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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!
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