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Megnyitójában dr. Faragó Sándor, az
Erdészeti Tudományos Bizottság elnö-
ke köszöntötte dr. Mátyás Csaba aka-
démikust hetvenedeik születésnapja al-
kalmával. Ismertette életpályáját, külö-
nösen kiemelve hazai és nemzetközi
vonatkozásban egyaránt meghatározó
szerepét a klímaváltozásra való felké-
szülésben és az erdészeti génmegõrzés
megvalósításában. A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia és a magyar tudós társa-
dalom nevében az MTA fõtitkára, dr.
Németh Tamás akadémikus köszöntöt-
te Mátyás Csabát. Ezután olyan nemzet-
közi és hazai meghívottak tartottak elõ-
adást, akiknek munkássága kapcsoló-
dik a Mátyás Csaba által kutatott témák-
hoz, illetve akik Mátyás akadémikus
munkatársai voltak. 

Dr. Ladislav Paule és dr. Dušan Gö-
möry, a Zólyomi Mûszaki Egyetem Er-
dõmérnöki Karának professzorai elõ-
adásukban a származási kísérletekbõl
levonható tapasztalatokat értékelték az
erdei fafajok klimatikus alkalmazkodá-
sa szempontjából. A terepi összehason-
lító kísérletek eredményei egyértelmû-
en bizonyítják, hogy a fajon belüli ge-
netikai alkalmazkodottság összefügg a
helyi éghajlati körülményekkel. Ennek
különösen nagy jelentõsége van a jövõ-
beni klímaváltozásra felkészülés során,
mert egyáltalán nem biztos, hogy a he-
lyileg alkalmazkodott populációk sza-
porítóanyaga (újulata) lesz jövõben a
legjobban alkalmazkodó. 

Dr. Monika Konnert, a Bajor Állami
Szaporítóanyag Hivatal (ASP Teisen-
dorf, Németország) igazgatója a változó
klimatikus körülmények hatására az er-
dõfelújítást érõ kihívásokat ismertette.
Kiemelte, hogy a termõhelyi feltételek
megváltozása komoly kockázatnöveke-
dést jelent az erdõállományokra, ame-
lyek a hosszú vágásfordulók miatt csak
elegendõen nagy genetikai változatos-
ság (diverzitás) esetén képesek a veszé-
lyekre „felkészülni”. A természetesen fel-

újított erdõállományokban ez akkor
valósul meg, ha az anyaállomány diver-
zitása megfelelõ mértékû. A mestersége-
sen felújított erdõállományokban az al-
kalmazkodóképesség a jövõbeni az
ökológiai adottságoknak megfelelõ sza-
porítóanyag felhasználásával növelhetõ.
Ehhez az eddiginél pontosabb adatokra
van szükség a klíma, a fatermés és a to-
lerancia összefüggéseirõl.

Dr. Borhidi Attila akadémikus (Pécsi
Tudományegyetem, TTK) a jövõ erdõi-
rõl és az erdõk jövõjérõl osztotta meg
gondolatait. Kiemelte az erdõknek a
hazai természetvédelmi területekben
betöltött jelentõségét, és ezen belül az
erdõrezervátum-program fontosságát,
az erdõk jelentõségét a biodiverzitás
megõrzésében. Foglalkozott az éghaj-
latváltozás erdõkre gyakorolt hatásával,
amely eredményeképpen behurcolt és
bevándorló növény- és állatfajok ko-
molyan megnehezíthetik a természetes
felújulást. A klímaváltozás miatt meg-
elõzési stratégiát kell kidolgozni, és
ennek részeként élõ génbankok megte-

remtésével, kell megkezdeni a célszerû
fafaj-cserék elõkészítését. Vizsgálni kell
az aszályokat jobban tûrõ keletbalkáni-
pontusi fajok alkalmazhatóságát, így pl.
a hamvas-, az olasz-, és a magyar tölgy,
a keleti gyertyán, a keleti bükk dombvi-
déki ökotípusa, a platán és a juharok
kelet-balkáni-pontusi (al)fajai telepíthe-
tõségét.

Dr. Borovics Attila (Erdészeti Tudo-
mányos Intézet fõigazgatója) dr. Mátyás
Csaba akadémikussal közös elõadásá-
ban számolt be a mindennapokban zaj-
ló evolúciós folyamatok jelentõségérõl.
Az erdei fák lényegesen nagyobb gene-
tikai változatossággal rendelkeznek,
mint más élõlénycsoportok. Ezt elõsegí-
ti, hogy párosodó képességük a szélbe-
porzás miatt rendkívül széles körû, több
nemzetségben (pl. tölgyeknél) jelentõs
a fajok közötti hibridizáció és ezért –
élettartamukhoz képest – aránylag
gyors az alkalmazkodásuk. Ugyanak-
kor vizsgálataik alapján megállapítható,
hogy a szélsõséges klimatikus helyzet-
ben lévõ populációk genetikai változa-
tossága, így alkalmazkodóképessége is,
beszûkült. Ez azt jelenti, hogy szaporí-
tóanyaguk optimális termõhelyekre
nem ajánlható. Emellett segíteni kell az
északi irányú migrációt, vagyis új, dél-
kelet európai származásokat kell kipró-
bálni. Át kell gondolnunk a jelenlegi
szaporítóanyag-gazdálkodási elõíráso-
kat, illetve az erdõmûvelési eljárásokat.  

Dr. Bartholy Judit egy. tanár (Eötvös
Lóránd Tudományegyetem, TTK), a klí-
maváltozással kapcsolatos legfrissebb
eredményekrõl számolt be. 2013 szep-
temberében az IPCC által kiadott 5. szá-
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mú helyzetértékelõ jelentés az eddig is-
mert eredményeket erõsítette meg, vagy-
is nem felelnek meg a valóságnak azok
a hírek, hogy a melegedési trend leállt
volna. A globális átlaghõmérséklet az
elmúlt száz évben emelkedett és a leg-
melegebb évtized a 21. század elsõ év-
tizede volt, amit az antropogén eredetû
üvegházhatású gázok okoznak. A 21.
század végére a melegedés mértéke
meg fogja haladni a két fokot. A jelentés
kiemeli, hogy tovább nõ a szélsõséges
éghajlati események (pl. aszály, inten-
zív csapadékok) gyakorisága. A többlet-
energia nagy részét eddig az óceánok
nyelték el, így ezek felsõ rétege is jelen-
tõsen melegedett. A klímaváltozás hatá-
sára az északi sarkvidék tengeri jégtaka-
rójának kiterjedése csökkent, a déli sark-
vidéké nõtt.  

Dr. Bordács Sándor (NÉBIH Erdé-
szeti és Energetikai Szaporítóanyag-fe-
lügyeleti Osztály vez.) dr. Bach István-
nal, Gabnai Ernõvel és Pintér Beátával
közös elõadásában az erdészeti génme-
gõrzés és szaporítóanyag-gazdálkodás
jelenlegi jogi és szervezeti alapjait is-
mertette, kiemelve az erdészeti geneti-
kai erõforrások jelentõségét. Utóbbi té-
mában a FAO globális helyzetértékelõ
jelentés kiadására készül. Sajnos a ge-
netikai erõforrások nem szerepelnek
sem az Erdõtörvényben, sem a Nemze-
ti Erdõprogramban és nincs magyaror-
szági hivatalos erdészeti genetikai erõ-
forrás stratégia sem. Ugyanakkor – az
elõre jelzett klímaváltozásra is tekintet-
tel – a genetikai erõforrások figyelem-
bevétele elengedhetetlen az erdõgaz-
dálkodásban. 

A gödöllõi Szent István Egyetem kol-
lektívája dr. Jolánkai Márton pro-
fesszor elõadásában (társszerzõk: dr.
Tarnawa Ákos, Horváth Csaba, Kis Ju-
dit, dr. Kassai Katalin) a környezeti té-
nyezõknek, elsõsorban a klímának a
szántóföldi növénytermesztésre gyako-
rolt hatását mutatta be. Ismeretes, hogy

a termésmennyiség nagyban függ az
idõjárási és talajtényezõktõl, illetve a
megfelelõ technológia megválasztásá-
tól. A jelenlegi ismeretek alapján már
lehetõség van arra, hogy az egyes té-
nyezõk hatását függvény kapcsolatok-
kal jellemezzék, és elõre becsüljék, il-
letve ennek ismeretében a növényfajtát,
illetve a termesztéstechnológiát megvá-
lasszák. A bemutatott módszer a közös
agrár-döntéstámogató rendszer kidol-
gozásában lesz felhasználható.

Az Erdészeti Tudományos Intézet
munkatársai dr. Führer Ernõ tud. tanács-
adó vezetésével (társszerzõk: Jagodics
Anikó, Csiha Imre, dr. Szabados Ildikó)
a klímának a fatermésre, illetve szerves-
anyag-képzésre gyakorolt hatását mu-
tatták be. Vizsgálataik alapján szoros
összefüggés van a fatermés és az erdé-
szeti szárazsági index (FAI) között. A
kedvezõbb FAI-értékek magasabb fa-
termést eredményeznek. A bükkös klí-
mában évente nagyobb mennyiségû

(3,45 t C/ha) szén kötõdik meg, mint a
gyertyános-tölgyes (3,16 t C/ha), illetve
a cseres–kocsánytalantölgyes (2,16–
2,72 t C / ha) klímában. Ugyanakkor
szárazabb klímában a földalatti bio-
massza mennyisége arányaiban na-
gyobb, mint a nedvesebb területeken. 

Dr. Rasztovics Ervin (társszerzõk: dr.
Berki Imre, dr. Mátyás Csaba – Nyugat-
magyarországi Egyetem, és dr. Koen
Kramer – Wageningen Egyetem, Hol-
landia) a szárazsági határon álló bükkö-
sök egészségi állapotát elemezték. Mo-
dellezték a bükkösök elõfordulását és
egészségi állapotát befolyásoló ténye-
zõket, illetve azok jövõbeni változását.
Vizsgálataik alapján megállapítható,
hogy a bükkösök egészségi állapota
nem lineárisan romlik az idõjárási té-
nyezõk hatására, hanem egy küszöbér-
ték felett (65-ös módosított Ellenberg-
aszályindex) drasztikus romlás, illetve
pusztulás következik be. 

Dr. Gálos Borbála (NymE), dr. Má-
tyás Csabával és dr. Daniela Jacobbal
(Climate Service Center, Hamburg, Né-
metország) tartott közös elõadásában az
erdõtelepítésnek, illetve a felszínborítás-
nak a klímaváltozásra gyakorolt hatását
mutatta be. Az elõrejelzések szerint Ma-
gyarországon a nyári csapadék mennyi-
sége 2071 és 2100 között kb. 24%-kal
lesz kevesebb, mint 1961 és 1990 között
volt. A változás az ország déli, délnyu-
gati részén lesz a legjelentõsebb (30%-
os csökkenés) és az északkeleti részen a
legkisebb (17%-os csökkenés). Vizsgál-
ták az erdõtelepítések csapadéknövelõ
hatásának jelentõségét. A potenciálisan
lehetséges, tervezett erdõtelepítés a csa-
padékcsökkenés mértékét csak minimá-
lis mértékben fogja mérsékelni. A mo-
dellek szerint még ha az ország egész
agrárterületét beerdõsítenénk is,  a csa-
padékcsökkenés csupán 18%-ra „mér-
séklõdne”. Vagyis még egy elméleti
drasztikus erdõsítési program sem mó-
dosítaná jelentõsen a klímaváltozás ha-
tását. 

Az elhangzott nemzetközi és hazai
elõadások felhívták a figyelmet arra,
hogy komolyan kell venni a felkészü-
lést a klímaváltozásra, mivel ez a hazai
erdõállományok erõteljes és rövid idõ
alatt bekövetkezõ átalakulását eredmé-
nyezheti. Ki kell dolgozni egy olyan fel-
készülési stratégiát, amely elõre jelzi az
egyes területeken és termõhelyeken
bekövetkezõ változásokat, az ezekhez
alkalmazkodó fafajválasztást, illetve er-
dõmûvelési eljárásokat. Az elmúlt évek-
ben ez a munka Mátyás Csaba akadémi-
kus irányításával megkezdõdött a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem Erdõmér-
nöki Karán és az Erdészeti Tudomá-
nyos Intézetben (AGRÁRKLÍMA prog-
ram), és Zala megyére, mint mintaterü-
letre vonatkozóan már eredményeket is
szolgáltat. Az egész országra vonatkozó
rendszer kialakítása további erõfeszíté-
seket igényel. Az eredmények azt mu-
tatják, hogy a helyi felkészülés szorgal-
mazása mellett nem halasztható az er-
dészet és a természetvédelem rendeleti
és törvényi szabályzásának részbeni új-
ragondolása sem, mivel a várható hatá-
sok az erdõállományok összetételét,
növedékét és egészségi állapotát nagy-
ban befolyásolni fogják. Ez szükségessé
teszi a jelenlegi fafaj- és természetvédel-
mi politika áttekintését, valamint az al-
kalmazott erdõmûvelési eljárások meg-
újítását. 

Dr. Bidló András, titkár
MTA Erdészeti Tudományos Bizottság

Fotó: Zétényi Zoltán – Forestpress
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