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Innovatív módszeÍek a dunamenti áttési
eÍdők leltároz ásfua és monitorozására

A x'lagyar<lr'szírg és Sz]o\':ll<ix köZotti'
liatáron ítnyírló cEryL'lttlnÍÍkii(lési Plog
Íam 2l.)07 20lJ keÍetél)en a szlovák
Nem7etj Erdészeti Kijzp.nll (Národnó
Lesníckc ccnltlm). vel.rmint e7 }..]'Clés2c

ti 'Iildom:lnYos IntéZet és l Nyllgat ma
gvalolszági Egyetem köZösen pályáZott
l<tltatási failcsZtési egyi]ttrnűka'dést 1í
rnogató fbrrásokra iZ,,Inno\'alí\' lód
.z- <1, .l .l.rrurrr, nti.rr.-r'i .rr ul, lclL,r'r
zásála és nronitorozísl'Lr'a kr;rszclű JD s
tr,-r7rL\-l( i t,, -,rl,rtr, k .-Srt.,.(
vcl" címií ténrállen' A sikeles P.ily:lzxl
rrtr'zctr t.rr'lin rn,,/rr'rlJ)\Jl er -z Lul!r'
pxi t]njó Regionális l.'cjlesztési AlapjánaI<
tiillo!]atísávll v.Llósul meg 2012' szeÍ)
tcmbeÍ és 201'1' .lLlgtlszttls kÖzött' Á pÍo

i! kl l-'jP- |'ó||'eg\,'l\'.(' 1|r ] ' r||-n

Előzmények
{ pÍoiekt egv litlsszit idcie m[íkö.iai
szakrnai kapcsolat részcl(ént ós tovább-
fcjlcsztéseként jöft lélrc. ame]y aZ NLC
(k<lr'íbban FRI Zólyom) és az ERTI kö-
zaitt kiiLl.Lktllt' A pÍojekt alapgondolata
cgy olvlln iirno\'atí\, monitolozó Íend
-zL r' lid'.lf^2....r rrnr ll e Lrrsr elnrlrr
tiZemcltc|Ósc miatt éÍintett ártÓri elclók
egysí'gcs szcmléletíÍ monitofoZását
szolgálja, clcget téve a két olszágla vo-
natkozó nerrrzetkózi c]óírásoknak
( 1995-ils egyezmóny).

szakmai hátté1' koopeláció
\ lr '-i er, 'rrrr elrleqr la- -r^l I'1" ' ru

Lrrl 'lr \ \ fl\L; terlrnrk,.i rrrrg "l:,, j,

lentós csokkcnóst hozott :1 szié]et]<iiz
ler,(S' ck l.rlJl\ tzcltnljetl pn. \d./d-
lyeztetle lz árléIi élctkÖZösségeket' er-
clőket. AZ erdei élctközösségek állapo-
tát a7 ERTI ] c)|]ó tól nlonitofing hála]Zat-
ban l izsg1llja. 

^7 
cfdók monitorinlaia eZ

Iaa<-' '. Irr 'J]|JlÓd.|. -r|e.l|]FLrn '-_
./L'J l]lJ8) JÍ-s,/l' '\ 'll ('''l-.'l.oniloÍIn!'

te \,é k en-vs é!]e k -

nek. 'I'á\'élzékelésj

adaft)kat 1992 ótx
hasznílrrnk az er-
clók á1lepotánek
értékelósó]len'
Kezcletben infra-
színes légifclvéte-
]eket. mitj(l 200ÍJ-
ta' Íiultispcktr,llis.
CLigitlLlis kópeket
lrasználurrl<. .\rt
nak cllenére. htlgy
e kóp alapú távér
zókelés hati'ktlny
nóclszer lz crciók
állapotának mcg
lillepírásához. ncn n1'újt infbrmalcia)t a
fltit]]omirnyr;k bc]só szeíkezetéIől. EZ
l.rrlJ i*en t.'nl ,. k, r.1í... .nrl(!,r Jl ri
llonos fájok :illclmJLnyainak irll;qloLJlt,
fe jlóc1ósót akarjuk r'izsgáini lág'vlonbos.
írlóli cÍdajkl)en' A tíLl érzókelésltn tor
tónt fejlóclésnck l<ószönheróen lchctó-
r( i \.rn e r'tJn\,,.\J3 ,l. krkrr.z;,1,-1,.c
fc. ! 3-djmenzia)s képalkorási ós adar
gyííjtési' illetvc eclatfeldolgoz:isi tech-
nolilgiák rél'én. I.]Zek x kolszeÍű tcch
n''Itlgi'rk .r .1'grr'.li' l'|ílUI r mn'elÍi'|' ('\ |

lcl( r, . l( l rl\^:..1.,.1 1.1., I s... nr-B
\JH\ Irn\t, iclcnrrl. .q I,r,,l'. n.r

ijsszctctt voltábitl aclóc1óan fbnt<ls ]<i

cmclni a k<lrlperációt, mcly a Íleglé\'ó
tudásra: a s7igetkózi kózös erclés7cti
monitoring I.IR'I I, \FC FRI; Lil)AR
ec1atok feldolgoz:'ls:'tnek rnódszertani
espcktusai: NYIlI,l, Nl-(l FItl. Az NYtrlE
(alapkutatás), az 1.]1{'I'I és N].'C] (.llka]nli_
Zott kutatás) tertileteinek .-g}'titttnűkö_
(lésótaji azt \'árjul(. hogv új, kÓltségharé
]<ont' nródszertani megkóZclítéseket
ny(Ljt:l 3D-s idatol( l]1szní]atáIroz aZ
crclószcti alkalmazás()k tcr'tiicté1i'

Célok és tervezett eÍedmények
A projckt al.pgonclolata eg olyan ir-ino-
r rti' nrr,nrt-rnzo rrrd.z-r k,lolAozr,r.
amcly a bósi erólnű r]Zerncltctése miatt
é ntctt ánéri erdlík eg1'5fgg5 s7clrr]é]eíí
nonitorozását szolgílja, eleget téve a két
oÍszígot ó ntő irelnzetközi elrírásoknak'
\ p 'irkt nr,5n.rlo.ru.JJ \i !etLc/u,c
]ok telicsiilóséhcz járul hozzá:

Pr.'5rrrr l\e I frostltJ lt.rl.rt r, nl
teÍii]ctck ÉiaZd.lsági \'ersenyképességé1 ".
F]Z a hltás e kól'etkezó összetevajkból
i'piil fcl:

F]raisíti 1l K+F inÍl'estruktilrát: tir

ví'rzékcl('si laboÍltan'i(lnr kjala]ií
t,1s. 17 NLC ós lz NY\'IE sopÍon
esetél>en'
l']i7tosítja a kutaIási a's tudonrá-
n,vos infi'astruktúrá1r koordinált.
h]tíron átnyú]ó ltasznirlat:'Lt: kol
s7cíí LiDÁR tecllnolólaia és légj
telvételezési ell<elmazások hesz
nálata a l)ur-re alÍtcÍrilefénck fc]
rtélésóben' Lézerszkcnne]t adx
tol< félclolgozásának módsZenanj
kLltatásai a's az ereclrr-rényck, kiféj-
lesztett a]goritmusok' c1jálírsok
közös lrxs7n:L]ata'

lntenzível)1) K+F cg}.LittIirűl(Öclés
a résztvevajk l<ajzött: ÁZ ereclmé_
n'vck támogatjÍ]< :r7 erdei i)ko-
szisztómákhoz kapcstllódó rnotri
lorjng tcvékenysé!]e]<et ós az er
clólc]tározást' Az elc<lnlények
alapjirn javesiat késztil ;L bósi erő-
n][í hat.1steÍi]letén lér'ií er'dóállo-
mínyok összehango1t monitoring
tcvÚkcn)'ségének [olytatásár-a.
aisszhrngban a jelenlcgi - 1995.
április 19 én kelt _ kormánykijzi
ncgállapodással i SZigctköZ ide-
ig1cncs vízpótlását cé1zíl bizonyos
mííszaki nregoldásokríll. Az ered-
nlí'n1'ck rninciezoná]txl más s7al

razlijlcli iikoszisztónlák és élajhe
]yel( feltérképeZésÓrc js :rikalma
sak lehetnek: it tc]'mÓszetességj
\'izsgá]atokon. élóhelyté.kópckcn
ós a tcnlószetes bolygatások vizs
gílatán át egészen az c.dőíllo
mán}' s7crkeZet viZsgálxt,ti8.

Df. Illés Gábor
tudományos fómunkatárs, ERTI
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