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Éghajlatunk változása, változékonysága elsősorban 
magában a természeti rendszerben gyökeredzik. Az utóbbi 
évek felismerése szerint azonban éghajlatunk változását 
az emberi tevékenység is jelentősen befolyásolja. Az ant-
ropogén hatások közül az üvegházhatást kiváltó és azt 
fokozó gázok a légkör általános felmelegedéséhez vezet
nek. Az előre jelzett felmelegedésért 50%-os mértékben a 
C02-gáz a felelős, melynek légköri koncentrációja az ipari 
forradalom előtt mintegy 275 ppm volt, míg napjainkban 
már 350 ppm. Ehhez az emelkedéshez az ipari tevékeny
ség mellett mintegy 35-50%-os mértékig hozzájárul a Föld 
erdőterületének és produktivitásának fokozatos csökkené
se is. Következésképp a kibocsátás mérséklését az erdő
irtások megszüntetése, a szén-dioxid légköri koncentráci
ójának csökkentését pedig a meglévő erdőterületek poten
ciális termőképességének jobb hasznosítása (rontott er
dők átalakítása) és új erdők létesítése nagy mértékben 
elősegítheti. 

AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ÉS AZ ERDŐ 
KAPCSOLATÁNAK FELTÁRÁSA 

Az éghajlat változékonyságának és feltételezett válto
zásának hatásvizsgálata az erdőállományokra azon alap
szik, hogy az erdő olyan ökológiai rendszer, amelyben a 
klíma döntően meghatározza az erdő összetételét és köz
vetve az erdő szervesanyag-produkcióját. Szervesanyag
termeléshez szénforrásként az erdő fái a légköri szén-dio
xidot használják fel, részben tartósan beépítve a fatestbe, 
következésképpen az erdő szervesanyag-termelésével 
visszahat a légköri szén-dioxid mennyiségének szabályo
zásán keresztül magára az éghajlatra, annak változására 
is. 

Az antropogén eredetű globális klímaváltozás regioná
lisan a klímaövek eltolódásaként értelmezhető, és legerő
sebb érvényesülése a közepes szélességi régiókban való
színűsíthető. Ezen a területen a klíma nemcsak melegebb 
lesz, hanem átlagban szárazabb is. Ez utóbbi körülmény 
pedig befolyásolja a magyarországi erdők területi elhelyez
kedését, összetételét és produktivitását. Ezért szükséges 
a várható következményeket a már ismert ökológiai-ter
mőhelykutatási felismerésekre építve tanulmányozni, illet
ve új, a témával kapcsolatos kutatásokat megindítani. 

A várható következmények becslése az erdészeti 
klímaosztályozás alapján 

A magyarországi fő állományalkotó fafajok termőhely
igényének feltárása, valamint areájuk értékelése alapján 
kialakításra került egy sajátosan magyar termőhely-érté
kelés. 

Ebben a termőhely-értékelésben döntő szerepe van az 
éghajlati viszonyoknak. Akutatás folyamán, feldolgozva 62 
meteorológiai állomás adatait és egybevetve ezek erdőtár
sulásaival, megállapítható volt, hogy az erdőtársulásoknak 
legszorosabb kapcsolata a légnedvességgel van. A lég
nedvesség júliusi 14 órai átlaga bizonyult legalkalmasabb
nak a termőhely klímatényezőjének jellemzésére. Ezen 
felismerés alapján közvetett módon fafajokkal, ill. erdőtár
sulásokkal meghatározhatók egy erdőrészlet termelési 
egység - klímaviszonyai. 

Az erdészeti klímatípusok a kővetkezők. 
Bükkös klíma. A bükkös a párás hegy- és dombvidékek 

állománya. Elterjedésében a klímatényezők közül a pára
tartalom játszik legnagyobb szerepet. Bükkösök ott alakul
nak ki és élnek, ahol a júliusi 14 órai átlagos relatív pára
tartalom a 60%-ot meghaladja. Bükkös klímájú mindazon 
terület, ahol a bükk állományalkotó. Magyarországon bük
kös klímájú terület — különösen zonális helyzetben — 
aránylag kevés van. Az extrazonális párás északi, keleti 
hegyoldalak, párás völgyek kedvező klímáját minden me
teorológiai adatsornál jobban jelzi a bükk. Az ország erdő
területéből mintegy 9,5%-a bükkös klímájú. 

Gyertyános—tölgyes klíma. E klímára jellemző a gyer
tyán, tehát ebbe a klímába tartoznak a hazai gyertyános
kocsányos és gyertyános-kocsánytalan tölgyesek, vala
mint az elvétve előforduló gyertyános-cseresek területei. 
A gyertyán is igényes a levegő páratartalmával szemben, 
ha nem is olyan mértékben, mint a bükk. A júliusi 14 órai 
légnedvesség jellemzője 55-60%. A gyertyán a bükkös 
klímában is nagy vitaiitású elegyfa. Az 55%-os légnedves
ség alatt viszont vitalitása nagyon csökken, hasonlóan 
felújuló képessége is. Ezen területeken az idősebb gyer
tyánok csúcsszáradók és rendszerint kiszorulnak az állo
mányból. A gyertyán Magyarországon a mérsékelten me
legigényes fafajok közé tartozik. A gyertyános-tölgyesek 
sok sík és enyhe lejtésű területről kiszorultak. Kisebb mér-



tékben a mezőgazdaság foglalta el területüket, nagyobb 
mértékben elegyetlen cseresek, akácosok, erdei fenyve
sek kerültek helyükre. Az ország erdőterületéből 34,5% a 
gyertyános-tölgyes klímájú. 

Kocsánytalan tölgyes, illetve cseres klíma. A kocsány-
talan tölgyet és csert együtt vagy felváltva használhatjuk 
az azonos klímaviszonyok jellemzésére. A két fafaj elterje
dését elsősorban a talaj választja szét, klímaigényük ha
sonló. A kocsánytalan tölgy és a cser kevésbé páraigé
nyes, mint a bükk vagy a gyertyán. Légnedvességigényük 
az 50-55% júliusi 14 órai átlagos relatív páratartalommal 
jellemezhető. A kocsánytalan tölgy és a cser a bükkös és 
a gyertyános-tölgyes klímában is gyakori, azonban kizárás 
alapján csak ott klímajellemző, ahol a bükk és a gyertyán 
az alacsony páratartalom miatt már nem él meg. A ko
csánytalan tölgyes, illetve cseres klímában a termőhely 
termőképességét döntő mértékben a hidrológiai viszonyok 
és a talaj vízgazdálkodása határozza meg. Jellemző, hogy 
ebben a klímában még tipikus erdőtalajok alakulnak ki. Az 
ország erdőterületéből 32,5% a kocsánytalan tölgyes, illet
ve cseres klímájú. 

Erdőssztyepp klíma. Ezt a klímát erdőtársulással, illetve 
fafajjal jellemezni nem lehet, mert ebben a klímában a 
többletvízhatástól független termőhelyeken összefüggő 
zárt erdő már nem alakulhat ki. Egyes szerzők a pusztai 
tölgyesek klímájának nevezik, azonban ezt az erdőtársu
lást nem mondhatjuk klímajellemzőnek. Az erdősztyepp 
klíma nem szélsőségesen száraz. A júliusi 14 órai átlagos 
relatív páratartalom 50% alatt van, de hazánkban a 45% 
alá sehol sem esik. Az erdőssztyepp klímájú területek 
általában síkok és eredetileg mezőségi vegetáció borította 
őket. Ebben a klímában a kontinentalitás nagy, de a ked
vező időjárású években az erdőfelújítás, erdőtelepítés még 
a legszárazabb területeken is sikeres. Kétségtelen, hogy a 
száraz periódusokban aszállyal kell számolni. Akis vízigé
nyű kultúrfafajok a többletvízhatástól független erdős 
sztyepp klímájú területeken erdőt alkothatnak, de növeke
désük legfeljebb közepes. Az ország erdőterületéből 
23,5% az erdőssztyepp klímájú. Az új erdősítésekkel ezen 
területek aránya növekszik. 

A klímaosztályokhoz általános ökológiai, technológiai és 
ökonómiai feltételek is kapcsolódnak. A nagyobb légned-
vességű területeken élnek a természetes, nagy stabilitású 
bükkös és gyertyános-tölgyes ökoszisztémák. A kocsány
talan tölgyes, illetve cseres klímájú területek az erdő szá
mára már csak közepes adottságokat képviselnek. Az 
erdőssztyepp klímájú területen a természetes erdők már 
csak az ártereken, a közeli talajvizű termőhelyen alakulhat
tak ki. 

Az erdőgazdasági technológiák is szorosan kapcsolód
nak a klímaosztályokhoz. A bükkösöket teljes mértékben, 
a gyertyános-tölgyeseket nagyrészt természetesen mag
ról, az eredeti populációkat megtartva új írják fel. A kocsány
talan tölgyes, illetve cseres klímájú erdők felújítása legna
gyobbrészt csemetével, mesterséges felújítással történik. 
Az erdőssztyepp klímájú erdők mesterséges felújítású kul-

túr- és származék erdők, amelyek megtartása fokozott 
beavatkozásokat igényel. . 

A különböző klímatípusú erdők ökonómiai értéke eltérő. 
A legértékesebb bükkösök és gyertyános-tölgyesek faho-
zama (növedéke) kedvező, ökonómiailag a legjobbak. A 
kocsánytalan tölgyes, illetve cseres klímájú területek faho-
zama általában közepes, és a termesztési költség jelentős, 
ökonómiailag közepes vagy gyenge értékűek. Az erdőssz
tyepp klímájú erdők költségigénye nagy, a fahozam a 
termőhelytől függően, az ökonómiai érték a fahozamtól 
függően változik, gyakran gyenge. 

Amennyiben a Magyarországot érintő regionális klíma
változás éves viszonylatban változó, de folyamatában me
legedő, csapadékban szegényedő, légnedvesség-csök
kenő tendenciával jellemezhető, abban az esetben a ma
gyarországi természetszerű erdőtársulások területaránya, 
a termesztési technológiák eredményessége és a fater-
mesztés naturális hozama, valamint gazdaságossága 
csökkenni fog. A kedvezőtlen változás folyamatosan érvé
nyesül az erdősítések fafajmegválasztásában, a felújítá
sokban és a szervesanyag-képzésben. Ez esetben a ha
zai természetszerű erdőkre vetítve, 50-60 évet véve ala
pul, a következő folyamatos változások becsülhetők: 

— a bükkösök területe kb. 7-8%-kal csökken, folyónö-
vedékük 10-15%-kal lesz kevesebb, a felújítások eredmé
nyessége gyengül, költségei növekednek; 

— a gyertyános-tölgyesek területcsökkenése mintegy 
5%-os lesz, a folyónövedék 15-20%-kal lesz kevesebb, 
a felújítások eredményessége jelentősen gyengül, a költ
ségek számottevően növekednek, a természetes felújítá
sok helyett nagyrészt mesterséges felújításokat kell alkal
mazni; 

— a kocsánytalan tölgyesek és cseres-tölgyesek a 
legszárazabb klímában tenyésznek, ezért területük a klí
maváltozás hatására csak 2-3%-kal csökkenhet, a folyó
növedék azonban 20-25%-kal lehet kevesebb, a felújítá
sok eredményessége nagymértékben gyengül, a költsé
gek nagymértékben növekednek, a természetes felújíátá-
sukat teljes mértékben fel kell váltani a mesterséges erdő
sítéssel; 

— az erdőssztyepp klímájú erdőterületek változása a 
szabad vízféleségek (talajvíz, elöntések, összefutó vizek, 
mennyiségi és minőségi szikesedés) változásától függ. 
Előre jelezhető, hogy a nem erdősíthető területek aránya 
nőni fog és a pionír fafajokkal történő erdősítések jelentős 
térfoglalásával kell számolni. 

A klímaváltozás erdészeti értékeléséhez 
szükséges további ökológiai-biológiai kutatások 

A feltételezett klímaváltozás és az erdőgazdálkodás 
szoros összefüggésének felismerését bizonyítja a hazai 
ismeretanyagon túl az is, hogy az Éghajlatváltozással Fog
lalkozó Kormányközi Testület (ICCP) erdészeti szekciója 
1989 októberében Bonnban stratégiai tervet dolgozott ki a 



mérsékelt égövi erdőkre vonatkozóan. Ebben az alábbi 
főbb kérdésekre kívántak választ adni: 

— hogyan és milyen mértékben járult hozzá az erdők 
irtása az üvegházhatás antropogén eredetű növekedésé
hez; 

— miként hat a klímaváltozás az erdei ökoszisztémákra; 
— milyen intézkedések szükségesek az erdők védelmé

re, szén-dioxid-megkötő képességük fokozására. 
A mérsékelt égövi erdők megbetegedése és pusztulása 

következtében felszabaduló szén-dioxid mennyisége ma 
még nem becsülhető. Hiányosak az ismereteink az eset
leges klímaváltozás mértékéről és üteméről is, következés
képp az erdei ökoszisztémákban várható változások csak 
bizonyos fenntartásokkal modellezhetők. Ezért a hazai 
természetföldrajzi viszonyok és az erdőgazdálkodás kö
zötti összefüggés alaposabb feltárása és a változások 
előjelzése érdekében a következő témakörökben javaso
lunk kutatást végezni: 

— Az éghajlat és az erdőtársulások változása a múlt
ban. 

Ennek keretében célszerű elvégezni az uralkodó fafajok 
(bükk, gyertyán, kocsányos, kocsánytalan, cser- és moly
hos tölgy) pollenazonosítását, a pollen időbeli, térbeli és 
mennyiségi meghatározását. Ezáltal leírható az egyes fa
fajok, illetve erdőtársulások szukcessziója, egybevetve a 
holocén éghajlat változásával. 

— Az éghajlat és az erdőtársulások elterjedése. 
A természetes erdőtársulások elterjedését elsődlege

sen az éghajlat határozza meg. A várható éghajlatváltozás 
okozta erdőtársulás-, fafajelterjedés-változás vizsgálatá
hoz kívánatos a magyarországi fafajok areájának részletes 
klímaértékelése. Az areaközpontok és -határok összeha
sonlító klímaértékelését a módosított Walter-diagramok 
segítségével lehet elvégezni és ezek ismeretében model
lezni a klímaváltozás hatását. 

—Az időjárás és az uralkodó fafajok növekedése közötti 
összefüggés feltárása. 

A fák növekedése és szervesanyag-produkciója köz
vetlenül és közvetve az időjárás függvénye. Az évgyűrű
analízis és az időjárási adatok közötti összefüggés vizsgá
latával az elmúlt 100 év klímahatásait lehet a fák növeke
désére vonatkozóan értékelni. Ezért szükséges a különbö
ző termőhelyeken álló jellemző erdőtársulásokban az ural
kodó fák növekedésmenetének meghatározása és annak 
egybevetése az időjárás változásával. 

—Éghajlatváltozási szcenáriók. 
A regionális éghajlatváltozás hatását vizsgálva az erdő

állományokra és az erdőgazdálkodásra a következő mo
dellek feltételezhetők: 

— a változás a kontinentális klímahatást erősítő, 
— a változás a mediterrán klímahatást erősítő, 
— a változás a boreális klímahatást erősítő (Magyaror

szágon nem valószínűsíthető), 
— a változás a montán klímahatást erősítő (Magyaror

szágon nem valószínűsíthető), 

— változás nem történik. 
Valamennyi modellre kidolgozandó az erdészeti klíma

típusok változása és elterjedése, a fontosabb erdőtársulá
sok, állományalkotó fafajok elterjedése, az erdők várható 
szervesanyag-hozama. 

— Fafajmegválasztás. 
A Magyarországot értinő regionális klímaváltozás érinti 

a távlati fafajpolitikát. Az éghajlat változásától függően a 
magyarországi természetszerű erdőtársulások és fafajok 
területaránya, a termesztési technológiák eredményessé
ge, a fatermesztés naturális hozama és gazdaságossága 
csökkenni fog. A változás folyamatosan elsősorban az 
erdőfelújításokban, erdőtelepítésekben és a hektáronkénti 
növedékképzésben fog érvényesülni. Ezért kívánatos len
ne az 1 978. évi ökológiai alapon elkészített fafajmegoszlási 
feldolgozást újból elvégezni, mert ezzel a 10 évi változást 
és a jelenlegi helyzetet, mint kiindulást lehetne megalapoz
ni. 

— A szén-körforgalom és az erdő kapcsolata 
A föld erdei a becslések szerint 950 és 1650 milliárd 

tonna közötti biomasszával rendelkeznek, ami megfelel 
475-825 milliárd tonna közötti szén mennyiségének. Va
gyis az erdei biomasszában található a legnagyobb föld 
feletti szénkészlet. Regionálisan a Föld szén körforgalmá
ban a magyarországi erdők jelentéktelen szerepet töltenek 
be, ettől függetlenül nem hagyható figyelmen kívül a ma
gyarországi erdők szénlekötési folyamatának feltárása, 
vagyis az élőfa-készletbe beépült szénmennyiség nagy
ságának és annak évről évre történő változásának megha
tározása. 

AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSSAL KAPCSOLATOS 
ÁGAZATI SZINTŰ FELADAT 

A szénlekötésben, a környezetünk kedvező alakításá
ban és az erdőgazdálkodásban egyaránt kiemelkedő sze
repe van az erdőtelepítéseknek és a szerkezetátalakításos 
erdőfelújításoknak. Hazánkban mintegy 1 millió ha olyan 
terület található, amely rentábilisan mezőgazdasági műve
léssel kevéssé hasznosítható. Ezen területek beerdős'rté-
sével a klímaváltozás érvényesülését csökkentő erdészeti 
intézkedések célját messzemenőkig szolgálni tudjuk. En
nek előfeltétele azonban az, hogy kidolgozzuk a magyar
országi erdők szénlekötési folyamatának feltárására épül
ve a regionális éghajlatváltozás modelljei szerint: 

— a szénlekötést figyelembe vevő termőhely szerinti 
fafaj-megválasztási irányelveket és 

— a szénlekötést is figyelembe vevő hazai közép- és 
hosszútávú fafajpolitikai irányelveket. 

Feltétel, hogy a globális éghajlatváltozás regionális ér
vényesülését a szakemberek Magyarország térségére 
adatszerűen előre jelezzék, azért, hogy ezt a változást az 
erdőállományokra és az erdőgazdálkodásra is adaptálni 
lehessen. Az előrejelzés ismeretében részletes hatásana
lízissel, az eddigi erdészeti-ökológiai kutatás eredménye
inek felhasználásával és az ismertetett új kutatások elvég
zésével az éghajlatváltozás hatását a magyar erdőkre 
viszonylag nagy valószínűséggel meghatározhatjuk. 



DR. VÖRÖSS LÁSZLÓ ZSIGMOND 

Ártereink fája: a magyar kőris 

Kevés számú fáink egyike a magyar kőris, és az egyet
len, amely erdőalkotó (Fraxinus angustifolia WAHL ssp. 
pannonica SOÓ et SIMON). A botanikusok — magamat is 
annak tartom — a terepen inkább lefelé néznek, vizsgálód
nak, valószínű az a föltevés, hogy felfedezése ezért oly 
késői, holott erdőalkotó fa. Kárpáti István figyelt föl rá a 
Baja környéki erdőkben, de ő Fr. oxycarpa WILLD.-nek 
vélte. — Soó Rezső és Simon Tibor 1960-ban állapították 
meg a faj nevét, valamint írták le az alfajt, és nevezték el. 
— Kárpáti Zoltán 1968-ban a Turján-vidéken gyűjtött 
anyagból fedezte föl és írta le 15 változatát, amelyet for
mára fokozott le Soó Rezső 1966-ban. (A közlemények 
megjelenésének visszásságai...) Kárpáti Zoltán faj alatti 
határozótáblázata elgondolkoztató, mert külön futtatja a 
levél és külön a termések szerinti levezetést. 

Ennyit a múltjáról. 
Magam a Dráva-síkon tanulmányoztam. Itt is erdőalko

tó fa, illetve a legelőkön találhatók legnagyobb méretű 
példányai, mint tanúfák. A magas kőristől korábban csak 
mint ökotípust különböztették meg, eltérő jegyei a követke
zők: termete sudaras, rügye vöröslő sötétbarna, nem feke
te, mint a magas kőrisé (Fr. excelsior L.) A levélkék fogai 
elállók és kifelé görbülök, nem pedig befelé. A virágzat 
egyszerű füzér, nem mint ott, összetett fürt. — A magyar 
kőris a kőris-szil-tölgyligetek (Fr. pann.-Ulm.-Qu.), a kő
ris-égerlápok (Fr.-Aln.), Somogyban a gyertyános-tölgye
sek (Fr. Pann.-Carp.) jellemző és gyakori fája, de más 
társulásokban is gyakori. 

Fáját a faipar nagyra becsüli, a múltban is így volt. 
Minőségére jellemző, hogy a német hadiipar a háború alatt 
mint „Vajszlóer Esche"-t nagyban szállította repülőgép-
légcsavar készítésére) (Vajszló az erdészeti központ fő 
berakóállomása volt.) Eme kitűnő minőség okát abban 
vélem felfedezni, hogy a vizsgált fák legalább felénél lehe
tett megállapítani, hogy a levélállás háromtagú, váltakozó 
örvös* fólia tristachia. Erre az alaktani különlegességre 
Millner Pál 1974 áprilisában hívta föl a figyelmemet, Pécs-
Pellérd térségében gyűjtött virágzatokon. 

Ez a változat az ágállásra is vonatkozik. A levéltöbblet 
másfélszeres, az asszimiláló felület szintén, ez hathat a fa 
fizikai minőségére. Eme levélállás fákra vonatkoztatott 
mértéke nemcsak a szerző által megfigyelt, begyűjtött 
anyagra vonatkozik, hanem a Magyar Nemzeti Múzeum 
Könyvtárának anyagára is, a korábbi gyűjtésekre is. (Ter
mészetesen nem revideált, tehát Fr. excelsior kötegekben 
lévő anyagra.) Ez a fólia tristachia nem helyi jellegzetes
ség, mert hazánkban és Jugoszjávia különböző helyein 
megtalálható (utóbbi Bózsa Pál, Újvidék gyűjteményéből). 
— Egy kisebb fa Szegeden, az Erzsébet-liget egyik lejárati 
lépcsőjének mellvédi nyílásával majdnem szemben, a jár
da széle mellett látható. — Teratológia nagy száma miatt 
nem lehet. Nem kötődik korhoz, mert az egészen fiatal 
fáktól a pár száz évesig megtalálható. Öröklődő tulajdon
ság! Taxonómiailag talán változat. Ebben az esetben a var. 
typ.-vel képzett hibridje, annak különböző fokozataival. A 
legnagyobb példány, amit eddig sikerült lemérni, a Baranya 
megyei Besencén, a falu várdombi legelőjén díszlik, a 
hajdani, kiszáradt Feketevíz-medence közelében. A ma
gányos faóriás törzsének talpa, ahonnan a felső gyökerek 
erednek, 5 m átmérőjű. Ez a talp talán a régmúlt mocsarára 
utal. A törzs kerülete a legszűkebb helyen mérve 575 cm. 
Az ágak ugyanis elég alacsonyan indulnak. A fa magassá
ga 30 m. Egymásról nem tudva, közel azonos időben Papai 
Jenő Sellyén, más módszerrel ugyanennyit mórt. A lomb
korona átmérője 30 m, kerülete 100 m! Az ágrendszer 
ennél a fánál két főágú sudaras, a lombozat keskeny 
kupola alakú. A hatalmas lombkorona biztos árnyékot adott 
a tűző nap ellen déli pihenéskor, a csürhének és csürhós-
nek, de hirtelen zápor ellen is védett. A csorgásvonalban 
töviskarám segítette az állatok együtt-tartását. Ezt sajnos 
lebontották, a megyei védettséget kimondó határozat ün
nepélyes ismertetésekor, rendcsinálás címén... Afa egész
séges, kora 200-250 évre becsülhető. 

A fólia distachia ritkán, de nem jellemzően előfordul az 
Oleaceae család más nemzetségeinél is. 

A magyar kőris areája az Eupannonicum. Sajnálatos 
módon Bugacon nem sikerült találni (de van), Bátorligeten 
erősen visszaszorulóban van, a Fr. pennsilvanica MARSH, 
foglalja el a helyét. Ennek egyetlen mutatója sem közelíti 
meg a magyar kőrisét. 

Reméljük, hogy az „Ártéri élőhelyek védelme" és az 
ezzel együtt járó rekonstrukció figyelembe veszi ezt a 
minden szempontból értékes fát, a magyar kőrist. 




