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NAGY LÁSZLÓ*

Abiotikus erdõkárok hazai adat-
bázisa

A magyarországi erdõket érintõ, zömé-
ben meteorológiai okokra visszavezet-
hetõ XX. századi abiotikus eredetû er-
dõkárok – pl. fagykár, széldöntés, hótö-
rés stb. - az 1960-as évek eleje óta mû-
ködõ és az ERTI irányításával koordi-
nált, az erdõgazdaságok, erdõgazdálko-
dók által leadott Erdõvédelmi Jelzõla-
pok alapján felálló adatbázisrendszer
segítségével elemezhetõ. A klimatikus
értelemben a közelmúlt vizsgálatára al-
kalmas részletes adatok – ahogy ezt dr.
Csóka Gy. és dr. Hirka A. e lapszámban
megjelent elemzõ cikke is tanúsítja – a
korunkban jelentkezõ  abiotikus erede-
tû erdõkárok, természetes ingadozások
melletti, effektív számosságának és te-
rületi kiterjedésének növekedõ ütem-
érõl számol be. A rendelkezésre álló
adatbázis félévszázados idõtávban ad
lehetõséget összehasonlító elemzések-
re, tendenciák felállítására.

Az 1990-es évektõl fokozódó erõssé-
gû erdõkárok és hatásaik nyomán, kü-
lönösen a 2010-es évben eddig lezajlott
szélsõséges idõjárási események men-
tén, felmerül az az igény, hogy na-
gyobb idõtávlatokba is visszatekintsünk
a hazai és a kárpát-medencei erdõket
ért természeti károk történetébe. Ko-
runk változatos elemi csapásai és azok
sûrûsége nagy valószínûséggel csak lát-
szólagosan, e viszonylag szûkebb idõ-
keresztmetszetben jelent felfutó ten-
denciát, a fellelhetõ történeti források
tükrében.

Természeti csapások történeti
forrásai

A több évszázados múltba visszanyúlva
a szélsõséges idõjárási jelenségekrõl – a
régi üzemtervek, havi jelentések, felül-
vizsgálati jegyzõkönyvek „ad hoc” jelle-
gû erdészeti meteorológiai feljegyzése-
in kívül – kevés egzakt forrás áll rendel-
kezésre. Minél inkább vissza kívánunk
nyúlni a múltba, annál inkább ritkulnak
a felhasználható adatok, a kiértékelhetõ
feljegyzések. 

A kutatásoknak, elemzésnek adato-
kat szolgáltató hazai mûszeres meteo-
rológiai mérések alig 200-230 éve kez-

dõdtek el. A leghosszabb mérési adat-
sorral 1780-tól, Budáról rendelkezünk.
Ennek ellenére az adott korszak embe-
re mindig igyekezett megörökíteni – ha
szubjektíven is - a különbözõ elemi csa-
pásokat és a hozzájuk kapcsolódó ritka
természeti jelenségeket, melyek közül
számos a hazai erdõkre is jelentõs ha-
tással volt. Az évgyûrûelemzés vizsgála-
tok korábbi és jelenlegi eredményei jól
korrelálnak a történeti források ide vo-
natkozó adataival. 

A XIX. században már megjelentek
azok a szorgalmas és fáradhatatlan ku-
tatók, akik a korábbi krónikák, diáriu-
mok, levelezések, levéltári iratok, okle-
velek idõjárási és természeti károkat
tartalmazó adatait, utalásait igyekeztek
összegyûjteni, idõrendbe vagy valami-
lyen rendezõ elv mentén közzétenni.
Az elsõ ilyen hazai rendszerezõk a XIX.
század második felében tûnnek fel, pár-
huzamosan a meteorológiai mérések
mûszeres fejlõdésének ütemével. Közü-
lük is az elsõ úttörõ e témában Debret-
zeni Pap István református lelkész volt.
Õt Bielz Albert ezirányú gyûjtõ mun-
kássága követte, aki erdélyi történeti
forrásokat vizsgált - 1340 és 1843 közöt-
ti idõszakot tekintve át - az elemi csapá-
sok emlékeit kutatva. Hanusz István,
Mielhoffer Sándor, Ruisz Gyula szintén
méltó követõi voltak elõdeiknek. 

Mindmáig a legteljesebb összefoglaló
mûvet dr. Réthly Antal geográfus pro-
fesszor „Idõjárási események és elemi
csapások Magyarországon” címû több
kötetes monográfiája jelenti. A könyv
tárgymutatóját tanulmányozva gazdag
tárházát találjuk a Kárpát-medence szerte

évszázadok alatt tapasztalt és feljegyzett
szélsõséges idõjárási eseményeknek, a
lúdtojás vagy emberfej nagyságú jégveré-
sektõl, a tavaszi aszályos forróságokon
át, a forgószélként pusztító tornádókig.

Természetesen a forrásokat író króni-
kások, pl. a XV. században, nem erdé-
szeti szakemberek voltak, így az erdõká-
rokra vonatkozó adatok kutatása megle-
hetõsen idõ- és energiaigényes gyûjtõ-
munka. Általában mozaikosan, valami-
lyen más jellegû szövegbe - pl. hadi be-
számolóba, csataleírásba, úti beszámoló-
ba stb. - ágyazottan és a fennmaradásuk
jellegébõl fakadóan, véletlenszerûen áll-
nak rendelkezésünkre. Ezek többsége
áttételesen vonatkoztatható az erdõket
ért történeti abiotikus terhelések felmé-
résére. Ennek ellenére jól értékelhetõ
háttérinformációt nyújthatnak a klíma-
kutatóknak, az éghajlatváltozás erdein-
kre gyakorolt hatásait elemzõ vagy akár
elõrejelezni kívánó szakembereknek. 

Történeti erdõkárok
A felhasználható forrásokat író króniká-
sok leírásai elsõsorban nem az erdõket
ért hatások megjelenítésére fókuszál-
nak az adott korszakokban. Az erdõk
fontossága csak a XVIII. század végétõl,
a XIX. század elejétõl válik kiemelteb-
ben kezelté. Sokkal inkább a mezõgaz-
dasági kultúrákat – szántók, szõlõk,
gyümölcsösök stb. – és a településeket
ért elemi csapások, néha egészen pon-
tos részleteit feltáró bemutatásai kö-
szönnek vissza a kordokumentumok-
ból. Így ezekbõl az írásos emlékekbõl
tudunk adatokat vonatkoztatni adott
térségek erdeit ért abiotikus terhelések
nagyságára, sûrûségére, jellegére.

A fellelhetõ források, vagy a már ko-
rábban összegyûjtött adatok között szá-
mos beszúrt, rövid megjegyzés szerepel
az erdei fákra, az erdõkre utalva. A
kényszerû terjedelmi korlátok miatt itt
csak ízelítõt lehet nyújtani a történeti er-
dõkárok korabeli változatosságáról,
melyek azonban jól jelzik, hogy a ma
tapasztalható szélsõséges idõjárási ese-
mények és hatásaik egyáltalán nem je-
lentenek ismeretlen új tényezõket a ha-
zai erdõk történetében.

A legelsõ értékelhetõ források közül
egy 1225. december 6-án készült okleve-
les feljegyzés megemlíti, hogy Erdélyben
a hirtelen betört szokatlan meleg miatt vi-
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Történeti abiotikus erdõkárok a Kárpát-
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rágba borultak a fák az erdõn és az erdei
tisztások tele voltak mezei virágokkal.
Ugyanakkor egy szûkszavú krónikás,
alig két évtizeddel azelõtt 1202/03 telérõl
írja le, hogy a fák az erdõkön sok helyen
a nagy hideg miatt nagy robajjal hasadtak
ketté. Hogy ez mennyire nem csak egye-
di szélsõséges ingadozásnak tekinthetõ,
azt a késõbbi korok krónikásai igazolják.
Bruckner soproni diáriuma 1494 január-
jában a tartós meleg miatt virágzó vad-
cseresznyefákról, zöldbe borult erdõkrõl
ad hírt, melyet március hónapban aztán
nagy hideg, erõs fagyok, havazás köve-
tett. Ennek következtében az erdõ fái
mind elfagytak, lombozatuk lehullott és a
nyár folyamán sem tudtak igazán rege-
nerálódni. Sopront és környékét megle-
hetõsen sokszor érték természeti károk,
melyek nem kímélték a hegyeket borító
erdõket sem. Gyakran olvashatunk hirte-
len jött nagy mennyiségû csapadékot
produkáló esõzések nyomán a patakok
lezúduló árvizeirõl (ma: torrens áradás,
flash-flood), északi, északnyugati szélvi-
harok okozta jelentõs fadõlésekrõl (ma:
széldöntések), vagy éppen az erdõket, a
termést tönkreverõ jégzivatarokról
(ma:viharkár, gallytörések).

A csapadékmennyiség idõbeli elosz-
lása (pl. a havi csapadékmérlegek) sok
esetben, ugyancsak a jelenlegi tenden-
ciákhoz hasonlóan, szélsõségesen inga-
dozott. 1666-ban például a hadi feljegy-
zések Kárpát-medence szerte száraz,
rendkívül aszályos nyárról tudósítanak.
Június, július, augusztus hónapokban
egyáltalán nem esett semmi esõ hazánk
teljes területén, majd utána a források
szerint több, mint hat hétig hullott a
csapadék szinte egyfolytában, ami
amellett, hogy kirohasztott mindent, je-
lentõs árvizekkel és egyéb elemi csapá-
sokkal járt együtt. Elgondolkodtató,
hogy egy ilyen negyedéves aszályos,
alacsony páratartalmú, száraz idõszak
milyen hatással lehetett akkori erdein-
kre, ha pl. 2007 júliusának kritikus 40 C
fokos hõmérsékletei és csapadékhiá-
nya, a kora nyarat is ide számítva, nyár
végére több helyen fellépõ teljes lomb-
vesztéshez, alföldi erdõtüzekhez és au-
gusztus végére hegyvidéki bükköseink-
be szinte õszi színekben pompázó, ta-
lajfelszínre lehullott összefüggõ száraz
levél-, és avartakaróhoz vezetett.

A nagy forróságok, meleg telek, majd
a hirtelen hidegbetörések, hónapokig
tartó esõzések és hosszan tartó aszályok
mellett, nem voltak ismeretlenek a ko-
rábbi korok emberei elõtt sem, a nagy
energiájú, pusztító erejû viharok. 1621
júliusa például még a krónikásoknak is

feltûnõen gazdag volt heves zivatarok-
ban, melyek lokálisan hatalmas mennyi-
ségû esõt okoztak, így több helyen he-
ves és gyorsan jelentkezõ patakáradá-
sokról adnak hírt. 1643-ban is nagy ere-
jû, ma szupercelláknak nevezett, forgó
felhõalappal rendelkezõ viharcellák dúl-
hattak országszerte. A jelentkezõ torrens
áradások mellett, a viharok kifutó szeleit
„erdõdöntögetõ nagy szélviharokként”
írják le a feljegyzések.

A szélviharok a kor embereinek és ter-
mészetesen az erdõk életének szerves ré-
szét képezték. 1622. október 10-én éjjel
Eperjes térségében rettenetes szélvihar
kerekedett, mely egész éjjel tartott. A tele-
püléseket ért károk mellett, a krónikás
megemlékezik, hogy a nagy kiterjedésû
egykori mühlenbachi erdõben minden
magasabb és korosabb fát, fafajra való te-
kintet nélkül, gyökerestül forgatott ki.
Minden bizonnyal erõs ciklontevékeny-
séghez köthetõ ún. „lejtõvihar” szerepel a
leírásokban. Korábbra datálható források
a tizenötéves háború eseményei mellett
sem felejtették el feljegyezni, hogy 1595
szeptemberében hatalmas szélvész pusz-
tított Vác térségében, mely minden fát ki-
döntött, kiforgatott, ahogy romokban áll-
tak a települések is. És, hogy a XIX. szá-
zadban sem vált eseménytelenebbé az
idõjárás, arról az 1896. novemberi újsá-

gok tudósítanak. Több napos orkánerejû
szélrõl szólnak a beszámoló cikkanya-
gok, mely a dél-dunántúli erdõkben oko-
zott hatalmas széldöntéseket. Valószínû-
leg egy a mostani májusi mediterrán cik-
lonhoz hasonló légköri képzõdmény fej-
tette ki hatását hazánk területén. Erre az
archív mérési adatokra épülõ nyomásme-
zõ analízis térképek elemzése adhat kon-
krét választ a kutatóknak.   

A fenti leírtak is érzékeltetik,
hogy az éghajlatváltozás, a klíma-
kutatás és a hazai erdõk közötti
összefüggések feltárása sem nél-
külözheti a vonatkozó történeti
források ismeretét és e szûrön ke-
resztül történõ egzakt elemzését.
Fontos és megkerülhetetlen kiegé-
szítõ háttéradatokat szolgáltat-
nak, lehetõséget teremtenek a jelen-
legi tendenciák helyes értelmezése
és a mában zajló szélsõséges idõjá-
rási események megfelelõ fajsúlyo-
zása terén. A jelenleg zajló folya-
matok minden szempontból komo-
lyan veendõk, de mindezek a törté-
neti információk – az abiotikus,
biotikus erdõkárok, illetve a kap-
csolódó gyakorlati erdészeti fela-
datok terén – nem elhanyagolható
tényezõk.  

Vidékfejlesztési Minisztérium néven
egyesült a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium és a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium. A termé-
szeti erõforrásokat felügyelõ csúcsmi-
nisztérium vezetésével Fazekas Sán-
dort bízta meg a miniszterelnök.

A minisztériumban a köztársasági el-
nök Ángyán Józsefet parlamenti állam-
titkárrá, Farkas Imrét a közigazgatásért,
Czerván Györgyöt az agrárgazdaságért,
V. Németh Zsoltot a vidékfejlesztésért,
Kardeván Endrét az élelmiszerlánc-fel-
ügyeletért és az agrárigazgatásért és Il-
lés Zoltánt a környezetügyért felelõs ál-
lamtitkárrá nevezte ki.

Az agrárigazgatás vezetõje Kardeván
Endre államtitkár szervezetében Bog-
nár Lajos helyettes államtitkár, aki egy-
ben a Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal (MGSZH) új elnöke is.

A környezet- és természetvédelmi
igazgatás vezetõje Illés Zoltán államtit-

kár felügyelete alatt Rácz András he-
lyettes államtitkár.

Fazekas Sándor vidékfejlesztési mi-
niszter a Mezõgazdasági és Vidékfej-
lesztési Hivatal (MVH) új elnökének
Palkovics Pétert nevezte ki.

A Parlament Mezõgazdasági Bizottsá-
ga megválasztotta albizottságai (köztük
az erdészeti, illetve a megújuló energia
albizottságok) elnökeit és tagjait. Az Er-
dészeti Albizottságba a Fenntartható Fej-
lõdés Bizottsága is választott tagokat. 

Az így megalakult közös Erdészeti
Albizottság tagjai:

Jakab István elnök (Fidesz), Balogh
József (Fidesz), Obreczán Ferenc (Fi-
desz), Pócs János (Fidesz), Gõgös Zoltán
(MSZP), Szabó Rebeka (LMP), Schmidt
Csaba (Fidesz), Bartos Mónika (Fidesz),
Koncz Ferenc (Fidesz), Sebestyén László
(Fidesz) és Bödecs Barna (Jobbik).

(Forrás: MTI, ForestPress, FATÁJ,
Agroinform)

Változások az államigaz-
gatásban




