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EVH I. szintû egészségi állapot
felmérés

Az EVH I-es szintû hálózat keretében
egy 16x16 km-es rácsháló pontjaiban,
összesen 78 mintaponton (1800 minta-
fa), nemzetközileg egységesített mód-
szertannal és egységes idõszakban (jú-
lius-augusztus) 1988 óta zajlanak fel-
vételek. Ezek elõírt idõpontja már ön-
magában is némileg korlátozza az
összegyûjtött adatok információtartal-
mát, hiszen a leginkább kritikus két
nyári hónapot sok esetben nem veszi
figyelembe. 

A nemzetközi metodika elsõsorban a
lombkorona állapota szerint ítéli meg a
fák egészségi állapotát, bár a mintafák
egyedi felvételekor rögzítik az összes
észlelhetõ károsodást és ezek mértékét,
valamint ha lehetséges, meghatározzák
a kiváltó okokat is. A terepi felvételek
során a károsodások erõsségét 5%-os
pontossággal állapítják meg, majd a ka-
pott értékek a feldolgozás folyamán
egyezményes nemzetközi kárfokozati
sávokba kerülnek (tünetmentes: 0-10%,
gyengén károsított vagy veszélyeztetett:
11-25%, közepesen károsított: 26-60%,
erõsen károsított: 61-99%, elpusztult:
100%).

A tavalyi adatok alapján megállapít-
ható, hogy a levélvesztést tekintve eny-
he romlás mutatkozott a megelõzõ idõ-
szakhoz képest (1. ábra). Az összes le-
vélvesztés alapján a vizsgált fák 55,6%-
a egészséges, tünetmentes, 22%-a gyen-
gén károsodott, azaz kisebb mértékû
levélvesztés bekövetkezett ezeken az
egyedeken, de a károsodás mértéke
még nem számottevõ. A közepesen ká-
rosodott egyedek aránya 16,5%, míg az
erõsen károsodott fáké 3% volt. A fris-
sen pusztult fák aránya az elõzõ évhez
hasonlóan 1%-os volt. 

Az általános egészségi állapotot leg-
inkább tükrözõ levélvesztés alapján
megállapítható, hogy 2013-ban a leg-
jobb egészségi állapotban a nyárak és
az egyéb lágy lombos fafajok voltak (2.
ábra). Ezeknél a tünetmentes egyedek
aránya meghaladta a 70%-ot. Ezzel
szemben a feketefenyõ, a tölgyek és az
akác mutatta a legrosszabb állapotot,
mivel ezeknél a fafajoknál a tünetmen-
tes egyedek aránya 50% alatt maradt. 

A terepen azonosítható kárformák
többségének gyakorisága az utóbbi
években csökkenõ trendet mutat (3.
ábra). Ugyanakkor a konkrétan nem
megnevezhetõ, úgynevezett komplex
leromlásos tünetek relatív gyakorisága

számottevõen növekedett az elmúlt 2
évben. Tavaly ennek relatív gyakorisá-
ga 33,2% volt, azaz minden 3. fán ész-
leltünk leromlásos jelenségeket. Ennek
fõ oka minden bizonnyal az aszályos
évek (2011, 2012, 2013) összegzõdõ
kedvezõtlen hatása. Ez mindenképpen
figyelmeztetõ jel, hiszen a leromlás gyak-
ran vezet fapusztuláshoz, illetve a kár-
tevõk és kórokozók tömeges megjele-
néséhez.

A fõbb kártünetekbõl megállapíthat-
juk, hogy a 2013. évi aszályos idõjárás
ellenére a lomblevelek elszínezõdésének
mértéke a korábbi évekhez képest alig
változott. Összességében továbbra sem
jelentõs a vizsgált állományokban.
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1. ábra: A levélvesztés mértéke 2007–2013 között

2. ábra: A levélvesztés mértéke 2013-ban fafajonként, illetve fafajcsoportonként

A magyar erdõk 2013-as egészségi

állapotát két monitoring rendszer ke-

retein belül gyûjtött adatokra ala-

pozva értékeljük. Ezek az EVH I-es

szintû egészségi állapot monitoring

parcellák, illetve az Országos Erdõ-

kár Nyilvántartási Rendszer. 
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Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a
felvételekre június-júliusban került sor
és akkor az aszályos idõjárás nyomán
kialakuló sárgulás, elszínezõdés még
kevésbé látszott az egyedeken. Az elszí-
nezõdés elsõsorban az aszályos idõjá-
rásra fokozottabban érzékeny akáco-
kon, nyárakon, gyertyánokon mutatko-
zott a felvételek idején.

A koronaelhalást tekintve 2013-ban
újabb, kisebb mértékû romlás követke-
zett be. A gyengén károsodott kategó-
riában a koronaelhalások aránya mint-
egy 5,7%-kal nõtt, de a többi csoportban
nem történt lényegi változás. Az éven-
kénti emelkedés elsõdleges oka, hogy a
koronaelhalásra utaló száraz ágak éve-
kig a koronában maradnak és az új elha-
lások a régiekkel  összeadódnak.  

A törzskárok kisebb mértékben gya-
rapodtak tavaly. Összességében a vizs-
gált fák 75,2%-án nem észleltünk törzs-
károkat, míg az egyedek 24,8%-án mu-
tatkozott kisebb-nagyobb károsodás. A
nem sérült fák aránya 5,2%-kal csök-
kent. A korábban észlelt törzssérülések
csak igen kis hányada tûnik el a követ-
kezõ évre, így a törzskárok esetében is
kumulálódnak az értékek. A törzskárok
többsége emberi tényezõre vezethetõ
vissza, csak kisebb részük biotikus vagy
abiotikus eredetû. A tünetek elsõsorban
a vékonyabb kérgû és így sérüléke-
nyebb bükkökön és a gyertyánokon je-
lentkeznek. 

Továbbra is a biotikus eredetû károk
adják a károsodások zömét, 54,8%-át. A
biotikus károkon belül a legnagyobb
arányban a rovarkárok fordulnak elõ
(27,7%). Ezt követik a különféle gom-
bák okozta károsodások (11,5%). Az
emberi tevékenységbõl eredõ károk
(6,9%), döntõen mechanikai sebzések,

közelítési sérülésekbõl adódnak. Az
ugyancsak ide tartozó egyéb kategóriá-
ba sorolt károsodások aránya 6,5%. A
vadkár 2,2%-ot képvisel. Ez az adat
azonban nyilván nem reprezentálja az
országos helyzetet, mivel a mintaterüle-
tek jelentõs része idõsebb állományban
helyezkedik el, míg a fiatalabb állomá-
nyok zöme kerített, így a vad nem káro-
síthatja. A második leggyakrabban elõ-
forduló kárcsoport a komplex eredetû
leromlásos kategória (lásd elõbb). Az
abiotikus károk (beleértve a külön fel-
tüntetett tûzkárokkal együtt) az összes
kárforma 12,6%-át tették ki. 

Az egyes fafajokon (fafajcsoporto-
kon) belül komolyan eltér a kárformák
megjelenési gyakorisága, bár az isme-
retlen eredetû, illetve leromlásos tüne-
tek szinte valamennyi fafajnál többség-
ben vannak (4. ábra). Különösen a fe-
ketefenyõ esetében kiemelkedõ ez a
kárforma. A gyertyán, a nyárak és az

egyéb lágy lombos fafajoknál a rovarká-
rok az elsõdlegesek. A tölgyeknél is ma-
gas a rovarkárok mértéke, de e mellett
a leromlásos tünetek is hasonlóan nagy
számban fordultak elõ.

A gyertyán, cser, akác és nyárak
esetében ki kell még emelni az abioti-
kus hatásokat, ezek elsõdlegesen a szá-
razság okozta tünetek. A mechanikai
sérülésekbõl a bükk és a gyertyán fajo-
kon volt a legtöbb. A gombakárok elõ-
fordulási gyakorisága viszonylag ha-
sonló az egyes fafajokon. A feketefe-
nyõnél azonban a sok tû- és hajtáskáro-
sító kórokozó miatt ez az érték az átla-
got jóval meghaladja. 

Országos Erdõkár Nyilvántartási
Rendszer

2012-ben az Erdõvédelmi Jelzõlapokat
felváltotta az Erdõvédelmi Kárbejelentõ
Lap, amely az új, Országos Erdõkár
Nyilvántartási Rendszer alapja lett. Az új
rendszer (amelyet a NÉBIH Erdészeti
Igazgatósága és az ERTI közösen üze-
meltet) adatgyûjtési metodikája a ko-
rábbira épül, de annál jóval részlete-
sebb adatokat tartalmaz. Az újonnan
bevezetett rendszer adatai ezért csak
korlátozottan vethetõk össze a korábbi
rendszerével. A káradatok értékelésé-
nél az OENyR adatain kívül felhasznál-
tuk az Erdészeti Fénycsapda Hálózat fo-
gási adatait is.

1962 és 2013 között az erdõkárok
(biotikus és abiotikus károk is) növek-
võ tendenciát mutatnak (5. ábra). Eb-
ben az idõszakban az erdõterület is nö-
vekedett, míg 1962-ben 1,37 millió ha
erdeje volt hazánknak, 2013-ban már
1,94 millió ha. Az erdõkárok azonban
ezt figyelembe véve is növekvõ trendet
mutatnak, a biotikus és az abiotikus ká-
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3. ábra: Az egyes kárformák relatív gyakorisága a mintafákon 2010–2013 között

4. ábra: Az egyes kártípusok megoszlása fafajonként (fafajcsoportonként) 2013-ban
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rok egyaránt. Átlagosan erdeink 6,2%-át
érinti valamilyen erdõkár, a legkisebb
érték (1,4%) 1982-ben, a legnagyobb
(20,7%) 2005-ben volt.

A kárjelentések szerint a tavalyi er-
dõgazdasági károk nagysága 68 771 ha-
ra tehetõ, ennek 64%-a volt biotikus (43
984 ha) és 36%-a abiotikus (24 787 ha).
A károk 2013-ban a teljes erdõterület
3,6%-át érintették. Ez az átlagos éves ér-
téknél jóval alacsonyabb, de minden-
képpen megjegyzendõ, hogy az új
rendszer bevezetése miatt csak fenntar-
tásokkal vehetõ figyelembe ez az ered-
mény.

A biotikus károsítások közül a rova-
rok 20 786 ha-on (47%) károsítottak, a
kórokozók fertõzése 2098 ha-on (5%)
fordult elõ. Gerincesek 15 800-on (36%)
okoztak kárt (vadkár). A fapusztulással
érintett terület 4296 ha volt (10%). Nö-
vényi károsítókról alig érkezett bejelen-
tés, összesen 2 ha-ról. Emberi károsítást
849 ha-on észleltek (2%). Emellett
összesen 153 ha-on tapasztaltak isme-
retlenként megjelölt károkat (6. ábra).

A továbbiakban írásunk csak azokat
a kárféleségeket tárgyalja, amelyeket leg-
alább 200 ha-ról jeleztek.

2013. évi biotikus károk
A nyárlevelészek károsítását 292 ha-ról
jelezték 2013-ban. Károsítási területé-
nek erõteljes csökkenése, illetve növe-
kedése elsõsorban az idõjárás függvé-
nye. A hûvös, csapadékos és a forró,
száraz idõjárás gátolja az álcák fejlõdé-
sét. A kis és nagy nyárlevelész mellett
az elmúlt években a rezes nyárlevelész
(Chrysomela cuprea) is károsított,
2013-ban 83 ha-on. 2006 óta szinte min-
den évben okoz kisebb-nagyobb rágás-
károkat. Ennek a fajnak a kártételére a
jövõben is számítani lehet.

A cserebogárpajorok kárait 1106 ha-
ról jelezték, legnagyobb kiterjedésben a

belsõ-somogyi homokvidékrõl. A má-
jusi cserebogár V. törzse, valamint az
erdei cserebogár imágói 764 ha-on
okoztak rágáskárt, többségében a Dél-
Dunántúlon. 2014-ben a Melolontha
melolontha VI. törzsének rajzása várha-
tó. Egyéb cserebogárfajok kártételét 229
ha-ról jelentették.

A szúk (az összes jelenthetõ szúfaj
ide értendõ) kártételével érintett terület
704 ha volt, melynek háromnegyed ré-
szén a betûzõszú (526 ha-on) károsított
A leginkább érintett tájak a Göcseji-
dombság és az Alsó-Õrség.

Az araszoló fajok együttes kártételi
területe 3528 ha volt 2013-ban. A legje-
lentõsebb károkat a Borsodi-dombsá-
gon, a Börzsönyben, Hortobágyon és
Alsó-Kemenesháton észlelték. Az õszi
és téli araszolófajokra általában jellem-
zõ volt tavaly õsszel, hogy az erdészeti
fénycsapdákban a fogási számok erõ-
teljesen megemelkedtek. Ezek jól elõre-
vetítették az idén nagy területeken ki-
alakult araszoló rágáskárokat.

A gyûrûslepke és az aranyfarú lepke
gyakran együtt károsít, így kártételüket
nehéz különválasztani egymástól. Míg a

gyûrûslepke károsítását csak kis terület-
rõl jelentették (50 ha), addig az aranyfa-
rú szövõ nagyobb területen, 574 ha-on
károsított a Tiszántúlon. Aranyfarú lep-
ke hernyófészket 370 ha-ról jeleztek, túl-
nyomó többségét a Szatmár-Beregi-sík-
ságról. A gyûrûslepkét 2013-ban magas
egyedszámban fogta a püspökladányi
és a vámosatyai csapda. Az aranyfarú
lepkéket a csapdák – kivéve a vámosa-
tyai és püspökladányi csapdát – ala-
csony egyedszámban fogták. Kártételei-
re továbbra is a Tiszántúl egyes terüle-
tein számíthatunk.

A 2007-tõl 2010-ig tartó idõszakban
a gyapjaslepke elenyészõen károsított,
2011-ben 3347 ha-ról jeleztek rágás-
kárt, míg 2012-ben már összesen 7000
ha-ról. 2013-ban csaknem megduplá-
zódott a rágáskár, összesen 12 935 ha-
ra tehetõ. Országos viszonylatban a ká-
rok 16%-a az enyhe (1-10%) és gyenge
(11-25%) kategóriába esett. 57% köze-
pes (26-60%) vagy erõs (61-99) kár
volt, és a károk 27%-a pedig tarrágás.
Tavaly országosan kismértékben csök-
kentek a fénycsapdák egyébként sem
magas fogásszámai. Az elõzõ évi pete-
csomó adatok egyértelmûen elõrevetí-
tették a 2013-ban kialakult rágáskáro-
kat. Tavaly az országos petecsomó-fer-
tõzöttségi terület 2012-höz viszonyítva
némileg csökkent, összesen 9664 ha-
ról jeleztek kisebb-nagyobb fertõzött-
séget. Országosan a fertõzött területek
62%-a enyhe vagy gyenge, 38%-a vi-
szont közepes, vagy annál erõsebb fer-
tõzöttségû. A petecsomó-fertõzöttség
csökkenése, a fénycsapdák adatai már
önmagukban is azt jelzik, hogy a 2003-
2006-os tömegszaporodást jellemzõ
nagy területû kárai vélhetõen nem fog-
nak kialakulni. Ezt támasztja alá az a
tény is, hogy 2013-ban új, a gyapjaslep-
ke népességére hatást gyakorló ténye-
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5. ábra: Az erdõkárok éves bejelentett értékei (az erdõterület %-ában) 1962–2013 között

6. ábra: Biotikus erdõkárok megoszlása 2013-ban az OENyR adatai alapján
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zõ is megjelent a „hadszíntéren”, az En-
tomophaga maimaiga nevû entomo-
pathogén gombát észlelték Magyaror-
szág erdeiben. Ezzel a kórokozóval, il-
letve néhány egyéb érdekességgel az
Erdészeti Lapok késõbbi számában kü-
lön írás foglalkozik majd.

Vadkárokat 15 800 ha-ról jeleztek,
ezen belül a rágcsálók 539 ha-on káro-
sítottak. Fiatalosokban az erdeifenyõ tû-
karcgomba 265 ha-on fertõzött. A gyö-
kérrontó tapló kártételi területe 1023 ha
volt. 80%-a az erõs kategóriába esett,
amelyet túlnyomórészt a Duna-Tisza
közi hátságon észleltek. Amennyiben a
tapló megjelenik egy állományban, kiir-
tani nem lehet, de terjedése a kipusztult
foltok szegélyeinek szuszpenziós anta-
gonista gombatenyészetes (Peniopho-
ra) kezelésével megállítható. Ellenkezõ
esetben a taplóval fertõzött állomány-
ban a gomba okozta elhalások megállít-

hatatlanul terjednek évrõl évre. A tölgy
lisztharmat kártételi területe a jelenté-
sek alapján 294 ha volt 2013-ban. En-
nek közel 70%-a közepes vagy ennél
erõsebb fokozatú volt. 

A fapusztulással érintett területek
4296 ha-t tettek ki. A fapusztulások kö-
zül kiemelendõ a fenyõpusztulás, hi-
szen 2330 ha-ról jelezték 2013-ban. A
Balaton-felvidékrõl és a Pápa-Bakony-
alja térségébõl összesen több mint 1200
hektár fenyõpusztulást jelentettek. E
mellett a Mátrában és a Zempléni-hegy-
ségben lépett fel komolyabb fenyõ-
pusztulás. A cserpusztulás is jelentõs
volt, összesen 1103 ha-ról jelezték a ká-
rokat. A legnagyobb kiterjedésû károk
a Balaton-felvidéken és a Déli-Bakony-
ban jelentkeztek. A kocsánytalan tölgy
pusztulását – elsõsorban a Balaton-fel-
vidékrõl – 322 ha-ról jelezték. Az egyéb
fafajokon (többek között akác, molyhos

tölgy, kõrisek) is észleltek pusztuláso-
kat, összesen 427 ha-on. Az ember
okozta károk közül kiemelendõk a fa-
lopások, melyet mintegy 774 ha-ról je-
lentettek.

2013. évi abiotikus károk
A 2013-as árvíznek tudható be, hogy
magas volt a nyári vízkárral érintett te-
rület (árvíz és belvíz együtt), összesen
4114 ha-ról jelentették.

Az aszálykárok nagysága tavaly is ma-
gas volt a száraz, aszályos idõjárás követ-
keztében. Összesen 16 460 ha-ról jelez-
tek kisebb-nagyobb aszálykárokat. A ká-
rok mintegy 20%-a enyhe, gyenge vagy
közepes fokozatú volt, míg közel 80%-a
erõs fokozatú, illetve teljes kár.  Széldön-
tés, széltörés összesen 2424 ha-on károsí-
tott. Nyári jégkárt 260 ha-ról jeleztek. Hó-
törés miatt 640 ha károsodott, zúzmara-
kár 468 ha-on fordult elõ. 
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ci Helyi Csoport: Hajzer Szabolcs egyéb felsõfok; Nagyka-
nizsai Helyi Csoport: Petõ Ferenc egyéb középfok, Ekman
Tamás egyéb felsõfok, dr. Mileji Ádám egyéb felsõfok, Vaj-
dáné Molnár Andrea erdõmérnök; Rába-menti Helyi Cso-
port: Szigeti István egyéb középfok; Sopron Hallgatói He-
lyi Csoport: Gombos Ákos egyéb középfok; Soproni Helyi
Csoport: dr. Czupy Imre egyéb felsõfok; Kárpáti Béla Imre
erdésztecnikus, Sándor Gyula erdõmérnök, Hámori Gábor
erdõménök, dr. Marosvölgyi Béla erdõmérnök; Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei Helyi Csoport: Ifj. Tóth Árpád er-
dõmérnök;  Székesfehérvári Helyi Csoport: Csathó László
faiprari mérnök; Szolnoki Helyi Csoport: Tóth Patricia
egyéb felsõfok; Szombathelyi Helyi Csoport: dr. Kovács
Ádám erdõmérnök, Takács Roland erdésztechnikus; Vérte-
si Helyi Csoport: Ruff Péter erdésztecnikus, Zábráczki Zol-
tánné egyéb felsõfok, Hartdégen Ákos egyéb felsõfok; Klu-
ber Norbert Mátyás erdésztechnikus; Lõdi Balázs erdésztech-
nikus; Visegrádi Helyi Csoport: Gulyás János erdõmérnök;
Hargita Gábor egyéb felsõfok.

A Magas-Bakonyban, Hárskút közelé-
ben adták át a 20 méter magas Fekete
István kilátót, melyet a VERGA Veszpré-
mi Erdõgazdaság Zrt. közjóléti fejleszté-
si programja keretében létesítettek.

Az átadáson Bitay Márton Örs, a
Földmûvelésügyi Minisztérium állami
földekért felelõs államtitkára a kilátó
névadóját, Fekete Istvánt méltatta, ki-
emelve szenvedélyes természetszere-
tetét. A politikus reményét fejezte ki,
hogy a kilátó méltó módon járul majd
hozzá az ország  természeti értékei-
nek megismertetéséhez.

Tengerdi Gyõzõ, a Verga Zrt. vezér-
igazgatója  hangsúlyozta, hogy a
2013-ban útjára indított közjóléti prog-
ram keretében eddig 750 millió forintot fordítottak a 18 állo-
másból álló fejlesztésre, kilátók, kerékpárutak, tanösvények
építésére. A most átadott Fekete István kilátó a második a sor-
ban, és az év végéig további 11 kilátót adnak át a természet-
járóknak. A vezérigazgató hozzátette, hogy összességében 5
milliárd forintot költ a 22 hazai erdõgazdaság a közjóléti be-
ruházásokra.

A vezérigazgató elmondta, az év legnagyobb beruházásaként
egy veszprémi zöld centrumot hoznak létre, amely keretében
erdei tanodát, közösségi teret és erdészeti központot építenek
600 millió forintból. A beruházás várhatóan 2015-re készül el.

Bitay Márton Örs felidézte, hogy a kormányzati szerkezet-
átalakítás következtében az ország 22 erdõgazdaságának
szakmai felügyelete az MFB-tõl a tárcához került. Az MTI kér-
désére válaszolva elmondta: az erdõgazdaságok tulajdonos-
váltása egyben szemléletváltást is jelent, és a most megkez-
dett „szociális érzékenység” továbbvitelének szándékát.

Forrás: MTI, FM Sajtóiroda
Kép: Nagy László

Kilátó avatás a Bakonyban


