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Klímaváltozás és erdők

• abiotikus tényezők változása hat a 
fákra, de minden más élőlényre is

• különböző tényezők együttesen hatnak
• fanövekedés felgyorsult• fanövekedés felgyorsult
• fanövekedés hosszabb távon lassulni 
fog

• a relatíve szárazabb idő várhatóan 
növelni fogja a mortalitást



Erdők és klímaváltozás

• jelenleg a hazai erdők (és összességében a 
világ erdei) szénnyelők

• ennek oka itthon részben a 80 éves 
hagyománnyal bíró erdőtelepítés, részben 
a többi erdő fiatal kora, részben pedig a 
hagyománnyal bíró erdőtelepítés, részben 
a többi erdő fiatal kora, részben pedig a 
felgyorsult fanövekedés

• a szénnyelés azonban egy-két évtized 
múlva kibocsátássá válhat

• (semmit nem tudunk az erdőtalajok 
szénnyeléséről)



Az erdő-, és a vele való 
gazdálkodás „tehetetlensége”

• Fát mindig a jövőnek ültetünk.
• A fa ültetése bizalom az élet 
lehetőségében.lehetőségében.

• Mennyire lehetnek ma bizakodóak a fák?
• A mi fáink…

• Az idő, ami eltelik magágytól az „ezüstös 
fejszesuhanásig” 30-120 év…



Gyorsan növő 
fafajok: akác, nyarak



Mit tudunk eddig?

• A legtöbb vizsgálat eddig, speciális 
klimatikus igényei miatt a bükkre irányult.

• A dolgok kedvezőtlen alakulása esetén a • A dolgok kedvezőtlen alakulása esetén a 
bükköseink ¾-ét elveszíthetjük.

• A zárt erdők fennmaradását kizáró 
erdősztyepp öv kiterjedése 
megtöbbszöröződhet.



Az alkalmazkodás lépcsői 1.

Pontos kép kell a termőhelyi viszonyokról:

• Erdeink termőhelye valóban olyan-e, 
amilyennek hisszük?amilyennek hisszük?

• Hol vannak azok az erdők, amelyek ma 
határ termőhelyi helyzetben vannak?



Az alkalmazkodás lépcsői 2.

Fel kell vázolni egy várható termőhelyi 
képet:

• A termőhelyi feltételeknek, mai • A termőhelyi feltételeknek, mai 
ismereteink szerint bekövetkező változása 
mely területeket sodor majd határ 
termőhelyi helyzetbe?

• Mi lesz a már határhelyzetben lévőkkel?



Az alkalmazkodás lépcsői 3.

• Az ismeretek birtokában tervet kell 
készíteni, hol, milyen sürgős beavatkozás 
kell.

• Az ismeretek pontosságát folyamatosan 
fejleszteni kell.

• Sajnos nincs idő, mert már ma kellene 
tudni mindezt…









































Köszönjük a figyelmet!


