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A mögöttünk álló vegetációs perió-
dus idõjárási szélsõségeit a hazai er-
dõk egészségi állapota nem sínylette
meg. A 2010-ben regisztrált károsítá-
sok mértéke az elmúlt évekhez ha-
sonlóan alacsony átlagérték körül
mozog. Jelentõsebb epidémiák, gra-
dációk nem voltak megfigyelhetõk.

Az Erdõvédelmi Mérõ és Megfigyelõ
Rendszer (EMMRE) részeként több mint
20 év óta mûködik a magyarországi er-
dõk egészségi állapotának monitoring-
rendszere, az Erdõvédelmi Hálózat
(EVH). E rendszer célja erdeink bioti-
kus és abiotikus környezeti tényezõk
hatására kialakuló egészségi állapotá-
nak felmérése, egyes erdei károsítások
elõrejelzése, a megelõzésükre, leküz-
désükre való felkészülés. Az EVH részét
képezi az európai erdõk egészségi álla-
potát vizsgáló nemzetközi monitoring-
hálózatnak is. A 2009-es és a 2010-es
felvételeket részben az európai uniós
Life Plus forrásból finanszírozták.

2010-ben az MgSzH Központ Erdé-
szeti Igazgatóság szakemberei az or-
szág erdeiben 77 mintaterületen vé-
geztek vizsgálatokat 1848 darab minta-
fa egészségi állapotát értékelve. Bár a
minták darabszáma jóval kevesebb a
nemzeti szintre meghatározott, mint-
egy 1200 mintaterületnél, erre a kis
mintára is elmondható, hogy a mintába
került fák jól reprezentálják az orszá-
gos fafajmegoszlást. Az értékelés egy-
aránt kiterjedt a mintafákon észlelt kár-
tünetekre, a kiváltó károkozóra és a
kár mértékére. 

Az elmúlt vegetációs periódusban az
egészségi állapot szempontjából leg-
fontosabb tényezõ a csapadék volt,
mely márciustól augusztusig minden
hónapban meghaladta a sokéves átla-
got. Így, habár júniusban és júliusban a
napi átlaghõmérséklet az átlagosnál
lényegesen magasabbnak bizonyult, a
csapadéknak köszönhetõen nem ala-
kultak ki hosszabb aszályos idõszakok.
A párás, meleg idõ viszont kedvezett a
gombakárok megjelenésének. 

A felmérés alapján az erdõkben ész-
lelt összes károsítás közel kétharmadá-
ért, 65%-áért biotikus károsítók, 13%-
áért abiotikus tényezõk a felelõsek. A
közvetlen emberi hatásra kialakult ká-

rosítások aránya 12%. A károsításoknak
mintegy 10%-a esetében a kiváltó té-
nyezõ az elõbbiektõl eltérõ (pl. tûz, ma-
gas talajvíz, erózió), illetve ismeretlen.

Az erdõk egészségi állapota Európá-
ban, így hazánkban is, alapvetõen a
lombkorona vizsgálata alapján kerül ér-
tékelésre. Azokat a mintafákat, melye-
ken a koronában lombvesztés nem ész-
lelhetõ, egészségesnek tekintik. Az
MCPFE (Ministerial Conference on the
Protection of Forests in Europe) a lomb-
vesztést az erdõk egészségi állapota és
vitalitása szempontjából alapvetõ indiká-
tornak tekinti. A levélvesztés százalékos
mértéke szerint az egységes kárfokozat-
besorolás a következõ: 0–10% tünet-
mentes, 11–25% veszélyeztetett, 26–60%
közepesen károsított, 61–99% erõsen ká-
rosított, 100% elpusztult.

Ez évben a lombkorona vizsgálata
alapján a legjobb egészségi állapotban
a bükk, az egyéb tölgy, a gyertyán és
cser fafajok, illetve a zömében ilyen
összetételû erdõk vannak. Közepes ál-
lapotot a lágylom-
bos fafajok, nyá-
rak és az egyéb
keménylombosok
mutatnak, míg a
sort a tölgyek, a fe-
nyõk és az akác
zárják.

Habár a tölgyek
80-as években ta-
pasztalt pusztulási
folyamata lecsen-
gett, nemcsak Ma-

gyarországon, de európai szinten is se-
reghajtók voltak az elmúlt években. 

A fenyõk utolsó elõtti helye köztu-
dottan abból fakad, hogy hazánk klima-
tikus viszonyai jellemzõen nem ideáli-
sak a tûlevelû erdõknek, s ezt erõsítik a
klímaváltozás hatásai is. 

Külön vizsgálatot és elemzést is
megérdemelne az akác utolsó helye,
melynek több feltételezett oka is lehet.
Egyrészt az országban viszonylag nagy
számban találunk túltartott akácállomá-
nyokat, melyek egészségi állapota már
néhány év után is jelentõsen romlik,
másrészt az akác már rövidebb idejû
nyári kánikulára is a levélkék egy részé-
nek ledobásával reagál. További ma-
gyarázattal szolgál az a tény is, hogy az
utóbbi egy-két évtizedben számos, akác-
hoz köthetõ invazív rovarfaj terjedt el
hazánkban, mint például a Parectopa
robiniella vagy a Phylllonorycter robi-
niella aknázómolyok, avagy az utóbbi
években észlelt Obolodiplosis robiniae
(akác-gubacsszúnyog), melyek elterje-
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dését egyre inkább észleli az egészség-
ügyi monitoring.

Az összes levélvesztés alapján a fák
49,3%-a tünetmentes (nincs észlelhetõ
levélvesztés), 28,9%-a veszélyeztetett
(csekély levélvesztés), 14,7%-a közepe-
sen károsodott (közepes levélvesztés),
4,4%-a erõsen károsodott (erõs levél-
vesztés), 2,7%-a pedig elpusztult. A tü-
netmentes és veszélyeztetett (78,2%), il-
letve az e feletti károsítások (21,8%)
aránya megfelel az európai átlagnak,
ami 2009-ben 76,3%, illetve 23,7% volt.

A levélvesztés átlagos mértéke 22%.
Ezt jelentõsen az akác és a feketefenyõ
lépi túl, elõbbi nagy gyakorisága a ma-
gyar erdõkben az, ami az átlagot is
lényegesen felfelé befolyásolja. 

Összevetve a hazai erdõk 2010-ben
regisztrált – az egészségi állapotukat le-
ginkább reprezentáló – lombvesztést a
korábbi évek vizsgálati adataival, azt ta-
pasztaljuk, hogy erdeink egészségi álla-
pota idén sem változott kedvezõtlen
irányba. A lombvesztés mértéke alacsony
értéken maradt, kis szórást mutatott. 

Biotikus károsítók
Az erdõkben észlelt összes károsítás

csaknem kétharmadáért biotikus káro-
sítók a felelõsek. E károsítók közül is
kiemelkednek a rovarok (37%) és a
gombák (26%). 

Rovar okozta kár a mintafák 57,4%-án
volt megfigyelhetõ, szemben a 2009-es

47,2%-kal. A károsítások átlagos mértéke
8,03%. A rovarok specifikusan egyes fa-
fajok bizonyos részeit károsítják. 

A lombfogyasztók okozta kár aránya
kiugró, annak ellenére, hogy az okozott
átlagos kármérték mindössze 5,72%.
Jellemzõen a tölgy, cser, éger, kõris,
akác, gyertyán, nemesnyár fafajokon fi-
gyelhetõ meg erõsebb lombrágás. 

Fenyõknél jelentõs hajtás- és törzs-
károkat okoz a fenyõilonca. Emellett,
jellemzõen másodlagos károsítóként, a
farontók kárképe megtalálható a tölgy-,
akác-, nyár- és fenyõféléken is. 

Az egyes mintafákon fellelt gomba-
károsítások leggyakoribb tünetei a be-
korhadt ággöcs és a tõkorhadás. Ez
utóbbi leggyakrabban a sarjaztatott, il-
letve túltartott erdõkben jelentkezik. A
tölgyeket idén nagymértékben érintette
a tölgylisztharmat. 

Gombákhoz kapcsolódó tünet az
egyedek 32%-án jelent meg, az átlagos
kármérték 19,08% volt. A párás, meleg
idõjárás ellenére a gombák okozta ká-
rosítások 2010-ben sem az egyedek
érintettségét, sem a károsítás mértékét
tekintve nem emelkedtek.

Abiotikus károk
Fõként az idõjárási és klimatikus té-

nyezõk okozta abiotikus károk aránya
az észlelt összes károsításon belül mint-
egy 13%. Idõjárás okozta károsítások a
mintafák 16,2%-án észlelhetõk. A lege-

rõsebb károkat a gyertyán-, az akác-,
egyéb keménylombos és a nemesnyár-
fajok szenvedték el. 

A rövid ideig tartó forró periódusok
hatása idén kimondottan kismértékû-
nek bizonyult. A hõségre érzékeny fa-
jok – leginkább a tölgy, az akác és a
gyertyán – esetében volt érzékelhetõ. 

Fagyérzékenységük miatt kiugró a
fagykárral – fagyléccel – érintett cser
egyedek száma. A fagylécesedés
egyes nemesnyár-fajtáknál is rögzítés-
re került. 

A felvételi idõszakot megelõzõ viha-
rok széltörései és széldöntései is meg-
mutatkoznak az arra érzékeny fajokon. 

Abiotikus károknál különösen indo-
kolt kiemelni, hogy a monitoringrend-
szer az adott évben észlelt, de nem fel-
tétlenül ugyanabban az évben megje-
lent károsításokat is kimutatja.

Emberi károsítás
Leggyakrabban a nem kellõ körültekin-
téssel végzett erdei munkák (pl. közelí-
tés során kéreg- és törzssebzés, talajtö-
mörödés, fahasználat okozta koronatö-
rés, csemetetaposás) következtében ke-
letkeznek az emberi károsítások, me-
lyeknek az összes károsításon belüli
aránya 12%.

Érdemes megfigyelni, hogy a jellem-
zõen sima kérgû fafajok esetében a kár
mértéke és gyakorisága lényegesen na-
gyobb. 
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Holtfák
Fontos – elsõsorban természetessé-

gi – mutató az erdeinkben elõforduló
holtfák mennyisége. Arányuk az EVH
mintafák között 2,7%, mely érték ter-
mészetesen csak az álló elpusztult
egyedeket foglalja magába. E mennyi-

ség az egyébként
egészséges erdõ-
ben normálisnak
tekinthetõ. A holt-
fák aránya a folya-
matos erdõborítá-
sos, egyre inkább
extenzív erdõmû-
velés során folya-
matosan nõni fog,
ami nem feltétle-
nül káros jelen-
ség.

Összegzés
Az európai erdõk egészségi állapotát
vizsgáló hálózat 2010-es, kontinens
szintû összesített adatai még nem ke-
rültek publikálásra, így csak a 2009-es,
európai erdõk egészségi állapotára vo-
natkozó jelentésben foglaltakkal, elsõ-

sorban trendekkel tudjuk összevetni a
hazai vizsgálati eredményeket. Ez alap-
ján Európában az elmúlt 10 évben a
vizsgálati helyek mintegy kétharmadán
nem volt szignifikáns változás, míg a
maradék egyharmadon gyenge romlás
figyelhetõ meg. Természetesen az álla-
pot- és státuszadatok regionálisan és fa-
fajonként is változóak, mivel az átlag
több mint hétezer vizsgálati pont ada-
taiból származtatódik. 

Magyarországot tekintve az elmúlt
évek és a 2010-es vizsgálatok alapján el-
mondhatjuk, hogy az egészségi állapot-
ban szignifikáns negatív trend – szem-
ben az európai szinten tapasztalt gyenge
romlással – nem figyelhetõ meg.

Az Erdõvédelmi Hálózat vizsgálatairól
készült éves jelentés – a korábbi évek je-
lentéseivel egyetemben – az MgSzH hon-
lapján (www.mgszh.gov.hu) érhetõ el. 

2011. január elsejétõl a közigazgatási hi-
vatalok jogutódaiként létrejöttek a me-
gyei kormányhivatalok, ahová integrá-
lódott a területi államigazgatási szervek
jelentõs többsége, köztük az erdészeti
igazgatás is.

A változás jogi alapját a Mezõgazda-
sági Szakigazgatási Hivatalról szóló
327/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet és a
Fõvárosi és megyei kormányhivatalok
mezõgazdasági szakigazgatási szervei-
nek kijelölésérõl szóló 328/2010. (XII.
27.) Korm. Rendelet biztosítja. 

A kormányrendeletek értelmében az
erdészeti igazgatás 19 megyei és egy fõ-
városi kormányhivatal keretei között mû-
ködik. Az erdészeti igazgatóságok a ko-
rábbi felépítéshez hasonlóan 10 megyei
hivatalba integrálódtak, illetékességi te-
rületük nem változik. A megyei hivatal
élén a kormánymegbízott áll, mellette
pedig a hivatalvezetõ és az õ szakmai he-
lyettese, a fõtitkár irányít. A központi irá-
nyítást a Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Erdészeti Igazgatósága látja el. 

A kormányrendeletek alapján meg-
változott a megyei erdészeti igazgatósá-
gok elnevezése is. 

Az illetékességi területek, ügyfélszol-
gálati helyek, és egyéb, az ügyfeleket
érintõ jellemzõk az erdészeti igazgatás-
ban nem változtak. 

Az erdészeti igazgatóságok új neve
és címe a táblázatban található.

Megyei Kormányhivatalok Erdészeti Igazgatóságainak listája és 
levelezési címe  

• Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága  
6000 Kecskemét, József A. u. 2.   
6001 Kecskemét, Pf. 130.   

• Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága  
7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 12.   
7602 Pécs, Pf.: 274.   

• Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága  
3526 Miskolc, Blaskovics László u. 24.    
3501 Miskolc, Pf.: 554.   

• Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága  
1055 Budapest, Kossuth tér 11. 
1369 Budapest, Pf.: 368.   

• Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága  
4025 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky u. 16.   
4001 Debrecen, Pf.: 9.   

• Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága  
3300 Eger Klapka Gy. u. 1/B.   
3301 Eger, Pf.: 41.   

• Somogy Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága  
7400 Kaposvár, Petõfi tér 1-3.    
7401 Kaposvár Pf.: 149.   

• Vas Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága  
9700 Szombathely, Batthyány tér 2.   
9701 Szombathely, Pf.: 24.   

• Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága  
8200 Veszprém, Szent Margit park 2.    
8201 Veszprém Pf.: 122   

• Zala Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága  
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 36.   
8901 Zalaegerszeg Pf.: 209.   

Változás az erdészeti igazgatás
szervezeti felépítésében




