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Az erdõk egészségi állapotának meg-
figyelése Magyarországon és egész
Európában évtizedek óta zajlik. A lég-
szennyezettség, a klímaváltozás és
más tényezõk miatt az erdõkárok to-
vábbi növekedése várható. 

A terepen megfigyelhetõ károkról a
NAIK Erdészeti Tudományos Intézet és
a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság a kü-
lönféle erdõállapot-monitoring rend-
szerek segítségével, több évtizede fo-
lyamatosan gyûjti az erdõk egészségi
állapotára vonatkozó adatokat ame-
lyekrõl évrõl évre különféle tematikus
térképek is készülnek. Ezek elérhetõk
a NÉBIH honlapján. Pl. kárösszesítések
a következõ webcímen: http://por-
tal.nebih.gov.hu/web/guest/-/oenyr-ka-
rosszesitesek; vagy az erdõkártérképek
az alábbi hivatkozáson: http://erdoter-
kep.nebih.gov.hu/erdokar/index.htm.

A rendszer legújabb eleme az er-
dõkben bekövetkezõ változások távér-
zékelésen alapuló nyomon követése.
A kvázi valós idejû monitoring (TEM-
RE) eredményei a klima.erti.hu/TEM-
RE.php címen érhetõk el. 

A monitoring rendszer alapját a NA-
SA Terra mûholdjának MODIS szenzora
által készített, ingyenesen hozzáférhetõ,
250×250 m felbontású mûholdképek al-
kotják. A hazai erdõterületre vonatkozó
adatok begyûjtése, hibaszûrése és tér-
képi megjelenítése automatikusan (ún.
R nyelven írt) számítógépes program-
mal történik. Az így létrejött, a vegetáci-
ós idõszak alatt 16 naponta folyamato-
san frissített térképek (lásd ábra) 241
830 db pixelt tartalmaznak, ahol egy pi-
xel mérete 6,25 hektár, ami kicsit na-
gyobb méretû, mint egy átlagos erdõr-
észlet (Somogyi et al., 2018). 

Az ország erdeiben bekövetkezõ
múltbeli változások a 2000-ig vissza-

menõleg elkészült térképeken eseten-
ként folyamatukban is tanulmányozha-
tók. A térképeken néhány fontos ter-
mõhelyi jellemzõ is megjeleníthetõ, és
vizsgálható az egészségi állapot ezek-
kel való összefüggése. A weblapon
részletes „Help” funkció segít a tájéko-
zódásban és a monitoringeredmények
értékelésében.

A mûholdról érkezõ adatok közül
a monitoringhoz a növények foto-
szintetikus aktivitását jól jellemzõ,

ún. Normalizált Vegetációs Indexet
(NDVI) használjuk. Az NDVI alkal-
mas a levélvesztés és -elszínezõdés
detektálására is. Az indexértékek ab-
szolút értékei azonban idõben nagy
változatosságot mutatnak, ezért ön-
magukban nem tájékoztatnak az átla-
gos viszonyoktól („egészséges”, „jó
állapotú” erdõ) való eltérés mértéké-
rõl. Ennek az eltérésnek a jellemzé-
sére egy-egy idõpontra az NDVI ún.

standardizált változatát (ZNDVI) hasz-
náljuk: 

ahol NDVI az év adott idõszakában
mért érték, NDVI az adott idõszaknak
megfelelõ sokéves átlag (pl. 2000–2017),
σNDVI pedig az adott idõszak szórása
(2000–2017). 

A negatív értékek az egészségi álla-
potban bekövetkezett (átmeneti vagy

tartós) mûködésbeli romlást, esetleg
károsodást jelezhetnek, de utalhatnak
akár tarvágásra vagy tûzkárosodásra is.
Ezzel szemben a pozitív értékek rend-
szerint a regenerálódást jelzik. A szín-
skálán a negatív eltérések mértékét sár-
gától vörösig, a pozitív eltéréseket zöld
színekkel jelöltük. 

Az új térképeket folyamatosan érté-
keljük és elemezzük, így az erdõk ál-
lapotában jelentkezõ változásokat nyo-
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mon tudjuk követni. A kiértékelések
során elsõsorban az 1000 hektárnál na-
gyobb, hosszabb ideig sárga-piros el-
színezõdést mutató, feltételezhetõen
károsodott területek színbeli és kiterje-
désbeli változásait érdemes vizsgálni. 

A zöldbõl sárgába, vörösbe hajló
színnek erdõkár esetén is számos oka
lehet: egyrészt adódhat a lombfelület
fizikai csökkenésébõl (lombrágás,
gombafertõzés, kései fagy, vihar stb.),
másrészt fiziológiai elváltozásokból. Ez
utóbbit kiválthatják kedvezõtlen abio-
tikus tényezõk (vízhiány, hõstressz, tá-

panyaghiány stb.), vagy biotikus ere-
detû, betegséget elõidézõ organizmu-
sok.

Önmagukban a térképek azonban
nem alkalmasak sem arra, hogy erdõ-
károkat jelezzenek, sem arra, hogy
meghatározzuk az erdõkárokat kiváltó
konkrét okokat. Ehhez az érintett terü-
letekrõl kiegészítõ információkat kell
gyûjteni, esetenként terepi vizsgálato-
kat kell végezni. A rendszer elsõsorban
a nagy kiterjedésû változásokat jelez-
heti, amelynek segítségével a helyi szak-
emberek nyomon követhetik a terüle-

tükön bekövetkezett nagyobb léptékû
eseményeket, és képesek ezeket idõ-
ben detektálni és elemezni. 
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Támogatási felhívás
Segítsünk a görög erdõtûz erdõkárainak felszámolásában!

Tisztelettel kérjük, facsemeték beszerzésének támogatásával segítse a görögországi tûzvészben
elpusztult erdõk megújítását!

Az Országos Erdészeti Egyesület és a Magán Erdõtulajdonosok és Gazdálkodók Országos
Szövetsége facsemeték beszerzésének támogatásával kívánja segíteni a károsodott erdõk újraül-
tetését, ezért felhívja a magyar erdésztársadalom, az erdõgazdálkodók, erdõtulajdonosok, az
erdõgazdálkodási szolgáltatásból élõk és az erdõvel foglalkozók figyelmét, hogy adományaikkal
támogassák a károsodott erdõk megújítását. 

Az adományok a Magyar Kormány támogatásával együtt a Magyarországi Görögök Országos
Önkormányzatának kerülnek átadásra, aki megszervezi a facsemeték beszerzését és elültetését.

Az adományokat az OTP 11705008-20438153 számlára kérjük átutalni, és a közlemény
rovatba tüntessék fel: „görög erdõtûz”.

Erdészüdvözlettel és köszönettel:
OEE; MEGOSZ




