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A magyar erdõmûvelõket eddig sem kí-
mélték a klíma és az idõjárás szeszélyes
változásai (csapadékhiány, hõségna-
pok stb.). Fokozottan jelentkezik ez
most, és minden bizonnyal a jövõben,
amikor a globális klímaváltozásról szó-
ló kutatások elõrehaladnak. A felismert
veszélyek olyan jelentõsek, hogy cél-
szerû komolyan venni az elõrelátó óva-
tosságot és azok kivédésének alternatí-
váit. Megelõzõ óvintézkedésekre, ak-
kor is szükség van (már most?!), ha a
kétkedõk szerint a klímaváltozás veszé-
lye még nem teljesen bizonyított és
ekörül nagy a bizonytalanság. Arányá-
ról és sebességérõl megoszlanak a véle-
mények.

A hazai erdõmûvelés teendõire vár-
hatóan a hõmérséklet-emelkedés és
csapadékhiány mellett az extrém idõjá-
rási események gyakorisága, ill. kiszá-
míthatatlansága lesz a meghatározó.
Ebbõl következik, hogy a termõhely-
minõsítéssel, a fafajmegválasztással és
az erdõmûvelési rendszerek kiválasztá-
sával, a termelési technológiák kor-
szerûsítésével kapcsolatos minden dön-
tést a klímaváltozással összhangban, a
klímaváltozásra való tekintettel kell
meghozni.

A tennivalók sokrétûek:
– a várható klímaadottságokat jól tû-

rõ ökotoleráns és patorezisztens hazai
fafajok, fajták felkutatása;

– a hazai génforrások, génbanki
gyûjtemények fenntartása, megóvása,

– a külföldi, ilyen irányú tapasztala-
tok átvétele;

– a klímaváltozásra való reagálás
harmonizációja (ágazati irányítás, erdõ-
rendezés, erdõfelügyelet stb.);

– a klímaváltozás hatásaira adandó
válaszok megismerése más ágazatok-
ban, és az erdõmûvelésre is adaptálha-
tó eredmények átvétele;

– az éghajlati változás hatására meg-
jelenõ új kórokozók és kártevõk regiszt-
rálása és az ellenük való védekezés
komplex kidolgozása;

– az aszálykárt elkerülõ (mérséklõ)
erdõmûvelési technológiák komplex
kidolgozása (ahol ez lehetséges).

A médiában naponta megjelenõ, ka-
tasztrófákat vizionáló, a szaklapokban
olvasható, egymásnak sokszor ellent-
mondó kutatási eredmények szövevé-
nyében a gyakorlati erdõmûvelõ arra vár

eligazítást: mi a teendõ „ma”, milyen vál-
tozások várhatók a számára belátható
idõintervallumban, mire készüljön.

A klímaváltozás és következményei-
nek jövõbeli képére lehetnek hipotézi-
seink. Az persze távolról sem biztos,
hogy a felmelegedés következményei
az erdõmûvelésben olyan jelenségek-
ben és olyan károkban valósulnak majd
meg, ahogy azt ma elképzeljük.

A különbözõ klímamodellek eltérõ
adatokkal jellemzik a Kárpát-medencé-
nek ebben az évszázadban várható ég-
hajlat-módosulását, de abban egybe-
hangzóak a becslések, hogy a jövõben
melegebb és szárazabb klímára kell
számítanunk. A hõmérséklet-változás
és ezzel együtt a levegõ páratartalmá-
nak csökkenése kiválthatja az erdõgaz-
dasági gyakorlatban ismert (használa-
tos) erdészeti klíma-típusok eltolódását,
ez pedig a jelenlegi erdõgazdasági tájak
(tájcsoportok) határ- és területváltozá-
sát, az eddigi faállományviszonyok je-
lentõs módosulását vonja maga után.

Szaporítóanyag-termesztés,
erdõsítés

Az erdészeti szaporítóanyag-ellátás biz-
tosítására hazánkban az erdészeti cse-
metekertek jelentõs része magántulaj-
donban van. Az általuk, valamint az ál-
lami tulajdonban lévõ kertek által elõál-
lított erdészeti-szaporítóanyag szárma-
zásában, minõségében megfelel a hazai
és európai uniós elõírásoknak. Feltéte-
lezhetõen sem közép, sem hosszú tá-
von nem fog változni a magán és állami
szektorban megtermelt szaporítóanyag
aránya, viszont a prognosztizált klíma-
változás következtében a megtermelt
csemetemennyiség fafajösszetétele, s
ebbõl következõen a szaporítóanyag
formájának (mag, csemete, dugvány)
aránya megváltozhat.

A természetvédelem és a fenntartha-
tó erdõgazdálkodás közös érdekében
egyrészt támogatni kell a helyi – az
esetleges szélsõségesebb termõhelyi vi-
szonyokhoz jól alkalmazkodott és felte-
hetõen továbbra is alkalmazkodni ké-
pes – származásokat, másrészt azokon
a termõhelyeken, ahol a helyi szaporí-
tóanyag-forrás már nem teszi lehetõvé a
megfelelõ mennyiségû, és minõségû
szaporítóanyag megtermelését, ott szé-
les tûrõképességû, szárazságtûrõ sza-

porítóanyagot kell felhasználni. Elõtér-
be kell helyezni a déli származási kör-
zetekben megtermelt szaporítóanyag
felhasználását, még akkor is, ha ez eset-
leg külföldrõl származik.

Mivel a szárazság-tolerancia alapve-
tõen genetikailag meghatározott, ezért
nagyobb figyelmet kell fordítani az er-
dészeti növénynemesítésben, szaporí-
tóanyag-termesztésben és -ellátásban e
származásokra. Célszerû lenne további
összehasonlító kísérletek kialakítása,
valamint új szaporítóanyag-bázisok ki-
alakítása is.

A fentiek alapján az úgynevezett
származási kísérletek – amelyek mind
az erdõmûvelési, mind az erdõnevelési
kísérletek alapjai – újraindítása, illetve
folytatása nagyobb teret kell, hogy kap-
jon. Természetesen ugyanez vonatko-
zik a magtermelõ állományok további
kialakítására és az erdészeti szaporítóa-
nyagok gyûjtésére és vizsgálatára is.

A fafajmegválasztás során egyrészt
természetesen törekedni kell az õsho-
nos fa- és cserjefajokra, s ennek továb-
bi támogatása kézenfekvõ, azonban fi-
gyelembe kell venni e fajok ökológiai
tûrõképességét is. Számos õshonos fás
szárú növényünk elterjedésének alsó
határa mentén található, ennek követ-
keztében a klímaváltozás jelentõsen
csökkentheti térfoglalásukat. Ezeken a
termõhelyeken megfontolandó a nem
õshonos fafajok alkalmazásának lehe-
tõsége, figyelembe véve lehetõség sze-
rint minél több tényezõt (biotikus, abio-
tikus erdõvédelmi problémák, inváziós
képesség és potenciál stb.).

Azokon a termõhelyeken, ahol ez le-
hetséges, ott a makk (mag)-vetéseket
elõnyben kell részesíteni a csemeteülte-
téssel szemben. Messzemenõen figye-
lembe kell venni azonban azokat a té-
nyezõket is, amelyeket erdõsítések terve-
zésekor eddig is alkalmazott a szakma.

Az erdõtörvény végrehajtási utasítá-
sa szerint jelentõsen megnõtt a befeje-
zett erdõsítések mûszaki átvételének
idõpontja, amely hozzájárulhat az eddig
kevésbé preferált célállományok kiala-
kításának (pl.: molyhos tölgyesek) elfo-
gadásához.

A mesterséges és természetes erdõ-
felújítások szembeállítása már eddig is
komoly problémákat okozott az erdõ-
gazdálkodási szakmának, az erdészet-
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tudománynak. A természetes erdõfelú-
jítást, ahol lehetséges, továbbra is
elõnyben kell részesíteni, hiszen a ter-
mõhelyi viszonyokhoz adaptálódott
anyaállomány által megtermelt szaporí-
tóanyag elõnyei vitathatatlanok. Vi-
szont a fafajcserés átalakításoknál, a
pótlásoknál, az alátelepítéseknél to-
vábbra is nélkülözhetetlen a csemete
és/vagy dugvány alkalmazása. Nem is
beszélve az erdõtelepítésekrõl vagy az
olyan fafajok állományairól, amelyeket
a szakmai protokolloknak megfelelõen
dugványról vagy csemetérõl létesítünk
(nemesnyárasok, akácosok egy része).

A klímaváltozás következtében való-
színûsíthetõ, hogy a szélsõséges idõjárá-
si viszonyok gyakoribbak lesznek. Ez
többek között az õszi, illetve a tavaszi er-
dõsítési idõszakot is befolyásolni fogja.

A feltehetõen szélsõségesebbé váló
idõjárási viszonyok következtében az

erdõsítési idõszakok (õsz, tavasz)
hossza megváltozhat. A korai és késõi
fagyok, a szeles, viharos õszi, tavaszi
idõjárás kiszámíthatatlanabbá, tervez-
hetetlenebbé teszi a mesterséges erdõ-
felújítások, erdõtelepítések egyik leg-
fontosabb részét, az állományok létesí-
tésének idõszakát.

Az esetleges talajnedvesség csök-
kentésének megakadályozására na-
gyobb teret nyerhet a részleges talaj-
elõkészítés, az erdõsítendõ területen lé-
võ növényzet kisebb mértékû bolygatá-
sa. Az elültetett csemeték kiszáradásá-
nak megakadályozása érdekében a cse-
meték gyökérzetének speciális vegy-
szerrel történõ kezelése, illetve a mi-
korrhizával oltott csemeték ültetése is
az erdõmûvelési munkák szervesebb
részévé válhat.

Bár az erdõtörvény végrehajtási uta-
sítása pontosan tartalmazza az erdõsítés

során elültethetõ minimális csemeteszá-
mot, az erdõgazdálkodó szakmai érde-
ke – az ökonómiai ésszerûség határain
belül – a lehetõ legnagyobb csemete-
szám alkalmazása lesz.

Az erdõsítések sikerességének érde-
kében a védelemrõl gondoskodni kell,
amely elválaszthatatlan a fenntartható
vadlétszám kialakításától és fenntartá-
sától.

A fehér akác, mézgás éger és a hazai
nyárak esetében alkalmazható sarjazta-
tás továbbra is támogatandó. 

Erdõnevelés
A klímaváltozás következményekép-
pen fellépõ idõjárási szélsõségek mér-
téke, hatása és intervalluma miatt az er-
dõnevelési beavatkozások tervezése,
kivitelezése valószínûsíthetõen körülte-
kintõbb szakmai tervezéseket igényel,
és a beavatkozások költségei is növe-
kedni fognak. Az erdõnevelési eljárá-
sok során messzemenõen törekedni
kell a megmaradó faállomány genetikai
diverzitásának, a változó klímához való
adaptációs képességének biztosítására.
Ez elõreláthatóan csak a mérsékeltebb
és gyakoribb erdõnevelési eljárásokkal
lehetséges. Kerülni kell a ritka, de erõ-
teljesebb beavatkozásokat az erdei
ökoszisztémákba. Természetesen figye-
lembe kell venni az adott fa- és elegyfa-
fajok erdõmûvelési tulajdonságait, a
kompetíciós viszonyokat, és a faállomá-
nyok összetételét (pl: más jellegû be-
avatkozások szükségesek egy elegyet-
len nemesnyáras faültetvény nevelése
során, mint egy gyertyános-kocsányta-
lan tölgyesnél).

A feltehetõen gyakrabban fellépõ
aszályos idõszakok miatt a többszintû ál-
lományok kialakítása, fenntartása, neve-
lése sokkal nehezebbé válik. A különbö-
zõ szintek víz utáni versengése kihat a
fás szárú növények vitalitására, egészsé-
gi állapotára, amely esetleg az egyes
szintek (cserjeszint) átmeneti, de erõtel-
jesebb visszaszorítását eredményezheti.

Az egész faállomány mikroklímájá-
nak védelme érdekében még nagyobb
szerep hárul majd az erdõszegélyre. Az
erdõgazdálkodók igen fontos feladata
lesz az erdõszegélyek kialakítása, fenn-
tartása, amelyre már az erdõtelepítés,
vagy erdõfelújítások során figyelemmel
kell lenni. Ez nagyobb csemeteszámot
(újulatszámot), diverzebb fafajösszeté-
telt jelenthet.

Az erdõfelújítások során tovább
kell(ene) csökkenteni a tarvágások te-
rületét, figyelembe véve egyéb, erdõ-
gazdálkodási szempontokat. Ezzel

John Innes professzort, a Brit Co-
lumbia Egyetem Erdészeti Kara, er-
dõvagyon gazdálkodási osztálya, er-
dõrendezés tanszékének vezetõjét
nevezték ki 2010. július 1-i hatállyal
az erdész kar új dékánjává.

Innes hat évre szóló megbízatása át-
menetet jelöl a kar életében, tükrözi az
erdészet, erdõgazdálkodás változó sze-
repét a világban, melyben egyre inkább
elismerést nyer az erdõk társadalmi és
környezeti értéke. 

Innes professzor Jack Saddlert köve-
ti a kar élén, akinek 10 éves kimagasló
munkája a Brit Columbia Egyetem Er-
dészeti Karát a világ jeles erdészeti inté-
zetei sorába emelte.

Innes tevékenységét a Brit Kolumbia
Egyetemen 1999-ben kezdte meg.

Diplomáit az Egyesült Királyságban,
a Cambridge-i Egyetemen szerezte,
majd több brit egyetemen töltött be po-
zíciót, köztük Cambridge-ben is. 1986-
ban az angliai Erdészeti Szolgálat veze-
tõ kutatóvá nevezte ki. Feladata az er-
dõk egészségi állapotának felmérése
volt Nagy-Britanniában. Késõbb
Svájcban a Szövetségi Kutató Intézet-
ben dolgozott. 

Brit Columbiában dr. Innes kutatásai
a legváltozatosabb területeket felölelve,
fõként a fenntartható erdõgazdálkodásra
irányultak. Többek között dolgozott Me-

xikóban, Brazíliában és Kínában is. Az
ázsiai országban az erdõgazdálkodás
szabványait tanulmányozta, szoros
együttmûködésben az állami erdészeti
szolgálattal és az erdészeti akadémiával.
Jelenleg is két egyetemmel tart fenn kap-
csolatot, ahonnan a két évet lehallgatott
kínai diákok az UBC-n folytathatják ta-
nulmányaikat és szerezhetnek diplomát.
Fontosnak tartja, hogy az elkövetkezõ
években az erdész kar folyamatos nem-
zetközi kötelezettséget vállaljon abban,
hogy az erdõ és termékei a világ feltö-
rekvõ zöld gazdaságaiban nagyobb sze-
repet játszanak. Brit Columbia erdészeti
ágazata szempontjából különösen nagy
figyelmet szán Kínának. Dr. Innest ko-
rábban is foglalkoztatta és ma is foglal-
koztatja a bennszülött közösségek kap-
csolata az erdõvel, az õket érõ hatások.
Számos könyvet írt és szerkesztett az er-
dõ egészségi állapotáról, a környezetvál-
tozásról, a levegõszennyezésrõl. 2007-
ben többedmagával hozzájárult az ég-
hajlatváltozással foglalkozó kormánykö-
zi bizottság munkájához (IPCC), és sok
más tudóssal együtt megosztott Nobel-
békedíjat kapott. 

Innes professzor nemzetközi irányú
érdeklõdésének megfelelõen jelenleg
az IUFRO egyik alelnöke. 

John Innes kinevezéséhez a IUFRO
is gratulált.

Forrás: ForestPress

Új dékán a Brit Columbia
Egyetem Erdész Karán
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szemben a vágáskor további emelése –
a klímaváltozás okozta szélsõséges idõ-
járási viszonyok növekvõ gyakorisága
miatt – nem indokolt. Ez különösen jel-
lemzõ lehet majd a fafaj szárazsági hatá-
ra közelében lévõ faállományokra.

Az üzemmód (vágásos, szálaló, át-
alakító, faanyagtermelést nem szolgáló)
kiválasztását számos tényezõ befolyá-
solja. Az eddigi nemzetközi és hazai ge-
netikai vizsgálatok nem támasztották
alá azt a sokak által helyesnek vélt állí-
tást, amely szerint a szálaló üzemmód-
ban kezelt erdõk nagyobb genetikai di-
verzitást mutatnak. (Bár a vizsgálatok
még igencsak kezdeti stádiumokban
vannak, de ezek szerint a szálaló üzem-
módban kezelt erdõk nem jelentenek
nagyobb adaptációs lehetõséget a klí-
maváltozásra.)

Nagyobb teret kell szentelni néhány,
kevésbé preferált fafajnak (csertölgy,
molyhos tölgy), valamint – az erdõvé-
delmi kockázatok figyelembevételével
– a nem õshonos fafajok hazai alkal-
mazhatóságának, amelyek felhasználá-
sára a származási kísérletek, és össze-
hasonlító vizsgálatok elvégzése után
nyílik lehetõség.

A klímaváltozás következtében a fa-
és cserjefajok megõrzésének fontos ré-
sze lehet az ex situ védelem, amely már
hazánkban is számos fafaj esetében jól
mûködik. Ezen területek kiterjesztése,
illetve újabb fafajok bevonásáról a kü-
lönbözõ programokba a következõ
évek fontos erdõmûvelési feladata lesz.

A globális változások és azok helyi
megjelenése miatt a hagyományos termé-
szetvédelmi megközelítések valószínûsít-
hetõen nem vagy csak igen korlátozott
mértékben alkalmazhatók. Mind a szuk-
cesszió, mind pedig a genetikai folyama-
tok igen lassúak, szemben a klímaválto-
zás mai tendenciáival, így bár a termé-
szetközeliség, õshonosság fogalmai jól
definiáltak, nem elképzelhetetlen ezek át-
dolgozása, új alapokra történõ helyezése.

A társadalom egy része, a társtudo-
mányok képviselõi közül számosan a
természetesség (természetszerûség, ter-
mészetközeliség) kritériumának a ter-
mõhely szerinti õshonos fafajokból álló
elegyes erdõket tekintik, amelyeket a
biológiai vágásérettség koráig fent kell
tartani, és természetes úton felújítani. A
két felújítás közötti idõszakban történõ
beavatkozásokat (nevelõvágásokat)
kritikus szemmel nézik, és – többek kö-
zött – a biodiverzitás veszélyeztetése-
ként fogják el.

A globális felmelegedés következté-
ben átalakuló erdészeti klímatípus hatá-

rok ezen elvek egy részének feladását
fogják jelenteni, amibõl nem maradhat
ki az erdõnevelési tevékenység újrafo-
galmazása sem.

A populációk közötti adottságokat,
és a populáción belüli nagy genetikai
változatosságot az erdészeti kutatás már
a múlt században kimutatta, mintegy
száz évvel megelõzve a botanikai és ge-
netikai kutatások eredményeit. Ez a kü-
lönbözõség és változatosság tette és te-
szi lehetõvé az erdei fák populációinak
viszonylag gyors alkalmazkodását a
környezethez. Molekuláris genetikai
módszerekkel kimutatták, hogy az er-
dei fás növények genomjában felhal-
mozott változatosság nagyobb, mint
bármely más élõlénycsoportban: meg-
haladja a lágy szárú növényekét, az ala-
csonyabb és magasabb rendû állatokét,
valamint az emberét is.

Az erdõnevelés során – minden más
növénytermesztési ágtól eltérõen – a fa-
állomány több évtizedet átívelõ életében
rendszeresen visszatérõ törzsválogatást
(szelekciót) végeznek, amelynek geneti-
kai következményei is lehetnek. A pozi-
tív vagy negatív szelekció genetikai hatá-
sa az utódnemzedékben kimutatható.

Nagy valószínûséggel domináns tu-
lajdonságok játszanak közre a kedvezõ
adottságú egyedek fenotípusának meg-
határozásában. Ha az ilyen tulajdonsá-
gú törzseket eltávolítjuk, a szelekció ha-
tékonysága egyik vagy másik irányban
ugrásszerûen megnõ. Ha például az er-
dõnevelés során a jó alakú kimagasló,
és uralkodó fákat termeljük ki, a faállo-
mány genetikai összetétele igen gyor-
san megváltozik. Hangsúlyoznunk kell,
hogy a szakszerûtlenül végzett válogató
jellegû gyérítések eredményezhetnek
gyors minõségi romlást a populáció
génkészletében. A természetes szelek-
cióval összhangban végzett mérsékelt
és szakszerû törzsszám-csökkentések
negatív genetikai hatása ez esetben to-
lerálható.

A klímaváltozásra való tekintettel vis-
sza kell térnünk COTTA tételéhez: „ko-
rán, gyakran, mérsékelten.” Különösen
ez utóbbi fontos: idõt kell hagynunk a
populációnak, hogy észrevegyük a szá-
razságot tûrõ vagy túlélõ egyedeket.

A globális felmelegedéssel kapcso-
latban – az elõzõekre is tekintettel – az
erdõnevelés céljait a következõkben fo-
galmazhatjuk meg:

– a teljes záródás fenntartása (ha ez
egyáltalán lehetséges);

– a termõhelynek megfelelõ õshonos
fafajok részarányának minél magasabb
megtartása;

– az elegyes állapot megõrzése;
– a szárazságtûrõ fafajok megtartása;
– olyan erdõ- és faállományszerkezet

kialakítása, amely segíti az erdõ egész
növény- és állatvilágának megõrzését;

– zárt erdõszegélyek megõrzése, ha
szükséges, akkor ilyenek telepítése.
Ezek az erdõszegélyek nemcsak a bio-
diverzitás szempontjából kiemelt jelen-
tõségûek, hanem fontosak az állomány
klímastabilizálása érdekében is;

– ne csökkenjen az adott populáció
genetikai változatossága;

– a természetes kiválasztódás szol-
gáljon útmutatóként a mesterséges sze-
lekcióhoz;

– az erdõnevelési beavatkozásokat
az állományszerkezet szempontjából
értékes elegy-fafajok megõrzésével, a
visszamaradó faegyedek sérülésének
elkerülésével, az erdõ minden összete-
võjének (talaj, növény- és állatvilág)
megóvásával kell végrehajtani;

– amennyiben egyéb kívánalmak (pl.
tûzvédelem) nem gátolják, a hulladékot
a tápanyagok pótlása és a talaj védelme
(takarása) érdekében célszerû a helyszí-
nen hagyni;

– az erdõ életébe való minden be-
avatkozás során olyan faállomány-szer-
kezetet kell kialakítani, amely elõsegíti
az erdei ökoszisztémák autoregulációs
és stabilizációs képességének haszno-
sulását.

Végül számolni kell azzal, hogy a fel-
melegedés hatására a faállományok nö-
vekedése elõbb-utóbb csökkenni fog,
mert a magas hõmérséklet egyben víz-
hiánnyal párosul. Mindezek azt vetítik
elõre, hogy egyrészt át kell dolgozni az
erdõnevelési modell-táblákat, másrészt
meg kell vizsgálni, hogy a globális fel-
melegedés hatására legyengülõ (kevés
víz, csökkenõ magassági növekedés
stb.) termõhelyi osztályok mai adatsorai
meddig lesznek használhatók.

Erdõvédelem
Az erdei fák, károsítóik, az ökosziszté-
ma számos elemének periodikus megfi-
gyelése már régóta folyik Magyarorszá-
gon, de az 1996-os erdõtörvény volt az
elsõ, amely minõségi változást hozott
és az erdõvédelmi mérõ- és megfigyelõ
rendszer keretében az erdõvédelmi
megfigyeléseket egységes rendszerré
kapcsolta össze.

A jelenlegi rendszer összhangban van
az Európai Unió és az ENSZ EGB lég-
szennyezés erdõkre gyakorolt hatását
feltáró programjaival és megfigyelõ
rendszerével. Várható, hogy a megfigye-
lõ rendszer ki fog terjedni a klímaválto-
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zás erdõkre gyakorolt hatásainak nyo-
mon követésére és az erdõt érõ kedve-
zõtlen hatások közül a kutatás által je-
lentõsnek ítélt további elemek megfigye-
lésére: pl. az ózon okozta károkra.

A jelenleg hazánkban mûködõ moni-
toring és figyelõ hálózatot – a klímaválto-
zásra való felkészülés speciális igényei
szerint – ki kell egészíteni és a szélsõsé-
ges helyszíneken, a vándorló erdészeti
klímatípusok határterületein sûríteni kell
a megfigyelési pontokat. Fel kell használ-
nunk a környezõ, fõként a tõlünk dé-
lebbre fekvõ országok tapasztalatait is.

Az erdõvédelmi mérõ- és megfigyelõ
rendszernek a jelenlegi alrendszerek
fenntartásával, azok bõvítésével, illetve
célvizsgálatokkal biztosítania kell

– a hosszú távú környezeti változá-
sok (légszennyezés, felmelegedés) ha-
tásainak nyomon követését;

– a kedvezõtlen folyamatok (rovar-
gradációk, új károsítók, kórokozók meg-
jelenése) idõben történõ felfedezését és
követését, a védelem megszervezését a
regionálistól a nemzetközi szintig;

– a megfigyelt jelenségek elemzését,
szükség esetén intézkedési javaslatok
megtételét.

Hangsúlyosan rá kell mutatni az
utóbbi idõben egyre gyakrabban meg-
jelenõ és egyre nagyobb területeket
érintõ tûzkárokra. A klímaváltozás elõ-
rehaladtával várhatóan egyenes arány-
ban nõ a tûz és viharkárok nagy terüle-
tû fellépése. Megelõzésükre és elhárítá-
sukra mind szervezetileg, mind mûsza-
kilag fel kell készülni.

Erõsíteni kell a tûzesetek megelõzé-
sét szolgáló figyelemfelhívó és felvilá-
gosító munkát (média).

Erdõhasználat (fakitermelés)
Paradox módon a globális felmelege-
dés nemcsak a termõhellyel összefüggõ
erdõgazdálkodási ágazatokat sújtja, ha-
nem új vagy az eddigieknél súlyponto-
sabb igényeket támaszt az erdõhaszná-
lattal, a fakitermelési mûveletekkel
szemben is.

A fa sokoldalúan felhasználható ter-
mék. A természetes anyagok iránti ér-
deklõdés növekedésével, az energiahi-
ány elmélyülésével jelentõsége egyre nõ.

Az erdõbõl nyerhetõ nem faeredetû
termékek (például az erdei gyümöl-
csök, gomba, gyógynövények stb.) is
mással nem, vagy nagyon nehezen he-

lyettesíthetõ emberi fogyasztási igénye-
ket elégítenek ki.

Ugyanakkor a globális felmelegedés-
sel kapcsolatban – közép és hosszú tá-
von – a klímatípusok eltolódásával szink-
ronban, országos szinten számolni kell
egyrészt a faállományok teljesítõképes-
sége, másrészt az erdei melléktermékek
mennyiségének csökkenésével. A ma-
gas hõmérséklet és a csökkenõ csapa-
dék mellett bekövetkezõ klímatípus-
vándorlással a szárazabb klímatípusok –
cseres tölgyes és erdõssztyepp – területe
növekedik, amely mind a fatermés,
mind az erdei melléktermékek számára
kedvezõtlen (az eddigieknél feltétlenül
kedvezõtlenebb) feltételeket jelent.

Következik mindezekbõl az is, hogy
csökken a minõségi (értékes) erdõállo-
mányok (bükkösök, gyertyános tölgye-
sek) területe, általában is csökken a ho-
zam, és az erdõgazdálkodás kétirányú
nyomásra számíthat. Az egyik gazdasá-
gi eredetû, amely a fokozott mértékû
fakitermeléseket szorgalmazza, a másik
természetvédelmi szempontból azokat
a területeket is oltalom alá akarja he-
lyezni, ahol az ilyen jellegû védelmi
munka már csak rövid távú lehet.

Az újszerû körülmények újszerû fela-
datokat fogalmaznak meg a fakiterme-
lési mûveletek szervezésével kapcsolat-
ban is:

– a tarvágások egyedi nagyságának
további csökkentése korlátozni fogja a
nagygépes fakitermelési technológiákat
(elsõsorban a hosszú távon is megma-
radó természetszerû erdõállományok-
ban);

– a természetszerû erdõkben a teljes-
fás és vonszolásos munkarendszereket
környezetkímélõ technológiákkal kell
helyettesíteni;

– a rövidfás munkarendszereket (a
keréken gördülõ rakományt) kell
elõnyben részesíteni;

– fokozott figyelmet kell fordítani a
visszamaradó faállomány törzsvédel-
mére;

kerülni kell a talaj- és gyökérkárokat,
amelyek lejtõs területen (az idõjárás
várható extrémitásaira tekintettel) jelen-
tõs felületi elfolyással és erózióval jár-
nak;

– fontos a megfelelõ közelítõ úthálózat.

Erdõrendezés
Kétségtelen, hogy a globális felmelege-
dés – az erdészeti szakterületek közül –
a legnagyobb kihívást az erdõrendezés-
sel kapcsolatban támasztja. Köztudott,
hogy az erdõtervek készítésénél – példá-
ul a célállományok megválasztásánál –

15. alkalommal rendezték meg Szlová-
kiában, a Lévai Vadásznapokat. Ez az
egyik legnépszerûbb vadászati rendez-
vény a szomszédos országban, hagyo-
mányosan ezrek vesznek részt a több
mint egy hétig tartó programsorozaton.
Nemzetközi konferencia az új szlovák
vadászati törvényrõl, trófeabemutató,
gyermekrajz-kiállítás, országos ifjúsági
vadhívó verseny – csak néhány a mos-
tani rendezvények közül. Az idei év rá-
adásul azért is számít mérföldkõnek a
rendezvény történetében, mert ebbõl
az alkalomból avatták fel a Léván szüle-
tett világhírû zoológus és Afrika-kutató,
Kittenberger Kálmán emléktábláját a
városban. 

A Vadásznapokhoz már a kezdetek
óta vadászati- és természetfilm fesztivál
is kapcsolódik, amely az utóbbi évek-
ben nemzetközivé nõtte ki magát. Meg-
haladta a 230-at azoknak a filmeknek a
száma, amelyeket eddig bemutattak Lé-
ván. Pályázni mindig három kategóriá-
ban – „Vad és természet”, „Dokumen-
tum- és oktatófilm”, valamint „Házi vi-
deo” besorolással – lehet. 

Idén a három kategóriába összesen
21 filmet neveztek. A legtöbb alkotás

Szlovákiából és Csehországból érke-
zett, Magyarországot öt film képviselte.
A mostani megmérettetésre a NYÍRER-
DÕ Nyírségi Erdészeti Zrt. két filmjét
nevezte be, mindkettõ Linzenbold Atti-
la, nyíregyházi operatõr nevéhez fûzõ-
dik. A Szatmár-Beregi tájvédelmi kör-
zethez tartozó Bockerek-erdõrõl ké-
szült film rövid, zenés változata mellett
a térség állami tulajdonú erdeit kezelõ
társaság vadászati tevékenységét bemu-
tató alkotás is a zsûri elé került. Mind-
kettõ komoly szakmai sikert ért el, hi-
szen elõbbi a „Dokumentum- és oktató-
film”, míg az utóbbi a „Vad- és termé-
szet” kategóriában érdemelt ki második
helyezést.   

A filmfesztivál ünnepélyes ered-
ményhirdetésére a Lévai Vadásznapok
gálaestjén került sor, az elmúlt hét pén-
tekén. A serleggel, oklevéllel és tárgyju-
talommal járó elismeréseket Szalacsi
Árpád, a NYÍRERDÕ Zrt. Fehérgyarma-
ti Erdészetének igazgatója vette át Lé-
ván. A filmek egyébként a magyar né-
zõk számára sem ismeretlenek, hiszen
korábban mindkettõt több helyi és or-
szágos tévécsatorna is mûsorára tûzte.

Vereb István

Elismerés Szlovákiában
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egy egész „vágásfordulóval” elõre kell
gondolkozni. Milyen termõhelyi feltéte-
lek várhatók adott területen 100-150 év
múlva? A kutatók is több hipotézist állí-
tanak fel a felmelegedés mértékével
kapcsolatban. Az üzemterv készítõje
melyik szcenárióhoz tartsa magát? Nem
volna helyes, ha ezt az egyes üzemterve-
zõk belátására, véleményére, szakmai
felfogására bíznánk. Feltétlenül szüksé-
ges, hogy a szakmai irányítás legfelsõ
szintjén – a klímaváltozással kapcsolatos
tervezési irányelvekrõl – egységes dön-
tés szülessen. Ennek alapján kell módo-
sítani az egyes rendeleteket, szakmai
utasításokat, szükség esetén kezdemé-
nyezni a törvény módosítását. Többek
között a következõ neuralgikus pontok
újragondolása szükséges.

Hozamszabályozás: az üzemterve-
zés alapját képezõ tartamosság szûk ér-
telmezése helyett az ún. ökoszisztéma-
szemlélet kritériumai, a faállományok
kockázat-minimalizálása kapjon elsõbb-
séget. A konstans, egyenletes fahozam
biztosításának jelentõségét a környezeti
feltételek várható drasztikus változása
amúgy is felülírja, a hozamszabályozás
alapját képezõ növekedési modelleket
át kell dolgozni. Sokkal fontosabb lesz a
gazdálkodás minél nagyobb rugalmassá-
gának biztosítása, az általánosan érvé-
nyes, „kötelezõ” elõírások csökkentése.
A kockázatokhoz igazodó helyi dönté-
sek prioritásának is helyt kell adni.

Véghasználati kor: a természetkö-
zeli erdõgazdálkodás szempontjai az
eddigi gyakorlatban a véghasználati ko-
rok kitolását sürgették. A globális fel-
melegedésre való tekintettel ezt az
üzemtervek készítésénél nem szabad
automatikussá tenni. Különösen a fafaj
szárazsági határa közelében, az új klí-
matípusok határterületein alacsonyabb
vágáskorokkal kell a jövõben számolni.
Az aszálykárok gyakoriságának bekö-
vetkeztével a faállományok növekedé-
sükben megrekednek, leállnak, ilyen-
kor az üzemtervtõl való eltérést rugal-
masabban kell kezelni.

Üzemmód-választás: az egyre nép-
szerûbb szálaló üzemmódra való áttérés
– drasztikus klímatípus változás esetén –
növeli a kockázatot. Ezért az ökológiai-
lag érzékeny területeken a faállomány-
szerkezet átalakítása szálaló erdõ felé to-
vábbi részletes kutatást igényel.

Termõhelyi feltételek figyelembe
vétele: az üzemtervek készítésénél tekin-
tettel kell lenni a klimatikus feltételek (és
az ezzel összefüggõ vízgazdálkodás)
prognosztizált változásaira. Ehhez a
hosszú és középtávú elõrejelzések regio-

nális leskálázása szükséges (egyrészt
meglévõ kutatási eredmények, másrészt
további kutatások alapján). A termõhelyi
potenciál változásánál a nitrogénülepe-
dés és a CO2 koncentrációváltozás (még
nem eléggé tisztázott) szerepét is figye-
lembe kell venni. Mindezek együtt a ho-
zamszabályozást is befolyásolhatják.

Fafajpolitika: a jelenlegi gazdasági
(fatermesztési) és természetvédelmi
(õshonossági) szempontokra épülõ fa-
fajpolitika ki kell egészüljön a hosszú
távú stabilitást biztosító fafaj-megvá-
lasztás elveivel. Számos korábbról rög-
zült „alapelv” a klímaváltozás következ-
ményeivel is számolva már nem idõsze-
rû, így például:

– az elegyetlenség a maximális ho-
zam elérése céljából;

– a hagyományos faipari feldolgozás
szempontjából alacsony vagy alacso-
nyabb gazdasági értékû fafajok háttérbe
szorítása, így elsõsorban a csertölgyé, a
gyertyáné stb.;

– az értékesnek és a korábbiakban
hiány-fafajnak tekintett fafajok túlzó fa-
vorizálása (a lucfenyõ esetében ez már
szûnõben van, de a bükk esetében még
élõ hagyomány);

– nem õshonos (vagy „tájidegen”)
származások, fafajok alkalmazásának
újragondolása az erdõfelújításoknál és
erdõtelepítéseknél.

Ez utóbbi kérdés alapos ökológiai,
botanikai, gazdasági elemzéseket, kuta-
tásokat igényel, és komoly alternatívá-
kat kell kínáljon elsõsorban az alsó, szá-
razsági erdõhatáron (különösen az er-
dõssztyepp klímatípusban ) alkalmaz-
ható idegenhonos fafajok tekintetében.
Elsõsorban a kevésbé invazív, kemény-
lombos fafajok palettáját célszerû nö-
velni minden elérhetõ információ fel-
használásával.

Ökoszisztéma szolgáltatások
teljes körû figyelembevétele: a klí-
maváltozás következményei az erdõta-
karónak az eddigi tervezéseknél alig fi-
gyelembevett szolgáltatásait jelentõsen
befolyásolják, ezért a körzeti erdõterve-
zésnek, ill. a részletes tervezésnek is ér-
tékelni kell a „szolgáltatások” fenntartá-
sához szükséges szempontokat, mint
amilyenek a következõk:

– szénmegkötés, szénkészletek ala-
kulása;

– talajnedvesség, talajvíz, ivóvíz-
készletek, vízfolyások védelme;

– genetikai és faji diverzitás megõr-
zése;

– talajállapot megõrzése, erózióvé-
delem (különös tekintettel a ritkább, de
erõteljesebb csapadékeseményekre!).

Döntéstámogató rendszerek: az
elõzõekben felvázolt komplex kérdé-
sek eldöntésére a kutatás részérõl olyan
adatbázisok, információk, algoritmusok
stb. kidolgozása szükséges, amelyek az
üzemtervezés és a gazdálkodás dönté-
seit – helyi szinten is – megfelelõ mó-
don támogatják

Folyamatban van az ún. „zöld köny-
vek” (Magyarország erdõgazdasági tá-
jainak erdõfelújítási, erdõtelepítési irány-
elvei és eljárásai c. köteteknek) megújí-
tása. Elengedhetetlen, hogy a több évti-
zedre irányt mutató szakmai kiadvány
ne vegye figyelembe a globális felmele-
gedéssel kapcsolatos erdészeti kutatá-
sok eddigi eredményeit.

Szükségképpen át kell gondolni az
Erdõtervi Útmutató „Az egyes termõ-
helytípus-változatokon alkalmazható
célállományok” c. mellékletét is.

Az erdõ (a vidék) lakosságmeg-
tartó szerepének javítása

Az erdõ egyre nagyobb jelentõségre tesz
szert a vidék népességmegtartó képessé-
gének fenntartásában. Egyrészt közvet-
len munka- és megélhetési lehetõség biz-
tosítása révén, másrészt közvetetten a tu-
rizmus teremtette munkalehetõségekbõl
származó jövedelemforrások révén. Töb-
bek között ezért is az erdõk ügye vala-
mennyi kontinensen egyre növekvõ
mértékben kerül a közvélemény és a po-
litika-formálók érdeklõdési körébe.

Az Európai Unió erdészeti stratégiája
megtartja az erdõk gazdasági jelentõsé-
gének elsõdlegességét, de a folyamato-
san növekvõ tendenciájú immateriális
funkciókat szintén elismeri.

A stratégia elsõ pontja rámutat, hogy
az erdõ a legfontosabb megújítható erõ-
források egyike, amellyel Európa ma
rendelkezik.

Tekintettel arra, hogy az erdészet –
mint gazdálkodási szakágazat – az Eu-
rópai Unió jólétének és munkaerõ-fog-
lalkoztatottságának egyik forrása, az EU
erdészeti stratégiájában az erdõk gazda-
sági hasznosításának elsõbbséget kell
biztosítani, amely követelményt az
egyéb célú erdõkben, az ott folytatandó
gazdálkodással egybehangolva kell
megvalósítani. Másrészrõl alapként kell
elfogadni az európai erdõk és az azok
használatában követett célok sokfélesé-
gének tényét, továbbá környezeti, gaz-
dasági és társadalmi követelményeit.

Az eddigiekbõl okszerûen követke-
zik, hogy az erdõterületek bõvítéséhez
(az erdõ-erõforrás növeléséhez) alapos
gazdasági, társadalmi és tulajdonosi ér-
dekek fûzõdnek. A globális klímaválto-
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zással kapcsolatban ez az igény erõsöd-
ni fog. Számítani kell arra, hogy a fel-
melegedés elõrehaladtával az erdõs-
sztyepp klímatípus területe jelentõsen
kiterjed, ahol a szántóföldi termelés az
ökonómiai küszöb alá süllyed. Itt ese-
tenként csak az erdõtelepítés (ültetvé-
nyes fatermesztés) lehet egyrészt a ki-
egészítõ jövedelemforrás alapja, más-
részt az agrárátalakulás segítõje.

Az erdõtelepítés:
– lehetõség a gazdaságosan nem

mûvelhetõ mezõgazdasági területek al-
ternatív hasznosítására;

– elõsegíti a marginalizációs folya-
matok lassítását;

– elõsegíti a vidéki turizmust;
– javítja a kontinentális szélsõségek-

re hajló klímát, egyes térségek mezõ- és
vízgazdálkodásának feltételeit;

– nagy szerepe van a defláció, eró-
zió, víz- és légszennyezõdés stb. meg-
akadályozásában;

– újratermelhetõ természeti erõfor-
rás, jövedelemtermelõ bázis.

Magyarországon átlag feletti a mezõ-
gazdasági termelés részaránya a nem-
zeti össztermékbõl, és az agráriumban
foglalkoztatottak aránya az összlakos-
ságból.

Egyelõre nem határozható meg an-
nak a magyar mezõgazdasági területnek
a nagysága, amelyen – a klímaváltozást
is figyelembe véve – az erdõ az egyedü-
li alternatívája. Ennek ellenére lehetõvé
kell tenni az erdõtelepítés, erdõgazdál-
kodás elõsegítését a gazdaságilag elma-
radt térségek agro-erdészeti rendszerei-
ben, támogatni kell az olyan csatlakozó
gazdasági programokat, mint amilyenek
az agro-erdészeti fejlesztési programok.

Ma már általánosan elfogadott, hogy
az erdõk több célt szolgálnak. Olyan ja-
vakat termelnek, mint a faanyag, gyan-
ta, mag, vadgyümölcsök, vadhús stb.

Az az álláspont, hogy az erdõk pusz-
tán azért vannak, hogy kiaknázhassuk,
mára felcserélõdött az erdei erõforrások
fejlesztésének koncepciójával. Mégis,
az erdõnek a rekreációban, az egész-
ségvédelemben és a vízmegõrzésben
betöltött szerepét úgy kell tudatosítani,
hogy az szükségtelenül ne korlátozza
az erdõk gazdasági hasznosítását, a fa-
lusi lakosság megélhetését.

Természetvédelem, védelmi
funkciók megõrzése

Növény- és állatvilágunk gazdagsága a
Kárpát-medence természetföldrajzi vi-
szonyainak, és az ebbõl következõ fló-
ra-és faunaterületek találkozásával ma-
gyarázható.

Természetközeli erdeink erdészeti,
természetvédelmi és gazdasági jelentõsé-
gét növeli az a körülmény is, hogy euró-
pai viszonylatban (tõlünk nyugatra) ter-
mészetes, illetve természetközeli (fõleg
lombos) erdõk már nem, vagy alig talál-
hatók. A nálunk még meglévõ természet-
közeli erdõállományok nemcsak a ter-
mészetvédelem számára jelentenek esz-
mei értéket, hanem a jövõ erdõgazdálko-
dása számára olyan erõforrást, amelynek
évmilliók során kialakult genetikai sokfé-
leségében a társadalom gazdasági terme-
lõ tevékenységének ma még beláthatat-
lan innovációs tartalékai rejlenek.

A klímaváltozás kockázati tényezõi-
nek ismeretében ezek egy részének
vagy legalább reliktumainak megmenté-
se égetõ feladat. Felülvizsgálatra szorul-
nak elsõsorban a faji és genetikai diver-
zitás megõrzését szolgáló védett terüle-
tek, rezervátumok. Ezeket az erdészeti
klímatípus-vándorlás számított határai
ismeretében a hosszabb távon is alkal-
mas területekre szükséges koncentrálni.

A Kárpát-medence erdei életközös-
ségei sok tekintetben egyedülálló gene-
tikai és faji változatossága Európa ter-
mészeti örökségének része. Fennmara-
dásuk a jövõ generációi számára csak
akkor lehetséges, ha a klímaváltozásra
való tekintettel az elõbbiekben említett
védett területek, rezervátumok áthelye-
zését (evakuálását) idõben meghozott
törvényi és rendeleti módosításokkal a
gyakorlati megvalósítás medrébe sike-
rül terelni.

Ugyanakkor felül kell vizsgálni a je-
lenlegi korlátozásokat (pl. tájidegen
vagy külhoni fafajok merev tiltása, er-

dõhasználati, vagy egyéb elõírások) ab-
ból a szempontból, hogy azok szolgál-
ják-e, vagy éppen akadályozzák a klí-
maváltozáshoz való alkalmazkodás di-
namikus (azaz idõben változó) szem-
pontjait, különös tekintettel az erdõke-
zelési eljárásokra és az erdõvédelmi
módszerekre.

Elsõbbségi figyelmet kell kapniuk
azoknak a korlátozás, illetve védelem
alatt álló területeknek, amelyek az öko-
lógiailag magas kockázatú régiókban
találhatók. Ezeken a helyeken a védett-
ség megszüntetésére is fel kell készülni,
de elõtte a különösen értékes, veszé-
lyeztetett populációk esetében a megfe-
lelõ helyszínre való evakuálás feladatai-
ra is. A kockázati felméréseknek az ex
situ helyszínekre (klón bankok, klón
gyûjtemények) is ki kell terjednie.

Az erdõ védi a természeti környezet
fontos elemeit: talaj, víz, levegõ. Ez a vé-
dõhatás túlterjed az erdõterület határán
(pl. mezõvédõ erdõsávok). A víz körfor-
galmában betöltött kiegyensúlyozó sze-
rep a távolabbi területekre is pozitív ha-
tást gyakorol (csökken az árvizek való-
színûsége). A levegõben lévõ szennye-
zõdések egy részét megköti. Ez a tisztító
hatás különösen lakott területek környé-
kén és az iparosodott vidékeken jelentõs
(Nemzeti Erdõprogram 2002).

Az erdõ védelmi funkcióival szem-
beni igény a klímaváltozás során növe-
kedni fog. Ugyanakkor a különbözõ
funkciók hatékonysága a klímaváltozás
következményeként, különbözõ mér-
tékben csökkenõ lesz (faállomány szer-
kezettõl, csapadékmennyiségtõl, stb.
függõen).

Minden negyedik emlõsfaj a kihalás szélén
áll - olvasható a Nemzetközi Természetvé-
delmi Unió Barcelonában kiadott legújabb
Vörös Listájából. A veszélyeztetett fajokat
tartalmazó összesítésbõl kiderül, hogy a vi-
lágon élõ 5487 emlõsfajból legalább 1141 a
kihalás szélén áll. És minimum 76 már el is
tûnt az 1500-as évek óta. Ám az eredmé-
nyekbõl az is kitûnik, hogy megfelelõ vé-
delmi munkával akár a kihalás szélén álló
állatfajokat is meg lehet menteni, ugyanis a
veszélyeztetett emlõsfajok 5 százalékánál
jelentõs javulást értek el a megmentésükre
indított programokkal.

A tényleges szituáció még ennél sok-
kal rosszabb lehet, miután még 836 em-

lõsfaj szerepel a listán a veszélyeztetett
kategóriában. Ha pontosabb informá-
ciókkal rendelkeznénk, valószínûleg
még több fajról bizonyosodhatna be,
hogy kihalás fenyegeti.

„Mindez azt jelzi, hogy a kutatások
által alátámasztott védelmi tevékenység
egyértelmû prioritás a jövõre nézve,
nemcsak azért, hogy fejlõdjék az adat-
gyûjtés, melynek segítségével jobban
felbecsülhetjük a fajokat érõ fenyegeté-
seket, hanem hogy birtokában legyünk
azoknak az eszközöknek, melyek a
fenyegetett fajok és populációik meg-
mentéséhez szükségesek!

www.greenfo.hu

Minden negyedik emlõsfaj
kihalhat




