Erdészeti klímafórum Balassagyarmaton
Klímaváltozás az erdészet- és a természettudományok fókuszában
2010. július 13-án Balassagyarmaton, az Ipoly Erdõ Zrt. konferenciatermében, a Társaság és az OEE Balassagyarmati Helyi Csoportja Nógrádi Erdészeti Klímafórum 2010 elnevezéssel, tudományos elõadássorozatot szervezett.
A klímafórum a klímaváltozás és
az erdõ közötti összefüggéseket, illetve az erdészet szakmai feladataira gyakorolt hatásokat kívánta e témakör meghívott neves kutatói,
szakértõi segítségével bemutatni –
az erdészet – és a társ természettudományok legújabb eredményeket
felvonultató kapcsolódási pontjain
keresztül.
A konferencia elsõsorban a helyi,
nógrádi erdészeti szakemberek számára kívánt új háttérismereteket nyújtani a
ma rendkívül kurrens és sokakat érdeklõ témában. Emellett számos más erdõgazdaság (pl. SEFAG, HM Budapesti Erdõgazdasági Zrt., Északerdõ Zrt.), az
NyME Erdõmérnöki Kara, az MgSzH
Központ és az MgSzH Váci Iroda képviselõi jöttek el. A több mint félszáz résztvevõ között megjelent más szakmai orientáltságú érdeklõdõ is bizonyította –
az MTA TAKI-tól, a WWF Magyarországon át, a Duna-Ipoly Nemzeti Park szakembereiig –, hogy az erdészeti klímafórum a nyári szabadságolások és az
odakint tomboló kánikula ellenére,
élénk érdeklõdést váltott ki.
Ebben nagy szerepe volt annak is,
hogy a helyi csoport és az Ipoly Erdõ
Zrt. felkérését neves tudományos szakemberek fogadták el, akik a szakmai
igényesség és objektivitás, a tudományos eredmények értõ tolmácsolásának
zálogát jelentették. Nem titkolt cél volt
az is, hogy a rendezvény elnevezésében szereplõ fórum-jelleg valódi tartalmat kapjon. A szervezõk arra próbálták
ráhangolni, ösztönözni a résztvevõket,
hogy kérdezzék a megjelent elõadókat,
fejtsék ki bátran szakmai gondolataikat,
és ezáltal tegyék élõbbé az egyes tematikai blokkok lezárását jelentõ kérdések-válaszok erre szánt idõtartamát.
A konferencia nyitóelõadása megalapozó természettudományi ismereteket közvetített dr. Nagy Balázs, az ELTE
TTK Természetföldrajzi Tanszékének
adjunktusa, klímaváltozással kapcsolatosan ismert magyar Antarktisz-kutató,
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a Földgömb földrajzi tudományos folyóirat fõszerkesztõje segítségével. Prezentációja során rávilágított a klímaváltozások hosszú földtörténeti múltjának
legfontosabb állomásaira, a Föld klímamúltjára, az õsi éghajlatváltozások rövid
jellemzéseitõl egészen a közelebbi
múltban zajlott kis-jégkorszak változó
éghajlati dinamikájáig. A magashegyvidék és a sarkvidékek jégkörnyéki és eljegesedett területeinek kutatása számos
kérdésre ad választ, nem csak a múltban zajlott felmelegedési és lehûlési
idõszakok pontos feltérképezésével
kapcsolatban, de a mában zajló változások és a jövõben várható hatások kapcsán is. Különösen érdekes volt a Suceava-i erdészettel közösen folytatott kutatómunka rövid bemutatása, melynek
során jéggel kitöltött aknabarlangokba
sok évtizeddel, évszázaddal ezelõtt belehullott, koros cirbolyafenyõk évgyûrûinek elemzését használják fel, egy
adott terület klímamúltjának kutatásában.
Az ezt követõ elõadás megtartására a
hazai klímakutatás és modellezés két
legnevesebb szakemberét kértük fel,
Prof. Dr. Bartholy Judit egyetemi tanár,
az ELTE TTK Meteorológiai Tanszékének vezetõje és Prof. Dr. Mika János
egyetemi tanár, az OMSZ fõtanácsosa,
az EKF Földrajz Tanszékének tanára
személyében. Bartholy professzoraszszony más irányú szakmai feladatai
miatt sajnos nem lehetett jelen a konferencián, de Mika János professzor
összevont prezentáció keretében bemutatta a tanszéki kutatógárda eddigi
eredményeit is. Az elõadás a klímamúlt
rövid áttekintése után a jelenleg érvényesülõ éghajlatváltozás észlelhetõ és
mérhetõ adataira, illetve a várható klímaforgatókönyvek kimeneteire, változataira, a világ-, európai és hazai modellek bemutatására koncentrált, a tendenciák és hatások tükrében. A hazai
változások legfontosabb modell-eredményei az éves középhõmérséklet várható növekedését, a nyári félév és a
nyári hónapok középhõmérsékleteinek
emelkedését, csökkenõ tenyészidei
csapadékmennyiséget, illetve a téli félévre vonatkozóan a téli hónapok középhõmérsékleteinek emelkedését, a
téli hónapok csapadékösszegeinek várható növekedését prognosztizálják.
Mindemellett az éves csapadékmennyi-

ség szélsõséges eloszlása is tovább fokozódik, a szélsõséges idõjárási helyzetek számának növekedése kíséretében,
a hazánk területére futtatott modellek
elõrejelzései szerint. A fenti várható
tendenciák ismeretében az erdészeti
szakmai feladatok ilyen irányú elõretervezése nem hagyható figyelmen kívül.
Az elõadóknak feltett kérdések, majd
a válaszok és rövid szünet után, az erdészettudományok szakmai képviselõi tartották meg elõadásaikat. Elsõként Prof.
Dr. Mátyás Csaba akadémikus a 2010
áprilisában, a világ mértékadó tudományos folyóiratában, a Nature-ben megjelent cikkének bõvített formátumú bemutatását hallgathatták az érdeklõdõk.
Az akadémikus prezentációjában a
klímaváltozás erdõkre gyakorolt ökológiai hatásainak másfajta megközelítésére hívta fel a hallgatóság figyelmét. A fafajok élõhelyeinek északra tolódása
mellett, nagyobb odafigyelést igényelne
– mind ökológiai, mind gazdasági oldalról – az erdõhatár alsó pereme. A mindmáig kutatási oldalról elhanyagolt ún.
szárazsági erdõhatár jelenleg megfigyelhetõ dinamikus változásai, számos nem
kívánt ökológiai, szociális és gazdasági
hatással járhat. Az eddig elszigetelt és az
adott területeken jelentkezõ aszályos
idõjárás számlájára írt erdõpusztulások,
mára egyértelmûen bizonyíthatóan
nagy kiterjedésû – pl. Közép-Európától
az Egyesült Államokig – összefüggõ
rendszert alkotó, súlyos probléma képét
vetítik elénk. Ahogy az elõadó bemutatta, hazánk sem jelent kivételt e világjelenség alól. Az utóbbi évek csapadékszegénységének következtében, pl. a
délnyugat-dunántúli klímafüggõ dombés sík vidéki bükköseinket már tömeges
bükkpusztulás és emiatt sok tízezernyi
köbmétert jelentõ kényszerkitermelés
érte. A makroklimatikus viszonyok hazai változásai ma már sok állományalkotó fafajunk számára határhelyzetet jelent
és a fajok, társulások ez irányú tûréshatárairól csak kevés információ áll rendelkezésre.
Közvetlenül kapcsolódva Mátyás
Csaba akadémikus elõadásához e pusztulási folyamatok és a klímaváltozás közötti összefüggések genetikai oldalú
megközelítését hallhattuk, Dr. Borovics
Attila, az ERTI fõigazgatójának elõadásában. Bár Európában mûködik egy
nemzetközi összefogású, hatalmas
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adatbázist felépítõ környezeti erdõ-monitoring program (ICP Forests), ennek
kapcsán azonban csak kevés genetikai
alapú háttérinformáció áll rendelkezésre. Pedig – ahogy az elõadótól megtudhattuk – a klímaváltozás következtében
zajló pusztulási folyamatoknak a fafajok genetikai szerkezetére gyakorolt
hatásai igen jelentõsek. A genetikai
sokféleség és a természetes génkészletek megõrzése, az egyes állományalkotó fafajok genetikai jellemzõk szerinti
alkalmazkodása a klímaváltozásból eredõ környezeti stresszhatásokkal szemben, a környezeti változások és a lehetséges genetikai következmények, illetve a mindehhez kapcsolható erdõmûvelési beavatkozások jelentették a széles kitekintésû elõadás rész-témaköreit.
Borovics Attila prezentációjában vázolta, hogy mindezek jelentõsen befolyásolják majd a jövõben a szaporítóanyag-gazdálkodást, a magtermelõ állományok és az erdészeti génrezervátumok létét. Egyben hangsúlyozta a genetikai szempontok vizsgálatának fontosságát a különbözõ erdõmûvelési módszerek meghatározásakor, a klímaváltozáshoz történõ alkalmazkodás során.
Az erdészettudományi elõadói blokk
utolsó elõadását Prof. Dr. Csóka György,
az ERTI Erdõvédelmi Osztályának vezetõje tartotta, aki az erdõvédelem oldaláról vizsgálta az éghajlatváltozás jelenlegi hazai hatásait és vázolta egyben a jövõre vonatkozó modellezéseket. Bevezetésében az Erdõvédelmi Jelzõlapok

fél évszázadot átölelõ adatbázisának
elemzése alapján bemutatta, hogy a
2007. évhez hasonlóan 2010 is az erdõkárok kiemelt éve lehet. Sõt, az idei év
az abiotikus eredetû erdõkárok (széldöntések) következtében az 1960-as
évek óta rekordévnek számíthat majd.
Az elõadás során a szakemberek megismerkedhettek a hazánkban „újnak” számító, zömében délrõl terjeszkedõ erdõkárosító rovarfajokkal és az általuk okozott károk vagy kárláncok lehetséges
kimeneteleivel. E fajok kedvezõ környezeti feltételek esetén akár tömeges
elszaporodásra is képesek, invazív jellegû megjelenésük új típusú biotikus
eredetû erdõkárokkal teheti kézzel foghatóvá a hazai éghajlatváltozás erdõkre
gyakorolt hatásait.
Az elõadókhoz intézet kérdések, vitaindító gondolatok, illetve a válaszok
és a szünet után az erdészet- és természettudományok kapcsolódását bemutató tematikai blokk vette kezdetét. Ebben elsõ prezentációként Dr. Standovár Tibor, az ELTE TTK Növényrendszertani és Ökológiai Tanszékének docense fejtette ki problémafelvetõ és
gondolatébresztõ kérdéseit, a klímaváltozás és az erdõk természetességi állapotának változásai, illetve a lehetséges
alkalmazkodás forgatókönyvei kapcsán. Ezt követõen az Országos Meteorológiai Szolgálat két fiatal kutatója a
hazai éghajlatváltozás nyomán jelentkezõ, és erdeinket veszélyeztetõ idõjárási
jelenségeket mutatta be. Németh Ákos

vezetõ tanácsos a Magyar Meteorológiai
Társaság Agro- és Biometeorológiai
Szakosztályának titkára a hazai erdõtüzek észlelésérõl, elõrejelzésérõl, az erdõtûz kockázat vizsgálatok és riasztási
rendszer hazai vonatkozásairól tartott
bemutatót, míg Pátkai Zsolt tanácsos,
az Idõjárás-elõrejelzõ Osztály munkatársa, a 2010 májusában bekövetkezett
széldöntések idõjárási hátterét vázolta,
benne a kiterjedt viharkárokat okozó
Zsófia-ciklon kialakulásának és lefolyásának részletes bemutatásával.
A klímaváltozás a következõ évtizedek egyik legnagyobb és legsokoldalúbb szakmai kihívását jelenti majd az
erdészek számára. A probléma olyan
sokrétû, hogy az erdészeti ágazat sem
nélkülözheti a társ-tudományágak kapcsolódó kutatási eredményeinek felhasználását. E szakmai háttérismeretek
nélkül a jelentkezõ problémákra jó gyakorlati megoldások nem születhetnek.
Emiatt minden olyan fórum, ahol e
szerteágazó problémakörben lehetõség
teremtõdik a legújabb kutatási eredmények közlésére és a gyakorló erdészeknek történõ átadására, kiemelt jelentõségû.
Reméljük a szervezõk nevében,
hogy a Nógrádi Erdészeti Klímafórum 2010 konferencia újabb kaput
nyitott e témában, és a jövõben lehetõség teremtõdik majd – akár kárpát-medencei kitekintéssel is – a folytatásra.
Nagy László
okl. humánökológus

Képviseletünk a Vidékfejlesztési Minisztérium szervezetében
Az EL július-augusztusi számában, a 250. oldalon rövid tájékoztatást adtunk az államigazgatásban bekövetkezett, szakmánkat érintõ változásokról.
Államigazgatási képviseletünk megváltozott keretek között mûködik tovább a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) szervezetében. Augusztus 2-án hatályba
lépett a vidékfejlesztési miniszter 4/2010. (VII. 30.)
VM utasítása a VM szervezeti és mûködési rendjének
ideiglenes meghatározásáról.
Államigazgatási képviseletünk megváltozott keretek között mûködik tovább a VM szervezetében.
A KvVM beolvasztását, valamint a feladat- és felelõsségi
körök részleges átrendezését követõen - a 4/2010. (VII. 30.)
VM utasítás szerint:
Az átalakult Természeti Erõforrások Fõosztálya Erdészeti, Halászati és Vadászati Fõosztály néven mûködik az élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelõs helyettes államtitkár alárendeltségében.
A Fõosztály szervezeti tagozódása:
• Erdészeti Osztály
• Vadászati Osztály
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• Halászati Osztály
• Halászati Operatív Program Irányító Hatósági Osztály
A természetvédelem minisztériumi képviseletét a környezet- és természetvédelemért felelõs helyettes államtitkár alárendeltségében mûködõ, alábbi szervezeti egységek alkotják:
Természet-megõrzési Fõosztály
• Ökológiai Osztály
• Natura 2000 Osztály
• Természetvédelmi Birtokügyi Osztály
• Természetvédelmi Monitoring Osztály
Nemzeti Parki és Tájvédelmi Fõosztály
• Agrárharmonizációs és Vagyonkezelési Osztály
• Tájvédelmi és Ökoturisztikai Osztály
• Természetvédelmi Õrszolgálati és Kezelési Osztály
• Barlang és Földtani Osztály
Forrás: VM Értesítõ, 2010. augusztus 2. 4/2010. (VII. 30.) VM utasítás
***
Lapzártakor érkezett hír:
Az Erdészeti, Halászati és Vadászati Fõosztály új vezetõje Vajai László.
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