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fejezõ érték) fotók kombinációjaként
olyan eredmény érhetõ el, amivel a nö-
vények növekedése, a vegetáció mérté-
ke és a biomassza-termelés is mérhetõ-
vé válik. Az erdõk állapotának egyszerû
lefényképezése pedig lehetõvé teszi az
erdõsítési programok részletes tervezé-
sét, a telepítendõ növények mennyisé-
gének, helyének és sûrûségének a pre-
cíz meghatározását. 

Gyakran okoz
gondot a hegyvidé-
ki erdõkben a kö-
zelítõ nyomok vagy
a kötélpályák kiala-
kítása is. A hegy
lábánál állva nehéz
megítélni, hogy
van-e szikla, szaka-
dék, vagy védett fa
az útban. A drón
azonnali és világos
eredményt szolgál-
tat, gyorsítva a dön-
téshozatalt. A ha-
gyományos légifel-

vételek csak vertikális szemszögbõl ké-
szülnek, ezzel szemben a drón kamerája
dönthetõ, így a lejtõs területeken, hegyol-
dalakon is pontos légi felvételek készíthe-
tõk. A drónok másik nagyon fontos alkal-
mazási területe az éghajlatváltozás megfi-
gyelése. Ez egy olyan terület, ahol az er-
dészeti szakma digitális anyaggal alátá-
masztva képes kulcsfontosságú hozzájá-
rulást tenni a politikai döntéshozatalhoz.

Egy tanulmány szerint, melyet 2013
májusában végzett a McKinsey Global
Institute, a robottechnológia részeként a
drónok már fontos gazdasági tényezõket
befolyásolnak, köztük a mukaerõköltsé-
get, a termelékenységet, a rugalmasságot
és a biztonságot. A hatékonyság, költség-
takarékosság és az egyszerû használat
pedig nagy jövõbeli lehetõségeket te-
remt a számukra. Az alacsony zajszintû
és károsanyag-kibocsátású környezetba-
rát elektromos motorral felszerelt drónok
tökéletesen megfelelnek a legkorszerûbb
technológiai követelményeknek. 

A témával foglalkoznak majd a LIG-
NA 2015 erdészeti és faipari kiállításon is
egy szabadtéri bemutató keretében, me-
lyet a német KWF (Kuratorium für Wal-
darbeit und Forsttechnik e.V.) szervez.
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Újra radioaktív felhõk terjenghetnek
Európa felett, a világ legsúlyosabb
atomkatasztrófájának helyszíne, Cser-
nobil körül elhelyezkedõ sûrû erdõk-
ben egyre gyakrabban kialakuló tü-
zeknek következtében. 

A talaj felsõ rétegeiben elraktározódott
sugárzást már korábban is megbolygat-
ták az erdõtüzek, a helyzetet azonban
súlyosbítja az éghajlatváltozás, a politi-
kai instabilitás és a lehullott levelek ter-
mészetes körforgása. 

A Norvég Légi Kutató Intézet csapata
Nikolaos Evangeliou vezetésével ele-
mezte az erdõtüzek erdõterületre gyako-
rolt hatását. Munkájukhoz valós tûzese-
tek mûholdas felvételeit, valamint a terü-
leten leülepedett radioaktív cézium-137
izotóp méréseit táplálták be számítógé-
peikbe. Becslésük szerint 85 petabecqu-
erel (PBq) radioaktív cézium szabadult
ki az 1986-os balesetben. elenleg 2 és 8
PBq közötti érték rejtõzik a vizsgált er-
dõzóna talajának felsõ rétegében. Nor-
mál esetben ez fokozatosan csökkenne
az erózió vagy a vegetáció eltávolításá-
nak hatására, a környék erdõit azonban
teljesen magukra hagyták. A fák maguk-
ba zárják a radioaktív ionokat, a lehulló
levelek pedig visszajuttatják a talajba –
utalt a sajátos körforgásra Evangeliou.

A csapat há-
rom nagy tûze-
setet elemzett,
melyek 2002-
ben, 2008-
ban és 2010-
ben követ-
keztek be.
Számításaik sze-
rint ezekkel a cézi-
um 2-8 százaléka,
körülbelül 0,5 PBq
szabadult ki a füst-
ben, ami Kelet-Eu-
rópa felé mozgott,
sõt még Törökor-
szágban, Olaszor-
szágban és Skan-
dinávia felett is
észlelték.  Evangeliou csapatának szá-
mítása szerint a tûzesetek 10 mikrosie-
vert sugárzásnak tették ki a közeli Kijev
lakóit, ami 1 százaléka a megengedett
éves sugárterhelésnek. 

A kutatók szerint nagy az esély az er-
dõtüzek szaporodására. A terület egyre
szárazabbá válik az éghajlatváltozás kö-
vetkeztében. Az aszályok már jelenleg is
súlyosbítják az erdõtüzeket, mind gya-
koriságukat, mind kiterjedésüket tekint-
ve. A trend idõvel egyre rosszabbá válik
az erdõgazdálkodás teljes hiánya miatt.

Okszerû erdõkezelés során a legtöbb
európai erdõbõl eltávolítják az elhalt

faanyagot, tisztítják az utakat stb. A
gazdálkodás hiányában az elhalt
vegetáció biomasszája 1986 óta

megkétszerezõdött, amiben fontos sze-
repet játszanak a radioaktívan szennye-
zett levelek. Ezek elpusztítják a
kulcsfontosságú lebontó szervezeteket,
rovarokat és mikroorganizmusokat. En-
nek következtében a sugárzó anyagok
felezõdési ideje is jelentõsen lelassult. A
kutatók modelljei szerint az erdõtüzek
2023-ban és 2036-ban tetõzõdnek majd,
ekkor fog távozni a talajból a legna-
gyobb mértékben a radioaktív anyag.
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Erdõtüzek éleszthetik újra Csernobil sugárzását


