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Solymos Rezső akadémikus életműve ezer 
szállal kötődik az erdővagyon felméréséhez 
és gyarapításához. Figyelemre méltó 
gondolatai közül vettük az alábbi idézetet, 
mely egyben ennek az előadásnak a témáját 
és gondolatiságát is jól lefedi. A kiemelt 
szavaknak különösen annak fényében van szavaknak különösen annak fényében van 
jelentősége, hogy amíg a XX. század 
második felében egy viszonylag stabil 
világban az erdővagyon gyarapítása volt az 
elsődleges feladat, a XXI. század szédítő 
sebességgel változó világában az erdővagyon 
megőrzése vált kihívássá.



„A mi dolgunk a 21. század kezdetén … 
többek között az, hogy az erdők 
fatermés ére, az élő fa és a kitermelt 
faanyag természet- és környezet-védelmi 
szerepére, valamint a fahasznosítás
gazdasági, ökonómiai vonatkozásaira az gazdasági, ökonómiai vonatkozásaira az 
erdei ökoszisztéma egészére való 
tekintettel hívjuk fel a figyelmet.”

Solymos R.



Az erdővagyonnal – melynek értelmét ebben 
az előadásban a favagyon néhány egyszerű 
mutatójára egyszerűsítünk – az elmúlt 
időszakban egyértelműen tartamosan 
gazdálkodtunk, sőt azt – elsősorban az 
erdőtelepítésekkel – sikerült mintegy 
harmadával növelni is. Ebben azonban –harmadával növelni is. Ebben azonban –
egyebek mellett – szerepe volt a komolyabb 
ökológiai katasztrófák hiányának, a 
viszonylagos energiabőségnek, valamint az 
importlehetőségeknek is.



Erdővagyon: tartamos növekedés



Bár az erdővagyon felmérésének az 
eszközrendszere az utóbbi fél évszázadban 
jelentősen fejlődött, továbbra is viszonylag nagy 
bizonytalanság terheli az erdővagyon 
növekedésének becsült értékét. Ha ezt a 
növekedést tíz évre számítjuk úgy, hogy az 
élőfakészletek különbségét vesszük (ezt minden élőfakészletek különbségét vesszük (ezt minden 
évre megtehetjük), akkor 1996-ig kb. azonos 
értéket kapunk ahhoz az értékhez képest, 
amelyet úgy kapunk, hogy a becsült növedékből 
kivonjuk a fahasználat mennyiségét. 1996 után 
azonban ez utóbbi módszerrel számított érték 
7%-al nagyobb számot ad.



Mennyi „pontosan” az erd ővagyon?

7%



A fenti két módszerrel számított érték 
különbségét érdemes összevetni pl. Svájc 
erdőleltárának megfelelő adataival. Az 
élőfakészlet vonatkozásában a statisztikai, 
nagyterületű erdőleltárt alkalmazó, de nehezebb 
környezetben dolgozó alpesi országban egy 
nagyságrenddel kisebb a hiba. Érdekes 
emellett, hogy az erdőterület nemcsak nálunk, 
hanem Svájcban is nőtt az elmúlt időben, ennek 
az oka azonban elsősorban a klímaváltozás, 
mely a hegyeken lehetővé tette az erdők 
természetes terjeszkedését.



Svájci erd ővagyona 1995-2006

±0,4%

±0,8%



Az erdővagyon jövőbeli változását illetően 
szintén fontos szerepe lehet a 
klímaváltozásnak: rövid távon gyorsíthatja a fák 
növekedését, hosszabb távon azonban 
növedékveszteséghez és fapusztuláshoz 
vezethet. Hasonló hatásai lehetnek más 
tényezőknek is. Annak ellenére, hogy egy-egy tényezőknek is. Annak ellenére, hogy egy-egy 
tényező pontos hatásmechanizmusát egyelőre 
nem sikerült feltérképezni, vélelmezhető, hogy 
hosszabb távon jelentős kockázatokkal kell 
számolni az erdővagyon változását, sőt 
fennmaradását illetően. 



Az erdővagyon lehetséges változása

Változás oka rövid
táv

közép- és
hosszútáv

klímaváltozás ↑ ↓
széndioxid -trágyázá si

effektus ↑ ?széndioxid -trágyázá si
effektus ↑ ?

túlhasználat ? ↓
korosztály-eloszlás

változása - ↓

Összességében ↑ ↓↓↓



Az erdővagyon növelésének egyik módja az, ha 
növeljük a megtermelődő faanyag mennyiségét, 
a növedéket. Ennek elvben sokféle módszerét 
vetették fel, és próbálták is ki az elmúlt 
évszázadokban. E módszerek nagy része 
azonban csak elméleti lehetőség, a azonban csak elméleti lehetőség, a 
gyakorlatban nem, vagy csak nagyon kis 
mértékű növekedés érhető el velük. Ezért a 
jövőben is az elsődleges módszer az 
erdőtelepítés lehet, amellyel újabb olyan tőkét 
hozunk létre, amely faanyagot teremthet.



Növelhet ő-e a növedék?

Lehetséges módszer rövid 
táv

közép- és 
hosszútáv

Természetközeli állományok
→ faültetvények nem nem

Lassan növ ők → gyorsan
növők alig (?) alig (?)növők alig (?) alig (?)

Szálalás elterjesztése nem nem
Elegyetlen állományok

elegyessé alakítása nem alig

Felhagyott erd ők újbóli
kezelésbe vonása nem igen!

Erdőtelepítés alig igen!



Erdővagyonnak az a faanyag is tekinthető, amit 
közvetlenül tudunk hasznosítani – ezért fontos 
annak számba vétele is, hogy a jövőben mennyi 
faanyagot lehet majd kitermelni. Ez – néhány 
közkeletű vélekedéssel ellentétben – szintén 
nem növelhető jelentősen. Különösen az erdei nem növelhető jelentősen. Különösen az erdei 
apadék kitermelése tekinthető korlátozottnak 
részben ökonómiai, részben ökológiai tényezők 
miatt. Hosszabb távon csak az erdőtelepítések 
azok, amelyekkel lényegesen növelni lehetne a 
felhasználható és kitermelhető faanyag 
mennyiségét.



Lehetséges módszer rövid táv
közép- és 
hosszútáv

Felhagyott erd ők
újbóli kezelésbe

vonása
igen igen

Kitermelhet ő famennyiség növelhet ő?

vonása
Erdei apadék (egy

részének) kihozatala
talán , de túl 
nagy áron

nem

Erdőtervi lehet őségek
jobb kihasználásával

kis
mértékben

kis 
mértékben

Erdőtelepítés alig igen!



Növelhet ő-e az erdővagyonunk?

a növedék csökkenése könnyen 

előidézhet ő, a felhasználható előidézhet ő, a felhasználható 

faanyag mennyisége csak kicsivel 

növelhet ő (főleg erd őtelepítéssel)



Csökkenhet-e az erd ővagyonunk?

középtávon mind a növedék, mind a 

felhasználható faanyag csökkenhet a 

lehetséges beavatkozások ellenére is

a földi méret ű gazdasági folyamatok 

és a klímaváltozás miatt



Az erdővagyon jövőbeli alakulását elsősorban a 
faanyag iránti globális igénynövekedés, valamint 
a klímaváltozás befolyásolhatja. Mivel az előbbi 
hosszabb távon fenntarthatatlan, ezért akár már 
közép távon is várható az importlehetőségek 
beszűkülése. A klímaváltozásnak számos 
hatása várható. Ezek közül a fákat a 
hőmérséklet-emelkedés mint termőhely-változás hőmérséklet-emelkedés mint termőhely-változás 
érinti, és a potenciális termőhely-típus sok 
helyen már viszonylag kicsi – 1,3 fokos –
hőmérséklet-emelkedés miatt is megváltozhat. 
Ennek következtében az erdős vegetáció 
számára általában nem megfelelő erdős-
sztyepp klíma alakulhat ki.



Fenntarthatatlan világban élünk
milliárd egység
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Klímaváltozás: nagy kockázatot jelent!

�Vízstressz miatti növedék-
veszteséghez vezethet

�legyengítheti a fákat

�túlságosan meger ősödhetnek régi-új
károsítók és kórokozók



Zárt erdő / Zárt erdő / erdőserdős--sztyeppsztyepp

jelenlegi
klíma

mellettMátyás, Czimber 2004



Zárt erdő / Zárt erdő / erdőserdős--sztyeppsztyepp

Mátyás, Czimber 2004

1.3°C



Mértékadó klimatikus előrejelzések szerint 
azonban nemcsak 1,3 fokos, hanem 4, sőt 6 
fokos hőmérséklet-emelkedés is elképzelhető 
századunk végére. 4 fokot alapul véve a 
jelenleg még jól alkalmazható erdészeti 
klímatípus-rendszer (következő dia) 
drasztikusan átalakulna, és egy most „bükkös” 
terület klímatípusba kb. 30-35 évenként egy egyterület klímatípusba kb. 30-35 évenként egy egy
fokozattal melegebb („gyertyános-tölgyes”, majd 
„cseres”, végül „erdős-sztyepp”) típusba 
sorolódik át. Ez azt jelenti, hogy ha ma 
elültetünk egy, a „bükköshöz” alkalmazkodott 
bükk csemetét, az az évszázad végére az 
erdős-sztyepp klíma melegét kell tudja elviselni.
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A „ Bükkös ” klímatípus eltolódása
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A ma erdős-sztyeppnél a hőmérséklet-emelkedés 
azzal járhat, hogy hamar félsivatagi, ill. 
kifejezetten sivatagi klíma alakul ki (olyan, 
amelynek klimatikus jellemzői már nem felelnek 
az erdők víz- és hőmérsékleti igényeinek, ezért 
az erdőkre kitalált grafikonon már nem is 
ábrázolható). Mivel elegendően magas talaj-
vízszint nélkül ilyen helyeken nincs erdő-vízszint nélkül ilyen helyeken nincs erdő-
vegetáció, és a talajvízszint további süllyedésével 
kell számolni, komolyan felmerül az, hogy mi 
történik azokkal az akácosokkal, fenyvesekkel 
stb., amelyek klímája elsivatagosodik? Meddig 
lesz érdemes a sivatagosodó területeken 
erdőgazdálkodást folytatni?



Az „ ESZTY” klímatípus eltolódása
éves csapadék (mm)
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A fenti kérdések megalapozott voltát szemlélteti 
az alábbi három dia, amely egy kanadai szúféle 
legújabb, csak a klímaváltozással magyarázható 
gradációját szemlélteti. A szúk populációit 
rendszeresen kordában tartó nagy (-40 fokos) 
téli hidegek elmaradása, valamint a 
gazdanövénynek az egyre melegedő klíma 
miatti legyengülése Magyarország méretű miatti legyengülése Magyarország méretű 
erdőpusztulást (a gazdanövény fenyők 
elvörösödését és kiszáradását), és hazánk 
egész éves szénkibocsátásával egyenlő 
emissziót eredményezett. Kérdés, hogy az 
elpusztult erdőterületek helyét milyen 
ökoszisztémák veszik majd át?



A Dendroctonus ponderosae story
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A Dendroctonus ponderosae story

Kurz et al. 2008, Nature; Kurz et al. 2008, 2009



A Dendroctonus ponderosae story
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A klímaváltozás az előre vártnál sokkal 
gyorsabban halad előre, és egyre több helyen 
jelentkeznek kedvezőtlen hatásai. Ezért nem 
véletlen, hogy a világ különböző szakmai és 
döntéshozói szervezetei egyre-másra teszik 
közzé tanulmányaikat a klímaváltozáshoz való 
alkalmazkodás szükségességéről és módjairól. A 
fenti diák azt szemléltetik, hogy az fenti diák azt szemléltetik, hogy az 
alkalmazkodásra az erdőgazdálkodásban – az 
erdővagyon megőrzése érdekében – is szükség 
van. Első lépésként szigorúan szakmai alapokon 
folytatott, tisztességes vitákra, a megfogalmazott 
alkalmazkodási lehetőségek hatásainak 
becslésére: kutatásokra van szükség.



Klímaváltozás: alkalmazkodnunk kell!

IPCCIPCC

IUFRO

FAO

EU



Erdővagyonunk: helyzetértékelés

� Tartamosan gazdálkodtunk idáig

� Erdővagyonunk az utóbbi évtize-
dekben komolyabb környezeti és dekben komolyabb környezeti és 
társadalmi konfliktusok nélkül n őhetett

� Közép- és hosszútávon viszont komoly  
kockázatokkal kell számolni!



Hogyan őrizhetjük az erd ővagyont?

� Aktív alkalmazkodás szükséges a 

klímaváltozás hatásainak

kivédésérekivédésére

� Védeni kell az erd őket  a túl-

használattól

� Folytatni kell az erd őtelepítéseket


