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Az elõre jelzett klimatikus változásokra
való felkészülés mindenekelõtt az al-
kalmazkodóképesség hosszú távú meg-
õrzésének problémáját veti fel az erdõ-
gazdálkodásban. Ebbõl adódóan nem
kerülhetõ meg az alkalmazkodás gene-
tikai hátterének kérdése. A klimatikus
szelekció folyamatos és erõteljes jelen-
létét igazolja a fajon belüli geno- és fe-
notípusos változatosság földrajzi és
ökológiai mintázata. A szelekciós hatás-
sal szemben viszont a terepi kísérletek
bizonyítják a fenotipikus plaszticitás
kompenzáló hatását. A génkészletet
befolyásoló genetikai folyamatok (sze-
lekció, génáramlás, sodródás stb.)
ugyanis egyidejûleg fejtik ki hatásukat,
ezért a hatások eredõje a helyi alkal-
mazkodottság szintjén egyensúlytalan-
ságot eredményez. Alapvetõ kérdés,
hogy a nem-egyensúlyi rendszerben a
környezeti változások milyen válaszre-
akciót váltanak ki.

Bár a (nyugat-)európai erdészeti iro-
dalom szinte egybehangzóan növedék-
gyorsulást mutat ki a klímaváltozás kap-
csán, a produkció növekedése csak ott
várható, ahol a növekedés eddigi kor-
látja a hõmérséklet (hõösszeg) volt. Ma-
gyarországon viszont, különösen a szá-
razsági határ közelében, a csapadék
(ill. a talaj vízvisszatartó képessége) a
korlátozó tényezõ, ezért a melegedés és
szárazodás növedékvisszaesést és vita-

litásvesztést eredményez, még emelke-
dõ CO2-szint mellett is. Ez a kifejlesztett
transzferanalízis módszerével kísérle-
tesen igazolható.

A klímatolerancia és plaszticitás ge-
netikailag meghatározott, fajra és popu-
lációra jellemzõ határokkal rendelke-
zik. Ha a klíma, ill. az idõjárási szélsõsé-
gek kedvezõtlenebbre fordulását a sze-
lekció már nem képes kompenzálni, a
toleranciahatár túllépését tömeges mor-
talitás követi.

Az eddigi klimatikus változások Kö-
zép-Európában elsõsorban a lucfenyõt
érintették, amely jelenleg már közép-
hegységeinkben is eltûnõben van. Az
elmúlt évtized szélsõségei a zonális
bükkösök ellenálló képességét is pró-
bára tették, az egészségiállapot-romlás
mellett tömeges mortalitás is fellépett. A
jelenleg rendelkezésre álló klímaforga-
tókönyvek a bükkösök nagy részének
eltûnését vetítik elõre a 21. században,
de a kocsánytalan tölgyesek terület-
vesztése is számottevõ lehet.

A kedvezõtlen változások elsõsor-
ban a zonális erdei fafajok elterjedési
területének szárazsági peremét („xeric
limit”) veszélyeztetik, ezen belül ki-
emelten az alacsony tszf. magasságú
domb- és sík vidékeket. A Kárpát-me-
dencei domb- és sík vidékek mellett ha-
sonlóan veszélyeztetett területek talál-
hatók az erdõ/sztyep határvonal (öko-

ton) mentén Ukrajnában, Dél-Oroszor-
szágban, de Délnyugat-Franciaország-
ban, sõt Észak-Amerikában is.

A kockázatok minimalizálása és
megosztása felülírja a rövid távú gazda-
sági szempontokat, és elsõbbséget kö-
vetel az alkalmazkodóképesség és az
ökológiai szolgáltatások fenntartásá-
nak. A kockázatmegosztás egyértelmû-
en a faji és genetikai diverzitás megõr-
zését és a plaszticitás megerõsítését kí-
vánja meg. Ebben a spontán migráció
és génáramlás jelentõsége elhanyagol-
ható. Az alkalmazkodás esélyeit ugyan-
is az aktuális generáció génkészlete
dönti el.

A klímaváltozásra való felkészülés
kívánalmai nem mindig hozhatók fe-
désbe a „természetközeli” és a „folya-
matos borítást biztosító” gazdálkodás
céljaival. Figyelembe kell venni, hogy a
természetszerû, spontán folyamatok
lassúsága miatt az emberi beavatkozás
elkerülhetetlen, ez pl. az õshonosság
követelményét felülírhatja. Szélsõséges
termõhelyen a zárt koronaszint meg-
bontása negatív következményekkel
járhat. Újragondolást igényelnek a sza-
porítóanyag-gazdálkodás elõírásai is.

Összefoglalva, a klíma kedvezõtlen
változásai az erdõgazdálkodás és a ter-
mészetvédelem számos eddigi alapel-
vének és stratégiájának kritikus áttekin-
tését teszik szükségessé.
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