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Köszönjük Mátyás Csaba akadémikus
válaszát. Tényszerû ismeretek terén
nem lettünk sokkal okosabbak tõle –
alázatot merítettünk belõle. A jövõnket
alapvetõen formáló (esetleg átíró) prob-
lémák mentén ez több mint hasznos:
szakmai és tudományos téren is min-
denkinek kötelezõ. A tisztánlátás érde-
kében elsõként röviden összefoglal-
nánk a korábbi cikkben részletezett ál-
láspontunkat. Azért is célszerûnek lát-
szik ez, mert akadémikus úr részben
nem ezekre reagált válaszában, részben
talán nem is velünk vitázik.

Nem vitatjuk a klímaváltozás tényét;
lehetséges irányait tekintve is komolyan
vesszük az elõrejelzéseket, jóllehet a
trendekkel kapcsolatos bizonytalanság
sokak szerint nagyobb, mint amit jelen-
leg egyre inkább elfogad a közvéle-
mény. (A kétségekrõl részletes elemzés
olvasható a Természet Világa márciusi
számában is, ezúttal Berényi Dénes aka-
démikus tollából.) Az ismeretek jelenle-
gi szintjén elsõsorban azt nem látjuk bi-
zonyítottnak, hogy a felmelegedés olyan
mértékû lenne a közeljövõben, amelyet
a természetes folyamatok (némi emberi
segítséggel) ne tudnának követni, fenn-
tartva ezzel az õshonos fafajú erdõtaka-
rót (és egyúttal az erdõgazdálkodás fo-
lyamatosságát). Az elmúlt tízezer év so-
rán igazoltan több, igen gyorsan lezajló
hõmérsékleti változás is bekövetkezett,
amit a természeti rendszerek (részben
már a lombos erdõk) sikeresen vészeltek
át. A túlélés alapvetõ zálogának az erdõk
természetes mûködõképességét tekint-
jük, mely állományszinten a megfelelõ
összetételben és szerkezetben gyökere-
zik. Erdész szempontból alapvetõ tenni-
valónak ezért a természetesség fokozá-
sát tartjuk, ami egyebek mellett magá-
ban foglalhatja a sérült, elszegényített
(pl. egyfafajú) erdõkben a hiányzó, szá-
razságtûrõbb fafajok mesterséges elegyí-
tését is. A Kárpát-medencét – õshonos
fafajú erdeinket tekintve – nem látjuk ve-
szélyeztetettebbnek Európa nagy részé-
nél. Mindezek miatt a Mátyás Csaba aka-
démikus által sugallt stratégiai irányvo-
nal követését (pl. új, idegenhonos fafa-
jok behozatalát és széles körû alkalma-
zását, õshonos fafajú állományainkban a
teljes fafajcserét) igen elhamarkodottnak
és kockázatosnak tartanánk.

Talán érdemes leszögeznünk, hogy
vitánkat a legkevésbé sem tekintjük sze-

mélyesnek, és nem kívánjuk az igazsá-
got sem magunknak vindikálni (sõt kris-
tályos igazságokat sem hirdetni). Ugyan-
csak nem kívánunk a megjósolt változá-
soktól megrettenõk szerepébe esve, ér-
zelmi alapon – akár a valódi tényeket is
figyelmen kívül hagyva – érvelni. Ellen-
kezõleg, minél több tényt és véleményt
szem elõtt tartó, minden eshetõséget
mérlegelõ, több szempontú és gyakorla-
tias megközelítést javasolunk. Mérnöki
szakmához ezt tartjuk méltónak. Minden
kedves szakmabeli, a téma iránt érdeklõ-
dõ, abban érintett olvasónak azt taná-
csoljuk, hogy ne higgyen vakon a hatá-
rozott állításoknak (a miénknek sem),
hanem olvassa a szakirodalmat, gondol-
kodjék igazságtartalmán, és saját kör-
nyezetében, gyakorlatában keressen ta-
pasztalatokat. Ez utóbbiaknak a klíma-
változás tekintetében úgyis igencsak
szûkében vagyunk. A tudományos szak-
irodalom jelentõs része sajnos (egyelõ-
re) csak angol nyelven hozzáférhetõ. 

A bükk fafajjal kapcsolatban az aka-
démikus úr által sugallt apokaliptikus jö-
võképet érdemben differenciálja az Acta
Silvatica legutóbbi számának egyik cik-
ke (Mátyás et al., 2010, az összefoglaló-
ból fordítva): „…A tárgyalt vizsgálatok
nagyfokú bizonytalanságot mutatnak a
bükk délkelet-európai szárazsági hatá-
ron várható jövõjével kapcsolatban. Ha-
zai terepi megfigyelések és bioklimati-
kus adatok alapján az alacsony tenger-
szint feletti magasságban, EQ ?20 érték-
kel jellemezhetõ területen fekvõ bükkö-
sök felmelegedés általi fenyegetettsége
elképzelhetõ a század második felében,
míg a magasabban fekvõ állományok
stabilak maradhatnak...” E sorok szerin-
tünk egészen mást üzennek az (erdész)
olvasónak, mint pl. a Népszabadságban
nemrég megjelent rövid cikk.

Nézzünk még néhány, Mátyás Csaba
álláspontjában körvonalazott feltétele-
zést, értelmezést, ami rangos tudomá-
nyos publikációk tükrében továbbra is
vitatható.

Akadémikus úr azt írja, a felmelege-
dés, az erdõhatárok eltolódása (elsõsor-
ban az alsó határon) tömeges fapusztu-
lásban (ilyenformán az erdõk szétesésé-
ben) nyilvánul meg. Az európai ismert,
részletes paleoökológiai felmérések a
múltban nem ezt mutatják. A jégkor utá-
ni vegetációfejlõdés során az erdõk ter-
mészetes átalakulása részben lassan, fo-

kozatos fafajarány-eltolódással valósult
meg (ld. pl. Lageras, 1996). Más körülmé-
nyek között – pl. a talajfejlõdési folyama-
tokkal összhangban – a fafajarányok vál-
tozása igen gyorsan (akár egy mai vágás-
fordulónak megfelelõ idõ alatt) lezajlott
a faállomány felnyílásával, de az erdõk
folyamatos fennmaradása mellett (ld.
Willis et al., 1997). A közelmúlt megfi-
gyeléseire hivatkozik a Nature folyóirat-
ban közölt írás is (Mátyás, 2010): „…A
Földközi-tenger medencéjének nyugati
felében (például Spanyolországban) azt
tapasztalták, hogy az erdõzónák a maga-
sabban fekvõ területek felé tolódtak, mi-
közben nemritkán megváltozott a társu-
lások összetétele. Így például mediterrán
tölgyesek bokorerdõkké alakultak…” 

Talán nem fölösleges még egyszer
hangsúlyoznunk, hogy a hazai, a termé-
szetes (földrajzi és termõhelyi) határain
kívülre telepített fenyves monokultúrák
pusztulását teljesen más folyamatnak
tartjuk. Sok más ok játszik közre a zalai
bükkösök utóbbi években tapasztalt
pusztulásában is, amint arról itt az Erdé-
szeti Lapokban is beszámoltak már. Is-
mét aláhúznánk továbbá, hogy az or-
szágos erdészeti monitorozó rendsze-
rek eddig sem Magyarországon, sem
Európa más országaiban nem jeleznek
tömeges és általános egészségromlást
az õshonos fafajú erdõkben (MgSzH,
2010). Annak ellenére sem, hogy az
utóbbi évek valóban szélsõséges idõjá-
rási eseményei vélhetõen komoly
stresszt jelenthettek az erdõkre nézve.

Néhány szót még a konkrét számok-
ról. Az utolsó ezer év évi átlaghõmérsék-
letének becsült változása az IPCC (és az
akadémikus úr) szerint 1,1 °C. Behringer,
(2010) a Természet Világa cikkében is
idézett könyve szerint ennél jóval na-
gyobb. Akárhogyan is, ezt szintén az évi
(és nem a nyári) átlaghõmérséklet elõre
becsült változásával illik összevetni, ami
a modellek szerint 1,7-2,9 °C. 8200 évvel
ezelõtt Európát (nálunk már a lombos
erdõket) egy gyors, 1,7-2 °C-os lehûlés,
majd fölmelegedés érintette (Morrill-
Jacobsen, 2005) – kimutatható katasztró-
fák nélkül. A használt modellek az évi
csapadék csökkenését 1,1–5,6%-osra te-
szik (Czúcz, 2010). Ez a bükköstõl az er-
dõssztyepp öv felé haladva rendre 8–41,
8–39, 7–34, 6–32 mm-es becsült csökke-
nést jelent. Az akadémikus úr által köz-
readott szám ezek között a szélsõ érték
(és nem az átlag).

A drámai erdõpusztulások forgató-
könyvét tehát az irodalomban tárgyalt
közvetett bizonyítékok alapján egyelõre
nem látjuk valószínûnek. Hasonlókép-
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pen nem látjuk igazoltnak Mátyás Csaba
azon tézisét, mely szerint hazánkban a
klímazonális erdõk valamennyi domi-
náns fafaja (bükk, tölgyek) egy állítóla-
gos szárazsági (erdõ)határ közelében
kritikus helyzetben lenne. Érdemes min-
denekelõtt elkülöníteni a szárazsági er-
dõhatár fogalmát az egyes fafajok elter-
jedési határainak fogalmától. Utóbbit
nem csak (esetenként nem is elsõsor-
ban) a klíma határozza meg. Valódi szá-
razsági erdõhatár (kérdéses, hogy a ma-
gyarországi erdõssztyepp zóna ezzel
mennyiben azonosítható) földrajzi kö-
zelségében sem szükségszerû, hogy va-
lamennyi fafaj „határhelyzetben” legyen.
Dél-Európa számos arid környezetben
levõ hegyvidékén élnek nedvességigé-
nyes fafajok, melyek elterjedésének ép-
pen úgy a biotikus és abiotikus tényezõk
együttese szab határt, mint a kevésbé
szélsõséges klímájú területeken, pl. a mi
középhegységeinkben. Itt utalnánk Má-
tyás Csabának azon megjegyzésére is,
mely szerint sokan félreértik a szárazsági
fahatár lényegét. Aktuális értelmezésével
szemben úgy véljük, hogy a fogalom
nem kizárólag, még csak nem is elsõsor-
ban a síkságok erdeire vonatkoztatható.
(Ha így lenne, alighanem õ sem a Ma-
gas-Atlasz cédruserdeinek példáján mu-
tatta volna be az állományok pusztulásá-
nak drámai képét, több elõadásában.)

Alapos kritikával érdemes közelíteni
ahhoz az egyszerû párhuzamhoz is,
amely abból indul ki, hogy a fafajok jég-
korszak után északra irányuló vándorlá-
sa korlátozott terjedési képességrõl ta-
núskodik; így a jelenleg prognosztizált,
sokkal jelentõsebb hõmérséklet-emelke-
dés szerint valóságos „vágtára” kénysze-
rülnének. Nyilvánvaló tény, hogy a jég-
korszak után sok évezreddel Európa leg-
jelentõsebb fafajai a kontinensünk nagy
részén széltében-hosszában elõfordul-
nak. A bükk magjának a jégkorszak utá-
ni terjedés során több ezer kilométert
kellett megtennie a refúgiumoktól elter-
jedési területének mai határaiig (sõt ko-
rábbi idõszakban ennél is távolabbra),
amely csak generációk hosszú sorával
képzelhetõ el. Ma a bükk (és a száraz-
ságtûrõbb erdõalkotó fafajok) táji lép-
tékben itt (is) megtalálhatók, így melege-
dés/szárazodás esetén az erdei életkö-
zösség adaptációjához elég, ha csak az
arányuk változik meg egy-egy állomány-
ban (amihez idõnként szükség lehet em-
beri segítségre is). 

Végezetül hadd utaljunk ismét arra a
sokféle bizonytalanságra, amely a kér-
déskört jellemzi, és ami óvatosságra int a
XX. századot jellemzõ kampányszerû fa-

fajpolitikák alkalmazásával szemben. A
klímaváltozással kapcsolatban kialakí-
tott, szakmai körökben is felbukkanó
számtalan forgatókönyv egyelõre megle-
hetõsen bizonytalan támaszt nyújt a gya-
korlati teendõket illetõen. Mindeneke-
lõtt a mérnöki tevékenységet kellõ pon-
tossággal és biztonsággal megalapozó
jóslatokra nem ad lehetõséget, fõként
olyan idõtávon, amellyel az erdõgazdál-
kodás során számolni szükséges. Ennek
tükrében különösen aggasztó, hogy ko-
moly szakemberek védett területek áthe-
lyezésérõl értekeznek; esetleg a körzeti
erdõtervekben látjuk viszont a bükkö-
sök lecserélésének igényét. Még a klíma
egyirányú, egyértelmû változása mellett
sem tudjuk, hogy az egyéb termõhelyi
tényezõk mennyi ideig és milyen mér-
tékben képesek ellensúlyozni a változá-
sokat. Sok erdei élõlény, elsõsorban a
fáknál rövidebb életû, mobilisabb nö-
vény- és állatfajok jól jelezhetik a termõ-
helyi változásokat, a fáknál akár évtize-
dekkel korábban is. Az ilyen esetleges
jelek egyértelmûbb figyelmeztetésként
szolgálhatnak (ha bekövetkeznek). Ne-
héz megjósolni továbbá, hogy az esetleg
„bevetésre kerülõ”, klímát jól tûrõ fafa-
jok miként viselkednek az új környezet-
ben. Könnyen elképzelhetõ, hogy gaz-
dasági szempontból is kudarcot vall a
használatuk, nem beszélve azokról a ter-

mészetvédelmi kockázatokról, amelye-
ket máris jól ismerünk néhány faj eseté-
ben. Tartsuk szem elõtt, hogy az invazív
fajok elleni védekezés az egész világon
hatalmas költségeket emészt fel, amely
megspórolható lett volna elõrelátóbb,
több ökológiai ismeretet is figyelembe
vevõ tervezés mellett. 

Mindezt figyelembe véve az erdõk
természetességének növelése olyan le-
hetõségnek látszik, amely a különbözõ
irányú klímaváltozással szemben is hat-
hatós védelmet nyújt erdeinknek. Az el-
múlt tíz év erdõgazdálkodása Magyaror-
szágon éppen ebben az irányban nyitott
új utakat, európai szinten is figyelemre
méltó lendülettel és helyzetfelismerõ ké-
pességgel. Megemlítendõ, hogy a para-
digmaváltáshoz a társtudományok is
hozzátették a magukét. A folyamatos er-
dõborítás melletti gazdálkodás (esetleg
természetvédelmi kezelés) során remél-
hetõleg minden garancia betervezhetõ,
ami az erdõk zökkenõmentes mûvelésé-
hez hozzájárul – akár változó környezet-
ben is. Úgy véljük, ennél jobb elméleti és
gyakorlati felkészülésre nem sok példát
találunk a világban. Szakmai feladatnak
is éppen elég a szakmájukat elhivatottan
(egyúttal akár egzisztenciális alapon)
végzõ erdészeknek, természetvédõknek
és kutatóknak egyaránt.
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