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DR. SOLYMOS REZSÕ*

A klímaváltozás valószínûleg az er-
dészeti kutatásnak is napjainkban
az egyik legtöbbet vitatott témakö-
re. A kutatott témák többsége az er-
dõk fafaj-összetételének, területé-
nek, stabilitásának a klíma miatt
várhatóan bekövetkezõ változásá-
val és ennek nyomán az erdei öko-
szisztémák károsodásával, valamint
az erdõgazdálkodás újszerû felada-
taival és jövõjével kapcsolatos. A
földkerekség, a hozzá tartozó klí-
ma, története folyamán eddig is je-
lentõs változásokon ment keresz-
tül. Ezeknek a változásoknak is kö-
szönhetõ erdeink jelenlegi képe. A
változások mértéke és a szélsõségek
gyakorisága miatt azonban fel kell
készülni a reálisnak tekinthetõ ve-
szélyekre az erdõgazdálkodásban
is. Tanui vagyunk annak, hogy a
Föld országainak többsége nemzet-
közi összefogással kívánja a várha-
tó klímaváltozás okait és kedvezõt-
len hatásait megszüntetni vagy
mérsékelni. Ennek érdekében ki-
terjedt kutatások folynak szinte az
egész világon. A politikusok „klíma-
csúcsok” rendezése keretében több-
kevesebb – inkább kevesebb –
eredménnyel kísérlik meg a problé-
ma megoldását.

Az erdészeti kutatás eredményei-
nek hasznosítása és a kedvezõt-

len klímahatások
Az erdészettudomány keretében a kuta-
tás elsõsorban a klímaváltozásnak vár-
hatóan az erdõkre, az erdõgazdálko-
dásra gyakorolt hatását, és csak kisebb
mértékben létrejöttének okait vizsgálja.
Rendkívül nehéz helyzetben van az, aki
e témakörben végzi kutatásait, mert er-
dõterületen folyó üzemi kísérletezésre
a téma jellege miatt aligha nyílik ele-
gendõ alkalma. Az elõre jelzett klíma-
változás mértékét és „szerkezetét” több-
nyire csak becsülni lehet (?), esetleg va-
lószínûsíthetõ hipotéziseket megfogal-
mazni. Modellkísérletekre (például fito-
tron segítségével) természetesen van le-
hetõség. Konkrét, átfogó vizsgálatokra
azért sincsen mód, mert a klímaválto-
zásnak csak egyes tényezõit, ezek eset-
leges hatását lehet több-kevesebb meg-

bízhatósággal elemezni, a komplex kö-
vetkezményeit aligha. 

A szakértõk jelentõs részének állás-
foglalása szerint a klímaváltozás elsõsor-
ban a szélsõséges idõjárási események-
ben, hõmérséklet, csapadék és száraz-
ság, hó, zúzmara és jég, vihar stb. mérté-
kében és gyakoriságában mutatkozik
meg. Más szakértõi véleményekbõl kitû-
nik a tudományos bizonytalanságok so-
kasága. A gyakorlati tapasztalatok, egye-
lõre még kellõen nem igazolják a klíma-
változás erdõkre gyakorolt „várható” ha-
tásának szokatlan  különlegességét. Je-
lenleg a hozzáértõk többsége a klíma-
változás bekövetkezése mellett foglal ál-
lást  és veszélyeire hívja fel a figyelmet.
Az erdészetben a klimatikus károk több-
sége az abiotikus károsítókkal kapcsola-
tos témák között eddig is szerepelt. Szél-
sõséges bekövetkezésük lehetõségeit és
az ellenük való védekezés módját az er-
dõvédelem kutatása és oktatása folya-
matosan napirenden tartja. Az erdõvéde-
lem egyébként is nemzetközi összefo-
gással mûködik, amit többek között iga-
zol a Nemzetközi Erdõvédelmi Mérõ és
Megfigyelõ Hálózat, amely hazánkban is
mûködik.

Nem lehet vitás, hogy a hosszabb
idõtávon várható jelenségekre az erdé-
szetben különösen figyelni kell. A kuta-
tás feladata, hogy a lehetõ legmegbíz-
hatóbban jelezze elõre a várható bioti-
kus és abiotikus károkat és dolgozza ki
az adott idõszak ismereteinek legmaga-
sabb színvonalán megelõzésük és meg-
szüntetésük lehetséges módozatait.
Mindez hosszabb idõt igényel. Ezért is
van kiemelkedõ jelentõsége azon erdõt
károsítók elszaporodását és károsításu-
kat megelõzõ, valamint megszüntetõ
erdõmûvelési és erdõvédelmi beavat-
kozásoknak, amelyek hatása tudomá-
nyosan igazolt, amelyek késedelem
nélkül alkalmazhatók. Ezen feladatok
teljesítése a legsürgõsebb tennivalóink
közé tartozik.

A jelen idõben való, tudományosan
megalapozott, azonnali hatékony cselek-
vés elsõrendû fontosságú a klímaválto-
zás feltételezett károsításainak a mér-
séklése érdekében. Hangsúlyozni kell
azt is, hogy az azonnali cselekvés hatá-
sa, amely az erdõk szerkezetébe, élõvi-
lágába való emberi beavatkozást jelen-
ti,  sok esetben csak késõbb mutatkozik

meg érzékelhetõen. Régóta vártam már,
hogy ezt a téma szakértõi, minden eddi-
ginél jobban kihangsúlyozzák. Szeret-
ném kiemelni azonban, hogy a témakör
hosszú idõtartamú átfogó kutatásai
nélkülözhetetlenek

Örvendetes, hogy a NyME Erdõmér-
nöki Karán 2010-ben a Társadalmi Meg-
újulás Operatív Program (TÁMOP) ke-
retében ígéretes kutatások kezdõdtek.
Elismerésre máltó a tény, hogy erre
még napjaink válságokkal terhes gond-
jainak közepette sor kerülhetett. Az
egész földkerekséget érintõ klíma- és
energiakutatások többek között a vál-
ság idején sem hagyhatók el, mert elen-
gedhetetlenek ahhoz, hogy kontinen-
sünk, hazánk kezelni tudja a klímavál-
tozás és a globalizáció kihívásait. Utal-
nunk kell arra, hogy három nagy vál-
ságcsoporttal kell megküzdenünk,
amelyek hatása erdeinkre nézve is
meghatározó. Ezek: a klímaváltozás, a
nyersanyaghiány és a gazdasági pénz-
ügyi válság, amelyek hatással vannak
az erdõk szerkezetére és térfoglalására
Hazánkban és a Földön egyaránt. Ezek
ráirányítják a tudományos és  innováci-
ós törekvéseket a klímaváltozáshoz
kapcsolódó  kutatások legfontosabb té-
máira is. Jelen esetben nem azon kell vi-
tatkozni, hogy lesz-e vagy elmarad a
klímaváltozás, hanem arra kell töre-
kedni, hogy a téma vizsgálatának tá-
mogatása az egész élõvilág javát a leg-
hatékonyabban szolgálja. Az idõjárás
és az élõvilág közötti kapcsolat közis-
mert. A széles körû probléma kutatását
Egyetemünk Erdõmérnöki és Faipari
Mérnöki, valamint Mezõgazdasági és
Élelmiszertudományi  Karaink a leg-
jobbjai vállalták.

Az erdei ökoszisztéma egészének
kutatása, a klímaváltozás kedve-

zõtlen hatásainak mérséklése
A klímaváltozással  kapcsolatos jelen és
jövõbeni erdészeti kutatásnak nyilván-
valóan nemcsak a faállományra, hanem
az erdei ökoszisztéma egészére kell ki-
terjednie. Az erdõt az adott területen
élõ növények és állatok biocönozisá-
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nak kell tekintenünk, amelyben a fito-
és a zöocönozis tagjai egymással és kör-
nyezetükkel biocönotikus konnexus-
ban élnek. Az idõjárási szélsõségek az
egész erdei ökoszisztémára hatnak, bár
az ökoszisztéma alkotói erre nem azo-
nos mértékben reagálnak. Eme kom-
plex felfogás szerint a kutatásnak, a vál-
ság kezelésnek ki kell terjednie az
egész erdei ökoszisztémára és az erdõ-
be való emberi beavatkozások külön-
bözõ hatásaira, amelyet az erdészeti ku-
tatás már hosszú évtizedek óta vizsgál.
Ezeknek a vizsgálatoknak, kísérletek-
nek a szintézisére, összehangolására
éppen a jelen korban van szükség.
Ezek teremtik meg az azonnali cselek-
vések, erdõmûvelési beavatkozások tu-
dományos megbízhatóságát. Hazai és
nemzetközi erdészeti kutatásunk gaz-
dag tárházát kínálja ezen beavatkozá-
sok szignifikáns eredményeinek.

Halaszthatatlan feladatunk azok-
nak a kutatási eredményeknek a szám-
bavétele, amelyek gyakorlati megvalósí-
tásával a szélsõséges klimahatásokat
mérsékelni lehet. Ezek felsorolása külön
tanulmány tárgya lehet. Nem kell kü-
lönleges, hanem inkább köztudott dol-
gokra, szakmai irányelvekre utalnunk,
amelyek betartása napjainkban is köte-
lezõ. Többek között ide tartozik: a ter-
mõhelynek megfelelõ fafajmegválasz-
tás, az erdõfelújítás és telepítés módjá-
nak helyes megválasztása,  az ültetési
hálózat, az erdõsítések ápolása, a neve-
lõvágások erélye, ideje  és módja, a he-
lyes faállományszerkezet fenntartása
stb. Belterjesen mûvelt és nem magukra
hagyott, stabil fák által alkotott faállo-
mányokat kell létrehozni és fenntarta-
ni, amelyek jobban képesek az idõjárá-
si viszontagságokat is elviselni!

Az erdõkre ható különbözõ környeze-
ti ártalmak kutatása szinte az egész vilá-
gon folyik. Hazai és nemzetközi megfi-
gyelõ hálózat jelzi a várható és a bekövet-
kezett károkat. Nem éri ezért sok esetben
váratlanul az erdõgazdaságot a klímavál-
tozás erdeink egészségi állapotára gyako-
rolt hatása. Nem kétséges, hogyha bekö-
vetkezik a klímaváltozás, annak számot-
tevõ és kedvezõtlen befolyása lehet az er-
dõk fenntartására és fejlesztésére egy-
aránt. A szélsõséges idõjárás erdõgazdál-
kodási, erdõvédelmi hatásainak jelentõs
részével az erdészeti kutatás eddig is ki-
emelten foglalkozott. Elegendõ ha a hó-
és a széltörés, továbbá a szárazodás
(aszálykárok), avagy az árvizek hatását
említjük. Ma is tudjuk, hogy az egyes idõ-
járási tényezõk a különbözõ ökológiai
adottságok mellett az egyes fafajokra nem

azonos mértékben hatnak. A termõhelyi
adottságok és a fafajok termõhelyígényé-
nek az összehangolása kedvezõ védeke-
zésként is felfogható a klímaváltozással
szemben. A faállományoknak a nevelõ-
vágásokkal szabályozható törzsszáma
(törzsszámtartás) is olyan tényezõ, amely
számottevõen mérsékelheti az idõjárási
viszontagságok által okozott károkat. Jó
példa erre az elmúlt fél évszázad folya-
mán bekövetkezett viharkárok, hótöré-
sek sokasága itthon és külföldön egy-
aránt. Több kísérleti területünk igazolta
ezt. A nevelõvágások gondossága, erélye
vagy elmaradása és a károsodott fák
száma (sürüség és záródás) között szoros
az összefüggés. Ezekrõl a mindennapi
életünket kísérõ szakmai szempontokról
napjainkban alig esik szó.

Nem lehet azonban kellõen hangsú-
lyozni, hogy az erdészeti kutatás ezen
témáinak a mûvelésekor is tekintettel
kell lenni arra a sok tudományos bi-
zonytalanságra, amely a várható klí-
maváltozás egyes tényezõit és erdeinkre
gyakorolt hatását illeti. Ez is az idevo-
natkozó kutatások jelentõségét és támo-
gatásának indokoltságát igazolja.

A fenntarthatóság – tartamosság
– és a klíma

Az erdészetben már több évszázada ki-
emelt célként szereplõ fenntartható er-
dõgazdálkodás, a tartamosság is veszé-
lyeztetve lehet a klímaváltozás miatt.
Ezért itt újra ki kell emelni az erdõmû-
velési beavatkozásokat, amelyek rend-
kívül kedvezõ hatással lehetnek ezen
veszedelmek csökkentésére, elhárításá-
ra. A fenntartható erdõfejlesztést az
ökológiai tényezõk, míg az erdõgazdál-
kodást az ökonómiaiak jellemzik. A
kettõ harmóniájára ismételten utalni
kell, amelyet rendkívül nehéz megte-
remteni. A gazdasági válság, a fahasz-
nosítási lehetõségek egyaránt nehezítik
a helyzetet. Errõl a harmóniáról az eset-
leges klímaváltozás szélsõséges hatása-
inak a vizsgálatakor alig esik szó. Itt van
a legnagyobb szükség arra, hogy e té-
makört átfogóan kell kutatni és a kuta-
tók kellõ ismerettel rendelkezzenek ah-
hoz, hogy valójában legyen mit össze-
hangolniuk. Idõ kell ahhoz is, hogy ku-
tatóink ezen a területen szélesebb isme-
reteket szerezzenek. Ebben a témakör-
ben kell hasznosítani az erdészeti gene-
tikai, a mag- és csemetetermelési. erdõ-
felújítási, erdõnevelési és faállomány-
szerkezeti kutatások eddigi eredménye-
it és végezni újabb kiegészítõ kutatáso-
kat.  Külön talán nem is szükséges
hangsúlyozni, hogy a természetvéde-

lem témaköre valamennyi klímaválto-
zással kapcsolatos téma mûvelésénél
jelen kell, hogy legyen.

Kiemelt kutatási témák, a feladatok
nemzetközi megosztása

Az eddigiekbõl is kitûnik, hogy a klíma-
változás esetleges kedvezõtlen erdésze-
ti hatásainak mérséklésére számos
olyan kutatási eredmény áll rendelke-
zésünkre, amelyet haladéktalanul  hasz-
nosítani lehet. Ugyanakkor az egyik leg-
idõszerûbb jelenlegi és jövõbeni komp-
lex erdészeti kutatási feladat az éghaj-
latváltozásnak, a felmelegedésnek vagy
a lehûlésnek (stb.) az erdõre gyakorolt
hatásait a lehetõ legszélesebb körben
kutatni. Nyilvánvaló, hogy az erdõ és az
üvegházhatású gázok koncentrációja
között is szoros az összefüggés, bár ez
még korántsem tisztázott. A szénciklus
vizsgálata például ma az egyik leggya-
koribb nemzetközi kutatási téma. Ha-
zánkban is. Kérdés, hogy miként lehet-
ne ezeket az idõszerû kutatási feladato-
kat EU viszonylatban megosztani. Je-
lenleg Magyarországon az erdészeti ku-
tatásban több olyan klímaerdõ téma ku-
tatása folyik, amelynek alapkutatási jel-
lege lehetõvé tenné, hogy gazdagabb
országok vállalják ezek költségeit.
Ugyanakkor a klímaváltozással kapcso-
latos erdõmûvelési, faállományszerke-
zeti kutatásokról napjainkban már hal-
lani is alig lehet. A klímával kapcsolatos
erdészeti kutatások íróasztal melletti
felkarolói fantáziadús hipotézisekkel
árasztanak el bennünket anélkül, hogy
konkrét erdei (tõ melletti, helyszíni) ku-
tatásokkal foglalkoznának. Vannak,
akik úgy hasznosítják a külföldi szak-
irodalmat, tanulmányutakat, hogy ezek
eredményeit nem eresztik át a hazai er-
dészet ökológiai és ökonómiai szûrõ-
jén. Ezek a pillanatnyi idõszerûség
hasznosítói sokszor vezetik el a nagy-
közönséget a „verne”-i fantasztikus re-
gények világába. Mindezt azért is hang-
súlyoztam , mert a NyME Erdõmérnöki
Karán induló nagyívû kutatási pro-
jekt(TÁMOK) megvalósítása kiszûrheti
a ma még elõforduló visszásságokat és
kivezetheti az ún. „nagytudású pillanat-
nyiak”-at csak a labor vagy az íróasztal
mellett szült erdõk virtuális világából, a
hipotézisek sokaságából.

A  Föld, Európa, Magyarország
erdei és a klímaváltozás

Erdeink és a Föld erdei jövõjének a klí-
maváltozással kapcsolatos vizsgálata
során nem tekinthetünk el az erdõk vál-
tozatosságától és térfoglalásától (ele-
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gyetlen, elegyes erdõk, õshonos és nem
õshonos fafajok stb.). Figyelembe kell
venni azt is, hogy a Föld erdeit legalább
öt ökológiai zónára kell felosztani, ahol
a klímaváltozás értékelése és kutatása
számottevõ különbségekkel folytatha-
tó. Elegendõ ha a trópusi, a szubtrópu-
si, a mérsékeltövi és a boreális zónákra
utalok. A klímaváltozás nyomán a zó-
nák közötti eltolódásra lehet számítani.
Ennek mértékét azonban csak „jósolni”
lehet. A Földön közel 4 milliárd ha erdõ
van, ebbõl 1 millió ha borítja Európa te-
rületét. Sajnos a Föld erdõterülete éven-
te közel 15 millió ha-ral csökken. Ezzel
szemben az új erdõtelepítések térfogla-
lása alig haladja meg az 5 millió ha-t.
Nehéz lenne megbecsülni, hogy a csök-
kenésbõl mekkora terület esik a sze-
génység által sújtottakra és mekkora a
klíma által okozottakra. Örvendetes vi-
szont, hogy az új erdõtelepítési kedv az
egész Földön növekvõben van. Az új
erdõtelepítések során is alapvetõ köve-
telmény a klímaváltozásra való felké-
szülés (fafajmegválasztás, hálózat stb.),
nevelés. Fafajaink erdõmûvelési tulaj-
donságait az eddigieknél alaposabban
kell figyelembe venni.

Erdeink fafaj-összetétele kedvezõ-
nek mondható. A lombos fafajok er-
deink 86%-át, a fenyõk 14%-át alkotják.
Az õshonos fafajok aránya hazánkban
európai viszonylatban is magas, meg-
haladja az 50 %-ot. Természetesen ez
nem jelentheti az õshonosság döntõ
szerepének, jelentõségének a legkisebb
mértékû csökkentését. A klímaváltozás
a fafajok elterjedésére nagy hatással le-
het, bár az egyes fafajok alkalmazkodó-
képessége (pl. erdeifenyõ) rendkívül
kedvezõ, másoké jobban behatárolt (pl.
bükk). Az ökológiai adottságok válto-
zásával együtt kell átértékelnünk az ös-
honosság kérdéskörét és a meghonoso-
dott fafajok jövõbeni szerepét. Gondo-
lok itt fõleg a 20%-os részarányt megha-
ladó akácra. Örvendetes viszont, hogy
erdeink jelentõs része elegyes erdõ, le-
gértékesebbek a gyertyános-tölgyes-
bükkösök, a gyertyános tölgyesek,
amelyek felújításakor elsõsorban a talaj
termõréteg-vastagságának és az idõjá-
rásnak van meghatározó szerepe.

Meglevõ, kedvezõ fafajösszetételû er-
deink felújítását változatlanul természe-
tes úton, magról helyes végezni minde-
nütt, ahol ez eredményre vezet. Az eddi-
gieknél is alaposabb újulat-, fiatalosápo-
lást, nevelést kell végezni mind a fafa-
jösszetétel, mind pedig a fenntartandó
törzsszám tekintetében. Ez a fenntartható
faállomány gazdálkodás megalapozója,

amelynek a figyelmen kívül hagyása le-
het a klímaváltozás okozta károk egyik
legsúlyosabb okozója. Jelentõs veszély
forrása lehet, ha nagy területen tudomá-
nyosan kellõen meg nem alapozott eljá-
rásokhoz folyamodunk. Ugyanakkor
szükséges újabb és újabb eljárásokkal ki-
sebb területen kísérletezni. Az ilyen té-
májú kísérleteket támogatni érdemes
nemcsak a kutatóhelyeken, hanem a
gyakorlatban is.

A fanövedék, a növekedési me-
net, a fatermés és a klímaváltozás
A klímaváltozás veszélye arra is figyel-
meztet, hogy az eddigieknél nagyobb
kapacitással kell és érdemes erdeink
növekedését, fatermését kutatni. A  fa-
terméskutatás gazdag tárháza áll hazai
viszonylatban is a rendelkezésünkre.
Ezek alapadatait, jellemzõ grafikonjait
célszerû a klímaváltozás hatásainak a
mérésekor kiinduló pontnak tekinteni.
Segítségükkel a növedék gyorsulására
avagy csökkenésére bizonyító adatok
nyerhetõk. Természetesen ide sorolom
az ERTI faállományszerkezeti és erdõ-
nevelési kísérleteit is. Ezek az össze-
omlás elõtt állanak. Itt az ideje annak,
hogy a klímaváltozást is figyelembeve-
võ fatermési, fanövedéki összehasonlí-
tó kísérleteket, értékeléseket végez-
zünk. Kevesen tudják például azt,
hogy a nálunk jelentõs tölgyek, a
bükk, a fenyõk összes fatermése, faál-
lományszerkezeti tényezõi a különbö-
zõ fatermési osztályokban egymáshoz
viszonyítva miként alakulnak. A témá-
val kapcsolatos grafikonok egy évszá-
zadra nyújtanak tájékoztatást és meg-
alapozottabbá teszi a klímaváltozás ha-
tásainak a m3-ben mérhetõ mértékét is.
Normatív jelleggel lehet alkalmazni az
egyes fafajok növõtér-igényét. Az ide
vonatkozó vizsgálataink a hó és a szél-
törésre-döntésre vonatkozó állásfogla-
lásaink kialakítását tették megalapo-
zottabbá.

Kérdéses lehet, hogy vajon a klíma-
változáshoz tartozhatnak-e a fakiterme-
lés lehetõségeit és módját kutató vizs-
gálatok. A közvélemény ebben még
kellõen nem tájékozott. Az utóbbi évti-
zedekben nem termeltük ki hazánkban
a lehetséges és biológiai szempontból
is indokolt famennyiséget. A fa egy bi-
zonyos kor után az adott termõhelyen
vágásra érik, a fát ki kell a jövõben is
termelni és az öreg erdõt lehetõleg ter-
mészetes úton felújítani. A hosszú ter-
melési ciklus alatt az induláskor 10 ezer
db/ha-t is meghaladó csemeteszámot
mintegy 200 db/ ha körülire kell csök-

kenteni a nevelõvágásokkal. Ezzel javul
a fa minõsége, növekszik az erdõ so-
koldalú haszna és a faállománynak az
abiotikus károsítókkal, a kedvezõtlen
idõjárással szembeni rezisztenciája is.
Szakszerû erdõmûvelés és erdõhaszná-
lat esetén tehát a helyesen megállapított
famennyiség kitermelése nemcsak jö-
vedelmezõségi, hanem erdõfenntartá-
si(megõrzési), ha úgy tetszik erdõvé-
delmi(egészségi) feladat is. A fanöve-
dék és a fatermés összehasonlításából
kitûnik, hogy Európában is javítani
kell a fakitermelési problémákon. Ez
az utóbbi években gyors változáson
megy át.

Rövid összefoglalás, 
záró gondolatok

Az elmondottakkal csak rövid vázlatát
adhattam a témakör lényeges kérdései-
nek. Összefoglalásként kiemelem:

– A  várható klímaváltozás kedvezõt-
len hatásainak „lehetséges” kivédésére
az erdészeti kutatásnak és gyakorlat-
nak egyaránt fel kell készülnie. A ren-
delkezésre álló erõforrásokat nem a ki-
látástalan vitákra (lesz-e vagy nem klí-
maváltozás), hanem az egész élõvilág
védelmét szolgáló témakör kutatására
kell fordítani!

– A tudományosan igazolt erdõmû-
velési kutatási eredmények alkalmazá-
sával már napjainkban is számottevõ-
en javítani lehet a várható klímaválto-
zás kedvezõtlen hatásait.

– Az erdészeti kutatásnak a jelenben
és a közeljövõben is az egyik kiemelt fel-
adata kell legyen a klímaváltozással
kapcsolatos kérdések vizsgálata annak
ellenére is, hogy a tudományos bizony-
talanságok sorával kell számolni.

– Abban az esetben is, ha a klímavál-
tozás elmaradna(?), vagy az erdõkben
nem okozna jelentõs károkat, fel kell ké-
szülni az esetleg bekövetkezõ súlyos gon-
dokra, támogatni kell a jelenlegi kutatá-
sokat és ezek átfogó bõvítését.  Ezek a ku-
tatások az egész élõvilágot szolgálják, az
itt felhasznált kutatási költségek sokszo-
rosan megtérülnek (pl. ha csökken a
szén-dioxid vagy a metán légköri kon-
centrációja, nem csak a felmelegedést
enyhíti).

– Az erdõgazdálkodásban a klíma-
változás miatt is  jelentõs hangsúlyt kell
kapjon a természetközeli erdei öko-
szisztémák fenntartása és a kedvezõt-
len idõjárási hatásokkal szembeni re-
zisztenciája, továbbá a multifunkcio-
nális erdõgazdálkodás, az erdészeti
ökológia és az ökonómia harmóniájá-
nak a megteremtése.




