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Az elmúlt idõszakban többféle véle-
mény is napvilágot látott a klímaválto-
zás erdeinkre gyakorolt várható hatá-
sairól és az erdészszakma szükséges vá-
laszlépéseirõl, többek között az Erdé-
szeti Lapok hasábjain is. Nemrégiben
Mátyás Csaba mutatott határozott
irányt akadémiai székfoglalóján és az
annak nyomán megrendezett sajtótájé-
koztatón, tudományos tézisekre ala-
pozva, igen pesszimistán ítélve meg õs-
honos fafajú erdeink jövõjét. 

A problémafelvetés rendkívül idõsze-
rû és nem vitás, hogy az erdõgazdálko-
dásnak, valamint a természetvédelem-
nek egyaránt stratégiai kérdésként kell
kezelni õshonos fafajú erdeink fenntar-
tását egy változó környezetben. Írásunk-
ban mi amellett törünk lándzsát, hogy
ezen erdeink ellenálló képességének fo-
kozása a klímaváltozásra való felkészü-
lés elsõ számú feladata és biztosítéka. Ja-
vasolnánk emellett, hogy az erdõgazdál-
kodás ma is zajló reformja során az álta-
lános érvényû, radikális irányelvek ki-
dolgozása helyett lehetõség szerint min-
dig többféle utat vizsgáljunk meg. A
megfelelõ elõvigyázatosság elengedhe-
tetlen ahhoz, hogy hiányos tapasztalatok-
ra, korlátozott érvényû eredményekre
alapozva ne okozzunk nehezen vissza-
fordítható károkat erdõterületeinken. 

Egyetértünk a Nyugat-magyarországi
Egyetem professzorával abban, hogy a
kérdéshez érzelemmentesen, tudomá-
nyos alapon szükséges közelíteni. En-

nek szellemében egyúttal fel kívánjuk
hívni a figyelmet állításainak néhány
gyenge pontjára. Elsõsorban az erdõk,
illetve a fafajok vándorlásának, elterje-
désük ún. szárazsági határának kérdé-
seit járjuk körbe, valamint a folyamatos
erdõborítás melletti erdõgazdálkodás
kritikáit vesszük górcsõ alá.  

Vándorolnak vagy helyben ala-
kulnak-e át erdeink?

Ma már egyre kevesebben vonják két-
ségbe a klímaváltozás tényét és alapve-
tõ tendenciáját. Ha pedig változik a klí-

ma, az elõbb-utóbb hatást gyakorol a
növényzet összetételére, még akkor is,
ha egyelõre ennek kevés jelét látjuk.
Kérdés, hogy a gyors klímaváltozások
valóban olyan megrázkódtatás elé állít-
ják-e az erdõket, amelyet mesterséges
fafajcserével lehet csak orvosolni. 

Ismeretes, hogy a klíma a földtörténe-
ti közelmúltban is folyamatosan válto-
zott, a vizsgálatok szerint egyes idõsza-
kokban akár rövid idõ alatt igen jelentõs
mértékben. A legutóbbi eljegesedés ki-
terjedt jégtakarójának visszavonulása óta
az északi féltekén többször is bekövetke-
zett néhány fokos átlaghõmérséklet-vál-
tozás évtizedes idõléptékekben, melyek
közül az utóbbiak már Európában (így a
Kárpát-medencében) az erdõket is érin-
tették. Komoly kataklizmát azonban egy-
általán nem okoztak. Részletes paleoö-
kológiai felmérések azt mutatják, hogy
az ember által meg nem zavart (termé-
szetes) erdõk klímaváltozás hatására tör-
ténõ átalakulása az erdõ életét tekintve
igen gyorsan is végbemehet. A keleméri
Kis-Mohos láp vizsgálata alapján a jégkor
utáni felmelegedés során a nyíres-feny-
ves erdõk Észak-Magyarországon (a luc
fokozatos térvesztése mellett) stabilan
tartották fenn szerkezetüket és összetéte-
lüket kb. a jelen kor elõtt 9600-ig. Ekkor
a faállomány mintegy száz év alatt alakult
át erõsen elegyes tölgyessé, ami újra
másfél évezreden át õrizte integritását a
melegedõ klímában, az emberi hatás
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megjelenéséig. Az átalakulás tartósan fát-
lan állapot nélkül ment végbe. 

Megalapozottnak érezzük tehát azt a
kijelentést, hogy a természetes erdõk tar-
tósan képesek elviselni a környezeti vi-
szonyok (így a klíma) változását, miköz-
ben fenntartják természetes életközössé-
güket, és ha a változás aztán hosszú idejû
és határozott irányú, akkor képesek min-
den megrázkódtatás nélkül átalakulni is.
A kisebb, néhány éven át tartó klimatikus
ingadozások azonban jellemzõen nem
okoznak mélyreható változásokat az er-
dõkben. A fák hosszú életkora miatt a fa-
állomány összetétele és szerkezete lassan
változik, ami finomabb idõskálán nagyfo-
kú stabilitást kölcsönöz az erdõnek, mint
életközösségnek. A viszonylag állandó
erdõklíma hosszú idõn át mérsékelheti a
klímaváltozás hatásait. Mindezt érdemes
szem elõtt tartani, hiszen egyelõre, a je-
lenlegi trendeket elfogadva sem lehetünk
biztosak abban, hogy 50-100 év múlva
milyen irányt vesz a klímaváltozás. Köny-
nyen elképzelhetõ, hogy az õshonos fafa-
jú erdõk könnyedén átvészelik e „szûk
esztendõket”, miközben néhány addig
alárendelt helyzetû elegyfafaj esetleg
megerõsödve kerül ki a szorításból. 

Amennyiben egyirányú és mélyreha-
tó változásoknak nézünk elébe, elke-
rülhetetlennek tûnik, hogy az egyes klí-
mazónák térben elmozduljanak. Kér-
dés, hogy ennek milyen látható követ-
kezményei lesznek az erdõtakaró vo-
natkozásában. Ahol ilyenek vannak
(vagy kialakulnak), ott a felsõ fahatár
feljebb tolódik, a szárazsági alsó fahatár
mentén az erdõtakaró visszahúzódik. A
két erdõhatár között is várhatóan vál-
toznak az egyes fafajok elterjedési min-
tázatai. A fafajok pozícióit egy ideig
megtarthatja a saját (belsõ) genetikai
sokszínûségük, valamint a génáramlás,
ami az új viszonyoknak ellenállóbb vál-
tozatokkal erõsítheti meg a populációt.
Ha a továbbiakban is feltételezzük a je-
lenlegi trendeket, elõbb-utóbb a száraz-
ságot jobban tûrõ fafajok kapnak na-
gyobb szerepet. Átalakulhat a faállo-
mány összetétele, és vele együtt valami-
lyen mértékben az egész erdei életkö-
zösség. Kérdés, hogy miként kerülhet-
nek oda a szárazságtûrõ fafajok egye-
dei? A válasz, hogy az esetek döntõ
többségében már helyben vannak. Az
adott állományban szálanként, vagy az
újulati szintben, esetleg néhány kilomé-
terrel távolabb, egy déli fekvésû hegy-
oldalon is elõfordulhatnak. Ne felejtsük
el, hogy erdei fafajaink döntõ többsége
Európa nagy részén együttesen (egy-
mással elegyedve (vagy közeli szom-

szédságban) honos. A fent említett
fenyves–tölgyes átalakulás is csak így
mehetett végbe a kimutatott gyorsaság-
gal, emberi beavatkozás nélkül. 

Felmerülhet az a szempont is, hogy a
Kárpát-medence belseje különleges
helyzetû, mivel itt – Mátyás Csaba állítá-
sa szerint – valamennyi zonális fafaj az
elterjedése szárazsági határán van. En-
nek következtében állományaik sérülé-
kenyebbek, genetikai utánpótlásuk
nem biztosított. Érdemes elidõzni ennél
a gondolatnál. Nyilvánvaló, hogy a zo-
nális erdõket alkotó fafajaink a Kárpát-
medencénél délebbre, keletebbre is ki-
vétel nélkül megtalálhatók, tehát legfel-
jebb lokálisan hiányoznak a síkságaink-
ról. (Hogy pl. az Alföld nagy része mi
okból fátlan, arról is régóta megoszla-
nak a vélemények.) Elég egy pillantást
vetni Európa növényzeti térképére,
hogy lássuk, pl. a bükkösök a Kárpát-
medencén kívül is több régióban folt-
szerûen találhatók meg, rendszerint
szárazságtûrõbb fafajok erdeitõl körül-
véve. Nincs okunk feltételezni, hogy
Magyarország területén más tényezõk
szabnak határt elterjedésének, mint Eu-
rópa nagy részén bárhol, így veszélyez-
tetettebbnek sem látjuk õket itt, mint pl.
a közép-olaszországi vagy az észak-
spanyolországi bükkösöket. 

A fafajok vándorlására (a zonális er-
dõk teljes kicserélõdésére) néhány évti-
zedes idõtávon várhatóan nem lesz
szükség. Az adott tájban együtt vagy
egymástól kis távolságban jelen lévõ fa-
fajok szerepének megváltozása, a do-
minanciaviszonyok eltolódása ugyan-
akkor nagyon is elképzelhetõ. Bükkö-
seink egyre több tölggyel, hárssal, kõ-
rissel stb. elegyedhetnek. Hogy hol és
milyen mértékben változnak erdeink,
azt ugyanakkor nemcsak a klímaválto-
zás általános forgatókönyve határozza
meg, hanem a további termõhelyi té-
nyezõk is. Mély talajon, jó vízellátottság
mellett, vagy északi kitettségben egy
klímaigényesebb fafaj még sokáig ver-
senyképes maradhat a szárazságtûrõk-
kel szemben. Mindezek alapján meg-
kockáztatjuk, hogy természetes er-
deinkben nem kell mesterséges fafaj-
cserére sort keríteni a közeljövõben. 

Mit tettünk a múltban, mit tehe-
tünk a jövõben?

Még egy tényezõ van, amelyrõl semmi-
képp sem feledkezhetünk meg. Az erdõ-
gazdálkodás Európa nagy részén meg-
változtatta az erdõk eredeti elhelyezke-
dését. A bükkösök helyére a magasabb
régióban igen nagy területen lucosok, az

alsó határán gyertyános-tölgyesek ke-
rültek, míg az utóbbiak helyére néha
cseresek. A természetesen erõsen ele-
gyes edafikus erdõkbõl elegyetlen töl-
gyesek lettek. Ilyen „felforgatott” viszo-
nyok között nehéz elképzelni, hogy a
klímaváltozás ne sújtson le az állomá-
nyok egy részére, különösen azok kö-
zül, amelyek nem a nekik legalkalma-
sabb termõhelyet foglalják el. Az ezeket
az erdõket évtizedekig sújtó stresszhatá-
sok után a klímaváltozás valószínûleg az
utolsó csepp lesz a pohárban. A hazai
fenyvesek máig tartó pusztulását mi
egyértelmûen ilyen jelenségnek tekint-
jük. Az ún. határtermõhelyeken néha
megfigyelhetõ leromlásos folyamatok is
az esetek egy részében erre vezethetõk
vissza. Mindez fokozottan igaz az ide-
genhonos fafajokból álló kultúrerdõkre,
melyek a legkülönbözõbb termõhelye-
ken felbukkanhatnak, és aligha vannak
felkészülve a számukra természetellenes
viszonyok között a klímaváltozásra. Még
ennél is komolyabb kétségek merülhet-
nek fel a korábban nemesített, ültetvé-
nyesen termesztett fajtákkal kapcsolat-
ban. Egyáltalán nem tekintjük viszont a
frontális visszaszorulás jeleinek a mára
többé-kevésbé lecsengett tölgypusztu-
lást és a zalai bükkösök problémáit. Az
elõbbi jelenség éppen arra taníthat, hogy
nincs értelme elhamarkodottan szélsõsé-
ges lépéseket tenni. 

Mit tehetünk? A klímaváltozás sokfé-
le kérdést vet fel, amire az erdõk termé-
szetessége, rendeltetése, védettségi ka-
tegóriája stb. szerint különféle válaszo-
kat lehet és kell adni. Gazdasági célú
kultúrerdõk, ültetvények esetében a
megfelelõ fafaj kiválasztásának elsõdle-
ges szempontja lehet a fahozam maxi-
malizálása a klímaváltozás feltételezett
irányának figyelembevételével. Ebbe
beleférhet egy új (szárazságtûrõbb) fa-
faj bevezetése, esetleg újabb fajták ki-
alakítása is, bár itt a múlt tapasztalatai
alapján az óvatosság igen indokoltnak
tûnik. Ne felejtsük el azt sem, hogy az
ország területének jelentõs része klima-
tikus szempontból továbbra is erdõ ter-
mõhely marad, miközben egyelõre me-
zõgazdaságból kivont területként parla-
gon hever, vagy oda nem illõ fafajok
gyenge állományai sínylõdnek rajta. Az
ilyen területek erdõsítése, illetve fafaj-
cseréje valóban komoly szakmai kihí-
vás, és a jövõ kiemelt feladata.

Természetközeli állapotú, õshonos
fafajokból álló erdeinkben a természe-
tesség fokozását tartjuk a változó klíma
elleni küzdelem legreálisabb eszközé-
nek, amelynek magától értetõdõen ré-
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sze a folyamatos borítást kialakító, illet-
ve fenntartó gazdálkodás. Ez lehet
ugyanis a záloga annak, hogy az erdõ
mint életközösség, rugalmas választ
tudjon adni a klímaváltozás hatásaira.
Hogy ez részleteiben mit jelent, azt ta-
lán már nem szükséges hosszasan tag-
lalnunk: elsõsorban változatos fafaj-
összetételû, korszerkezetû, térben in-
homogén, szintezett állományszerkezet
kialakítását, amivel stabil állományklí-
mát lehet fenntartani. A változó klíma
okozta stressz miatt az eddig is érzé-
keny károkat okozó beavatkozások
(tarvágás, teljes talaj-elõkészítés, köztes
mûvelés) a jövõben sok, már most is
problémákkal terhelt helyen ténylege-
sen az õshonos állományok felújíthatat-
lanságához vezethetnek. Természetkö-
zeli erdõkben, különösen, ha a klíma-
változás mértéke fokozódik, ezek a
módszerek alaposan átgondolandók. A
szélsõségesen klímaérzékeny, véde-
lemre érdemes (döntõen ma is védelmi,
közjóléti rendeltetésû) állományok egy
részét ugyanakkor nem eretnekség
megkímélni minden faanyagtermelõ
beavatkozástól.  

A folyamatos erdõborítást biztosító
gazdálkodással segíthetjük a jelenlegi-
nél változatosabb genetikai összetételû
állományok kialakulását, a természetes
géncserét és a fafajok dominanciaviszo-
nyainak spontán változását is. Ez lehet

alapja a klíma megváltozása során az ál-
lomány átalakulásának is, a természetes
dinamikai folyamatok mentén. Minél
természetesebb egy erdõ, annál na-
gyobb a rezilienciája, s annál jobban
megfelel a környezeti kihívásoknak.
Mátyás Csaba kritikáit a szálaló üzem-
módra vonatkozóan sem genetikai
szempontból, sem az állományklíma
veszélyeztetése okán nem találjuk meg-
alapozottnak. Ellenkezõleg, az általa
(is) erdészeti paradigmaváltásnak neve-
zett folyamat mindkét téren sokat segít-
het erdeink alkalmazkodóképességé-
nek növelésében.

Az erdõk összetételének aktív, segítõ
befolyásolásával bizonyos keretek kö-
zött ugyanakkor egyetértünk. Helyén-
valónak tartjuk az okszerûen végrehaj-
tott mesterséges elegyítést az állomány-
alkotó fafajok szárazabb termõhelye-
ken szelektálódott populációiból szár-
mazó szaporítóanyaggal és a Kárpát-
medence õshonos szárazságtûrõbb fa-
fajaival, ha az a természetes folyamatok
során nem látszik biztosítottnak. E te-
kintetben utalnánk Tasnády Péter Jó-
zsefnek a lehetséges gazdálkodói be-
avatkozásokat taglaló gondolataira is,
aki az Erdészeti Lapok 2006. január-
márciusi számában a tõ melletti erdész
alaposságával és óvatos visszafogottsá-
gával mérlegelte többek között e lehe-
tõségeket is. 

Az erdõgazdálkodás hagyományosan
sokféle társadalmi igényt elégít ki. Talán
nem igényel bizonyítást, hogy a termé-
szetesebb erdõk közjóléti és védelmi (de
gyakran gazdasági) szempontból is töb-
bet nyújtanak számunkra. Várható, hogy
egy megváltozott környezetben az erdõk
e szolgáltatásaira is sokkal jobban rászo-
rulunk, mint jelenleg. Hangsúlyozni kí-
vánjuk, hogy fenti gondolatmenetünk
nem (csak) természetvédelmi indíttatású.
Az õshonos fafajú erdõk megõrzése el-
sõdleges gazdasági érdek is. Az erre való
felkészülés legfontosabb eszköze az er-
dõk válaszadó képességének növelése.
Ennek, mint láttuk, központi eleme a ter-
mészetesség növelése, az erdõk biológiai
sokféleségének fenntartása. 

Soha nem volt aktuálisabb felidéz-
nünk Juhász-Nagy Pál lényeglátóan tö-
mör megfogalmazását, mint manapság:
„Minden, ami túlságosan elszegényített,
pusztulásra van ítélve”.

Az Erdészeti Lapok januári számá-
ban részletes összefoglaló olvasható er-
deink jelenlegi egészségi állapotáról. Az
országos adatgyûjtés elemzései alapján
fõként az idegenhonos feketefenyvesek,
akácosok egészségi állapota mondható
rosszabbnak. Az õshonosok Európa
más országaival összehasonlítva nem
mutatják a romlás jeleit. Búcsú az õs-
honos fafajainktól? Talán még korai
megkondítanunk a vészharangot. 

Kiskunhalason, a Sóstói parkerdõ Só-
lyompihenõjénél 2010. december 3-án
esõs délelõttön erdészek, környezetvé-
dõk, valamint természetszeretõ halasiak
jelenlétében emlékoszlopot avattak. Az
emlékoszlop felállításának célja az volt,
hogy a halasiak körében kedvelt kirán-
duló és pihenõhelyen legyen méltó al-
kotás azok emlékére, akiknek példamu-
tató hûsége és kiemelkedõ szakmai tu-
dása jelentõs szerepet játszott a parkerdõ
létrehozásában és megõrzésében. 

Az emléktáblára elsõként a 2009-ben
elhunyt Jaksa Ferenc erdõfelügyelõ ne-
ve került fel. Az ünnepélyes avatáson
résztvevõ Gyovai István, Kiskunhalas
város polgármestere köszöntõ beszédé-
ben méltatta a parkerdõ szerepét a város
lakóinak életében és hangsúlyozta an-
nak fontosságát, hogy voltak és vannak
példamutató személyek, akik hûségesen
részt vesznek olyan feladatban, amellyel
maradandót tudnak alkotnak az utókor
számára. 

Ezt követõen a
kiskunhalasi Kert-
városi Iskola öko-
lógiai csoportjának
megjelent diákjai
„Az Erdõ fohászát”
mondták el közö-
sen. 

Jaksa Ferenc
mások számára is
irányt mutató mun-
káságáról dr. Gõbö-
lös Antal az Állami
Erdészeti Szolgálat
nyugalmazott igazgatója emlékezett meg.
Kiemelte azt a közösen végzett áldozatos
munkát, amely a rendszerváltást követõ
idõszakban megmentette és megtartotta a
parkerdõt a halasiak számára. 

Az emléktáblát Jaksa Ferenc özvegye
leplezte le, majd a Kiskunhalasi Kör-
nyezetvédõ Egyesület tagjainak tisztel-
gõ koszorúja és a Jaksa-család emléke-
zõ virágai kerültek az emlékoszlopra.

Külön köszönet a Kiskunhalasi Kör-
nyezetvédõ Egyesület elnökének, Csáki
Lászlónak és Vili Gábor egyesületi tag-
nak, valamint a Kelebiai Erdészet ko-
rábbi vezetõjének, Gõbölös Péternek,
akiknek munkája és támogatása nélkül
nem kerülhetett volna sor az emlékosz-
lop felállítására.

Ván László
városi fõkertész

Emléktábla-avatás Kiskunhalason




