatások
esetében. A hosszú idõt átfogó vizsgá-
latok a klímaváltozás hatásaira is nyújt-
hatnak eredményeket. 

A NAIK–ERTI számítástechnikai és
adatbázis rendszere további feldolgo-
zási lehetõségeket nyújthat, amennyi-
ben az adatokat térinformatikai hátér-
rel összekapcsoljuk az ERTI-GIS
termõhelyi és klímaadatbázisaival.

A jövõ egyik fõ célkitûzése, hogy az
újabb adatok alapján még pontosabbá
tegyük a már publikált fatermési táblá-
kat és modelleket. Új, egységes szerke-
zetû és korszerûen publikált fatermési
táblákat készítünk az elkövetkezõ évek-
ben Magyarország legfontosabb õsho-
nos állományalkotó lombos fafajaira (B,
KST, KTT, GY-KTT, GY, CS, MK). 

A tartamkísérletek adatai alapján
már most látszik, hogy az 1980-as
években publikált fatermési táblák sok
esetben alulbecslik az adott fatermési
osztályok növedékét, ezáltal az orszá-
gos erdõállomány adattár is kisebb nö-
vedékadatokkal számolhat, mint ami a
valóságban elérhetõ egy adott termõ-
helyen. 

A NAIK–ERTI õshonos lombos fõfafajú tartamkísérleteinek országos eloszlása

A NAIK-ERTI fenyõ fõfafajú tartamkísérleteinek országos eloszlása

Évente felvételezett fenyõ fõfafajú tartamkísérleti parcellák a NAIK–ERTI aktuális adat-
bázisa szerint

Évente felvételezett fenyõ fõfafajú tartamkísérleti parcellák a NAIK–ERTI aktuális adat-
bázisa szerint



További publikálási tervek között
szerepel az erdõnevelési sorok részle-
tes elemzése (B, KST, KTT, GY-KTT,
CS), amely a gyérítések fatermésre és
a faállományok értékkihozatalára gya-
korolt hatásainak vonatkozásában is
kiegészítõ eredményeket adhat. Az
egyre inkább elterjedõ folyamatos er-
dõborítással kezelt erdõk fatermésének
meghatározása további kihívásokat je-
lent, melyekre csak hosszú távú kuta-
tásokkal tudunk válaszokat adni.

Köszönetnyilvánítás
Cikkünket Solymos Rezsõnek ajánljuk,
aki nélkül ez a kísérleti hálózat nem jö-
hetett volna létre. Köszönettel tarto-
zunk minden kollégánknak (kutatók,
technikusok, fizikai munkások, segí-
tõk), akik munkájukkal segítették a há-
lózat fenntartását, felvételezéseit. Név
szerint megemlítendõ Kocsisné Antal
Judit, Nagy-Khell Melinda, Farkas Má-
té, Hunyadi László, akik jelenleg is az
intézet munkatársai, illetve korábbi
kollégáink: Teket Nándor, Nagy Tamás,
Takács Tamás, Puklér Márton, Czupy
György, Balikó János, Kránerné Hor-
váth Ildikó, Hegedûs Péter, Török Mik-
lós, Juhász Görgy, Horváth Imréné,
Unyi Mária, Kajos Tivadar, Poscher
Sándor, Kondor László, Sasvári Béla,
Horváth László, Pócza György, Zseli Ist-

ván, Nyúl Imréné, Besnóth I., Dió-
szeghy József, Páli Lászlóné, Laczay
Tamásné, Osváth Bujtás Zoltán, Jago-
dics Miklós, Völgyesi Béla és még so-
kan mások. A nyilvántartások és emlé-
kezetünk esetleges hiányosságai miatt
elnézést kérünk mindazoktól, akik a
gondos összeállítás ellenére is kima-
radtak a fenti felsorolásból.

Köszönettel tartozunk a kézirathoz
fûzött javaslataikért Somogyi Zoltán-
nak, Illés Gábornak, Keserû Zsoltnak,
Csiha Imrének és Benke Attilának.
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A kötetlen, szemináriumi jellegû elõadá-
sokat Bekõ László, a Debreceni Egye-
tem Távérzékelési Szolgáltató Központ-
jának tudományos segédmunkatársa,
valamint Enyedi Péter, az Envirosense
Hungary Kft. LiDAR mérnöke tartotta.

Miután az erdészeti, vízügyi és ter-
mészetvédelmi szakemberekbõl álló
hallgatóság megtöltötte az elõadóter-
met, a délelõtti szekció során a távér-
zékelés történetével az aktuális aktív
és passzív távérzékelési technológiák
alapjaival, lehetõségeivel ismerked-
hettek meg a résztvevõk, valamint
azok mûködésérõl kaptak rövid átte-
kintést. 

Megismerkedhettek az elõadók által
használt különbözõ UAV eszközökkel,

repülõgépekkel és az ezekkel végzett
kutatási irányokkal. Ezek közül a
fontosabbak az ortofotó-készítés és -ki-
értékelés, a fényképek alapján generált
felszínmodellek felhasználásának lehet-
séges módjai, valamint a multispektrá-

lis és LiDAR adatgyûjtés. Ez utóbbiak-
hoz nemcsak a repülõgép, hanem a
professzionális szenzorok ismertetése
is hozzátartozott, amelyek használatá-
val a precíziós erdészeti térképezés és
adatgyûjtés sokkal magasabb szintre
emelhetõ.

Az ebédszünet után vegyesebb
összetételû kora délutáni szekció kez-
dõdött, ahol az Envirosense munkatár-
sa mutatta be eddigi projektjeik látvá-
nyos eredményeit, majd különbözõ
szegmentálási eljárások ismertetését
követõen a vegetációtérképezés viszo-
nyainak összetett, térinformatikai ala-
pú vizsgálatával foglalkoztak.

Összességében a workshop bebizo-
nyította, hogy a távérzékelés-térinfor-
matika hazánkban egy rendkívül aktív
szakterület, amelyen belül hatékonyan,
a legkorszerûbb eszközök és módsze-
rek felhasználásával valósulhat meg az
erdõgazdaságok, az egyetemek és a tu-
dományos intézmények sikeres együtt-
mûködése.

Forrás: MECSEKERDÕ Zrt.

Légi távérzékelési technológiák az erdészetben
A Mecsekerdõ Zrt. szervezésében, az INTERREG RED FAITH projekt keretén be-
lül 2018. július 18-án került megrendezésre a Légi távérzékelési technológiák
erdészeti alkalmazásai címû workshop. A szakmai nap fókuszában a hiperspekt-
rális-, multispektrális pontfelhõ-alapú adatok, a légi távérzékelés, a pixel- és
pontfelhõ alapú vegetációtérképezés, azaz a térbeli adatok erdészeti felhasz-
nálásának legmodernebb trendjei, mûködésük és technológiájuk alapjai, vala-
mint az ezekkel kapcsolatos tapasztalatok álltak.


