
A svájci Erdõ és Klímaváltozás projekt
kapcsán megjelent több mint 400 ol-
dalas könyv tudomásunk szerint nem-
zetközileg is elsõ olyan kiadvány,
amely országos szinten foglalja össze
az erdészet minden részterületérõl
összegyûlt, a klímaváltozással kap-
csolatos ismereteket és javaslatokat
(Pluess—Augustin—Brang [szerk.]:
Wald im Klimawandel. Grundlagen für
Adaptations-Strategien. Haupt Verlag,
Bern, 2016).

A klímaváltozás az alpesi Svájcot nyil-
vánvalóan nagyon másképp érinti,
mint a sík- és dombvidéki Magyaror-
szágot. Az erdõgazdálkodás prioritásai
is mások: Svájcban az erdõk védelmi
funkciója elsõdleges (lavinák!), a fõleg
magántulajdonú erdõkben pedig az er-
dõmûvelés döntõen természetes felújí-
tásra támaszkodik. Ennek ellenére a
könyv meglepõen sok tanulságot tar-
talmaz számunkra is. 

A svájci parlament már 2016-ban új-
rafogalmazta az erdõtörvényt, amely
most a klímaváltozás szempontjaira is
kitér. Elõkészítés alatt állnak olyan tá-
jékoztató prospektusok, amelyek ter-
mõhelyi csoportok szerint foglalják
össze a klímaváltozás kockázatait és a
javasolt teendõket.

A klíma változásával Svájcban is
egyre szárazabb nyarakra és a szélsõ-
ségek erõsödésére számítanak. A me-
legedés elsõsorban növedék-vissza-
esést eredményez, gyorsulást csak
akkor vált ki, ha elegendõ víz áll ren-
delkezésre – ezt egyedül a felsõ-alpin
övre prognosztizálják. 

A szárazodó nyarak miatt például a
luc természetes felújulására csak a fel-
sõ-alpin övben számítanak, a bükk pe-
dig kiszorul az alacsonyabb térszínek-
bõl. A kevésbé klímaérzékeny tölgyek
növedéke várhatóan csökken, de túlél-
nek. Az extrém szárazság a szállító
edények vízoszlopának megszakadásá-
val jár (kavitáció), ami pusztuláshoz
vezet(het) – de ennek mértéke eddig
mérsékelt maradt (LF, JF, B esetében).
Erõsebb pusztulás csak az SZG és EF
esetében lépett fel. Egyidejûleg észle-
lik a szárazságtoleránsabb fajok (MOT,
MJ, GY, komlós gyertyán) terjedését.

A klíma változása az erdõmûvelési
döntéseket még komplexebbé teszi;
a várható változás következményeit
a gazdálkodónak minden döntésnél
hozzá kell gondolnia. Jelenleg az „al-
kalmazkodó erdõmûvelés” rendszere
még nem alakult ki. A költségek min-
denképpen emelkedni fognak. A gaz-
daságosság szempontjából fontos op-
ciónak tartják a duglászfenyõ és az
óriás jegenyefenyõ felkarolását – de
csak elegyben.

Javasolt alapelvek az ellenálló ké-
pesség javítása és a kockázat szétterí-
tése érdekében: az elegyesség és a fa-
fajon belüli genetikai diverzitás
növelése (akár mesterségesen is), az
állományszerkezet fellazítása, az egyes
fák állóképességének javítása, a vágás-
forduló és a célátmérõ csökkentése.

A nagyon száraz termõhelyeken a
törzsszámcsökkentést és a cserjeszint
visszaszorítását ajánlják a vízfogyasztás
korlátozására.

Mit ajánlanak a gazdálkodónak?
Elõször is vegye a fáradságot elmerül-
ni a kérdéskörben, találjon középutat
az elhamarkodott aktivitás és a negli-
gálás között, legyen nyitott a mûvelési
dogmák felülvizsgálatára, és úgy szer-
vezze a preventív beavatkozásokat,
hogy azokból majd valóban hasznosít-
ható információk származzanak.

Mit ajánlanak a kutatásnak? A sváj-
ci kutatók jelenleg alapkutatás-szinten
foglalkoznak az ökoszisztéma-folyama-
tok feltárásán, függetlenül attól, hogy
az eredmények az erdõmûvelésben
közvetlenül hasznosíthatók-e. A gya-
korlat szempontjait a további kutatási
programokba jobban be kell építeni.
Az eredményeket a gyakorlati alkalmazás
nyelvére kell átültetni, ehhez az erdõ-
gazdálkodói igényeket minél világo-
sabban kell megfogalmazni. A klíma-
változás hatásainak komplexitása
szükségessé teszi a különbözõ tudo-
mányterületek szorosabb összehango-
lását. Fontos a társadalomtudományi
(szociális) szempontok bevonása is.

Igazgatási szinten fontos szempont
a kutatás hosszú távú finanszírozásá-
nak biztosítása. A kutatás eredményes-
ségét nemcsak a publikációkon keresz-
tül, hanem a gyakorlati hasznosulás
oldaláról is értékelni kell. A gazdálko-
dók, az erdészeti szakszemélyzet to-
vábbképzése országosan és regionáli-
san is fejlesztendõ.

Sok tekintetben meglepõen ismerõs,
megszívlelendõ gondolatok ezek. Mint
a hazai hasonló profilú klímaprojekt
vezetõje irigylésre méltónak találtam a
projektfutamidõ (8 év!) bátor kitûzését
a hazai, kérészéletû, agyonadminiszt-
rált és szétforgácsolt programokkal
szemben. Ugyanakkor kitapinthatók a
szakterületi koordináció és a gyakorla-
ti bevezetés sokban hasonló nehézsé-
gei is. A jóval kedvezõtlenebb munka-
feltételek ellenére utóbbi kérdésben
Agrárklíma.2 projektünk elõbbre tart:
lapunk következõ két számában be-
mutatunk egy olyan alkalmazásra kész
döntéstámogató rendszert, amely
Svájcban még csak tervszinten létezik.
És akkor még nem említettük a már
pályázható támogatást a klímatoleráns
szaporítóanyag alkalmazásához, ami-
vel feltehetõleg elsõk vagyunk…
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bemutatóval egybekötött ülésen már
közel négyszáz szakember jelent meg.

Az elõadások után rövid pódiumbe-
szélgetésre, illetve kérdések feltevésére
is lehetõség volt. Ennek során elsõsor-
ban az alkalmazkodás lehetõségeirõl,
illetve a szakpolitikai környezet hatá-
sairól volt szó. A hozzászólások közül
érdemes kiemelni a természetvédelmi
korlátozások problémáját, amely nagy-
ban gátolhatja az alkalmazkodóképe-
sebb fafajok, származások alkalmazá-
sát. Bár a kutatásnak nem volt része, a
helyi gazdálkodók hozzászólásaiból ki-
derült, hogy a vadállomány szabályo-
zása nélkül nincs lehetõség elegyes ál-
lományok létrehozására. Ez azért is

gond, mert Svájc egyes katonjaiban a
vadászat teljes betiltását tervezik az „ál-
latok védelme” érdekében. (Ehhez a té-
mához természetesen számtalan hozzá-
szólás érkezett.) 

A vita során mindenki egyetértett
abban, hogy a megfelelõ döntések
meghozatalához a további kutatási
eredmények és a folyamatos állapot-
monitoring feltétlenül szükségesek.
A konferencián lehetõség volt a témá-
hoz kapcsolódó poszterek bemutatásá-
ra is, amelyek közül három poszteren
a hazai Agrárklíma.2 projekt egyes ku-
tatási eredményeit ismertettük.
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