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Széles körben elterjedt vélemény, hogy
a természetesség fokának növekedése
együtt jár az erdõ stabilitásának, mûkö-
dõképességének, önszabályzó képes-
ségének javulásával. Kérdés azonban,
hogy a természetesség növelésével
minden tõlünk telhetõt megteszünk-e a
klímaváltozás kedvezõtlen hatásainak
mérséklésére, az alkalmazkodóképes-
ség növelésére? Elegendõ-e ez a prob-
léma orvoslására? Netán ezzel meg is
tudjuk oldani lokálisan a globális prob-
lémát? 

Nem állíthatjuk, hogy a „természe-
tesség” varázsszó minden bajt megold.
Azt viszont kijelenthetjük, hogy a ter-
mészetesség növelésével a problémák
kezelésére teszünk lépéseket. Az állo-
mányszerkezetet kialakító erdõmûve-
lésnek ugyanis döntõ befolyása van a
„lokális klímára”. Az egyéb természe-
tességi elemek (pl. elegyesség, cserje-
szint, holtfa) pedig arra gyakorolnak
hatást, hogy a számukra kedvezõbb kli-
matikus körülmények között gyakrab-
ban jelentkezõ rovargradációk és kóro-
kozó járványok ki tudnak-e alakulni, ha
igen milyen lefutásúak, illetve milyen
kárláncolatok követik õket. A folyama-
tos erdõborítás hatékony módja lehet
annak, hogy a klímaváltozás okozta
kedvezõtlen hatásokat helyileg kezel-
jük. Az oda vezetõ út hossza és nehéz-
sége az, amely sokunkban félelmet éb-
reszt. Az átalakító üzemmód ugyanis a
zárt koronaszint fokozatos megbontását
eredményezi, egy távlati természete-
sebbnek ítélt állandó borítású erdõalak
kialakítása érdekében. Csak remélni
merjük, hogy ezalatt nem a „mûtét sike-
rült, a beteg viszont sajnos közben el-
halálozott” típusú kijelentés gyakorlati
megvalósításához asszisztálunk.

A feltett kérdésekre tehát nem tu-
dunk határozott igenekkel válaszolni.
Ezzel szemben bemutatunk néhány
olyan újabb eredményt, amelyekre a
klímaváltozás erdõkre gyakorolt hatá-
sait vizsgálva jutottunk az Erdészeti Tu-
dományos Intézetben, és amelyek érin-
tik a természetesség-alkalmazkodóké-
pesség kérdéskörét, segítve az olvasót a
szélesebb körû tájékozódásban. (Kérés
esetén az adott témában publikált cik-
kek megküldését vállalják a szerzõk.)

Ökológiai szempont
Az elmúlt években olyan erdészeti
aszályossági indexet dolgoztunk ki,
aminek segítségével a gyakorlatban al-
kalmazott klímakategóriák jellemezhe-
tõk, illetve becsülhetõ a klímakategóri-
ák területének és átlagos termõképes-
ségének jövõbeni változása.

Az erdészeti aszályossági modellek
szerint soha nem tapasztalt ütemû válto-
zás várható, melynek következtében cse-
kély az esélye a spontán módon történõ
fafajösszetétel-változásnak. Ha a legelfo-
gadottabb klímaforgatókönyvek egy vi-
szonylag közeli (vágásforduló fele, har-
mada) 2035-2065 idõszak átlagára való-
színûsített 1,7 °C-os hõmérséklet-emelke-
déssel és a nyári csapadék 8 %-os csökke-
nésével számolunk, akkor az 1961-1990.
évekre jellemzõ bükkös klímakategória
terület több mint 90 %-a tûnik el és a gyer-

tyános-tölgyes klímával jellemezhetõ te-
rületarány is jelentõs mértékben csökken.
A cseres klíma részaránya nem változik,
de túlnyomó részben a mai gyertyános-
tölgyes klíma helyére tevõdik át. Az er-
dõssztyep klíma területe várhatóan meg-
kétszerezõdik elfoglalva a mai cseres klí-
mával jellemezhetõ terület többségét, sõt
benyomulva a gyertyános-tölgyes klíma-
terület egyes részeibe is. 

Annak ellenére, hogy a talaj döntõ té-
nyezõ a termõhely tekintetében, kije-
lenthetjük, hogy a klímazónák területé-
nek átrendezõdése maga után vonja
nemcsak a fõbb állományalkotó fafaja-
ink jövõbeni térfoglalásának, hanem a
növekedési viszonyainak kedvezõtlen
megváltozását is. Ennek pontosabb
megítéléséhez nyújthat segítséget a klí-
maváltozás várható hatásait erdészeti tá-
janként lebontó finom léptékû elemzõ
munka, amelyet jelenleg egy-egy erdõ-
gazdálkodó megbízásából készítünk. 

Következtetésünk a fentiekbõl sem-
miképpen nem az, hogy kezdjük el „át-
rendezni” erdeinket a várható hatások-
ra való felkészülés jegyében. Arra azon-

Természetesség és 
alkalmazkodóképesség
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Erdészeti klímazónák változása a kritikus nyári idõszak csapadék- és hõmérséklet-
adataiból számítva (Führer Ernõ és munkatársai)
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ban mindenképpen javaslatot kell ten-
nünk, hogy hol nem érdemes pl. a
bükk felújítását mindenáron erõltetni,
hol ésszerû már most kocsánytalan
tölgy, vagy cser elegyítéssel felkészíte-
nünk erdeinket a változásra.

Erdõegészségi szempont
Az idõs bükkösök koronája (különösen
aszályos idõszakokban) kiritkul, ha a
bontás 70-80% alá csökken. Az ennél
nagyobb záródású állományok még az
aszályos idõszakokat is jobban viselik.
Ebbõl az következik, hogy a gyakoribb
és hosszan tartó aszályok esetén még az
enyhébb beavatkozások is egészségi ál-
lapot kockázatokat jelentenek. Ezt erõ-
síti a zöld karcsúdíszbogár által okozott
zalai bükkpusztulás az új évezred elsõ
éveiben. A korábban nem észlelt, drá-
mai mértékû kár a hosszan tartó aszá-
lyosság és az egyenletes bontásokra
alapozott nagy területû felújítóvágások
együttes hatására volt visszavezethetõ.
Az egyenletes bontás hatására ugyanis
minden fa több fényt és hõt kapott, il-
letve az állomány mikroklímája az
egész területre vonatkozóan változott
meg. Ebben a helyzetben a nem egyen-
letes bontáson alapuló felújítás talán
elõnyösebb lehetett volna.

Erdõpusztulási folyamatokat véletlen
folyamatok összhatása is okozhat, de
ezek a hatások helyiek, nem nagy terü-
letû és általános tendenciák. Egy-egy
populáció adott helyen való megmara-
dása, végsõ soron genetikai alkalmaz-
kodási tényezõktõl függ. 

Genetikai szempont
A fajok szükségszerûen nagyobb gene-
tikai változékonysággal rendelkeznek,
mint amit az aktuális környezeti feltéte-
lek megkívánnak, ami a közvetlen túlé-

lés szempontjából az adott pillanatban
feltétlenül szükséges. Ez a „felesleg” az
alkalmazkodóképesség nyersanyaga,
amely a hosszú távú túlélés szempont-
jából – drasztikus környezetváltozás
esetében, vagy új károsítók megjelené-
sekor – nyerhet nagy jelentõséget. Fafa-
jaink esetében még ma is különösen
magas genetikai változatossági értéke-
ket tapasztalunk, ami esélyt teremt a
gyors alkalmazkodási folyamatokhoz.
Kérdéses ugyanakkor, hogy a fafajok
spontán módon, természetes folyama-
tok révén tudnak-e alkalmazkodni az
eddigi evolúciójuk során tapasztalt vál-
tozások százszoros üteméhez? 

A klíma okozta stressz már rövid tá-
von is rendkívül hatásos szelekciós té-
nyezõ. A faj számára kedvezõtlen kö-
rülmények között a genetikai változa-

tosság drasztikusan csökken, megszün-
tetve az alkalmazkodás további lehetõ-
ségét. Az ilyen területeken erdõkárokat,
tömeges pusztulási folyamatokat ta-
pasztalunk, amit az adott fafaj elterjedé-
si területének folyamatos változásaként
lehet csak értelmezni. Ez a fafajok ván-
dorlásának igazi arca. 

Egyre nyilvánvalóbb, hogy a fafajaink
szárazabb termõhelyeken szelektálódott
populációiból származó szaporítóanya-
gok csökkent alkalmazkodóképességgel
jellemezhetõk, így célzott felhasználásuk
szárazodó klimatikus hatások kivédésére
csak rövid távon nyújthat megoldást. Ez-
zel szemben plasztikus, alkalmazkodó-
képesebb populációkat kell elõnyben ré-
szesíteni lehetséges szaporítóanyag-for-
rásként, olyanokat, amelyek esetében a
klímaszelekció még nem csökkentette ra-
dikálisan a genetikai változatosságot.
Ezek a források ma a fafaj hazai klimatikus
optimumában találhatók. Érdemes volna
ugyanakkor hasonlóan változatos, de dél-
kelet-európai származású szaporítóanyag-
gal kísérleteket beállítani, akár nagyobb
területen, akár lehetséges jövõbeni szapo-
rítóanyag-források kialakítása céljából. 

A genetikai változatosság fafajoknál
tapasztalt kitüntetett szerepe ellenére a
genetika természetvédelmi jelentõsége
egyáltalán nem tekinthetõ sem közis-
mertnek, sem elfogadottnak. Általános
az a felfogás, hogy a természetvédelem
szempontjából jól megragadható faj-
összetétel és szerkezeti jellemzõk a
meghatározók, ezen belül a genetikai
szempontok külön figyelembevétele
nem szükséges.Összefüggés a bükk záródása és egészségi állapota között (Csóka György és munkatársai)

15 kocsánytalan tölgy állomány genetikai változatosság és éves átlagos csapadék kö-
zötti kapcsolata (Borovics Attila és munkatársai)
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Összegzés
Mi az, amit már ma is megtehetünk a
klímaváltozásra való felkészülés jegyé-
ben? Nagyobb teret kell engednünk a
természetes szelekciónak. A mestersé-
ges felújításoknál makkvetéssel maga-
sabb induló csemeteszámot alakítsunk
ki. Ahol adottak a feltételek, az eddigi-
nél szélesebb körben alkalmazzuk a
természetes felújításokat, ami nemcsak
azért fontos mert „természetes”, hanem
azért, mert nagyságrenddel nagyobb
induló csemeteszámot biztosít, mint a
mesterséges fel-újítási módok. Azt is
tudjuk, hogy ehhez egy „részletkér-
dést” is meg kell oldanunk. Õszintén
fel kell tárnunk, hogy a jelenlegi túlsza-
porodott nagyvadállomány nyomása
alatt természetközeli gazdálkodást
folytatni, klímaváltozás kedvezõtlen
hatásaira erdeinket felkészíteni nagyon
nehezen lehet.

A klímaváltozás alapvetõen módosítja
a jövõbeni erdõgazdálkodás alapjait,
mind ökológiai (fafajválasztás), mind ter-
mesztéstechnológiai (felújítás, nevelés),
mind pedig jövedelmezõségi szempont-
ból. Például el kell fogadnunk, hogy az
Alföld összefüggõ erdõssztepp tömbjé-
ben a zárt erdõk mellett, teret kell hagyni
a felszakadozó, nyílt erdõtípusoknak is.
Az erdõgazdálkodás ma még csak rész-
ben tud felkészülni a várható kedvezõt-
len hatásokra, részben a szükséges meg-
alapozó kutatások hiánya miatt. Azon-
ban le kell szögeznünk, hogy nekünk,
erdészeknek aktív, kezdeményezõ, fele-
lõsségteljes szerepet kell vállalnunk a
még teljes körûen nem látható hatások
mérséklésében. Nem szabad másokkal
együtt abban a hitben ringatni magunkat,
hogy a természet eddig is megoldotta va-
lahogy a problémákat.

A klímaváltozás erdõkre gyakorolt

hatásainak elemzésekor az emberi be-
avatkozás módjával és mértékével is
számolnunk kell, hiszen a genetikai al-
kalmazkodási tényezõk „mûködését”
alapvetõen befolyásoljuk gazdálkodá-
sunkkal. Az Intézetben folyó kutatása-
inkkal igyekszünk meghatározni azo-
kat az erdõmûvelési módokat, ame-
lyek szolgálják a minõségi fatermesz-
tést, de egyúttal biztosítják az erdõk al-
kalmazkodóképességének fenntartását
is. A fáról, mint sokoldalúan felhasz-
nálható alapanyagról ugyanis nem
mondhatunk le. Az erdeinket haszno-
sítanunk szükséges, amely során a klí-
ma erdõkre gyakorolt hatásait megis-
merve, a folyamatokat kezelõ, irányító
szerepet kell vállalnunk. Ne tekintsünk
erdeinkre rezervátumként, mert ezzel
magukra hagyjuk õket egy olyan ellen-
séges világban, amelyet mi magunk
idéztünk elõ.

Meghívó
az Országos Erdészeti Egyesület

2011. június 17-18-án
a ZALAERDÕ Zrt. szervezésében

Zalaegerszegen
megrendezésre kerülõ 142. vándorgyûlésre.

A rendezvény rövid programja:
június 17. 13,00 órától szakmai programok Zala megyében

20,00 órától baráti találkozó a Zalaegerszegi Sportcsarnokban
június 18. 9,30 órától Ünnepi Közgyûlés a Hevesi Sándor Színházban

Kérjük, részvételi szándékukat legkésõbb április 30-ig jelezni szíveskedjenek.

Részletesebb információt, jelentkezési lehetõséget és regisztrációs felületet a Vándor-
gyûlés honlapján, a www.vandorgyules.hu és a www.zalaerdo.hu internetes címeken

tesszük közzé.

Zambó Péter Rosta Gyula
az Országos Erdészeti Egyesület a ZALAERDÕ Zrt.

elnöke vezérigazgatója

és a szervezõk




