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Nemzetközi 
módszertan

• nagy területekre 
alkalmazható

• sok-sok 
feltételezéssel, 
egyszerűsítéssel 
dolgozik

• sok ország 
összességében ad 
pontos becslést

http://www.ipcc.ch

http://www.ipcc.ch/


Talaj

Föld feletti 
biomassza

Holtfa 
és avar

Fatermékek
sok adat, 
modell

nagyon 
kevés adat

nagyon 
kevés adat, 

modellkevés 
adat

kevés 
adat

sok adat, 
egyszerű 
modell

A becslés lehetősége függ a széntárolótól

Föld alatti 
biomassza



• becslési stratégia
 körforgalmi modell: folyamat-elemzés

monitoring: készletek becslése

• terület nagysága

 erdőrészlet: közvetlen becslés

 erdőtömb: mintavétel, modellezés

 egész ország: mintavétel, modellezés, sok-sok feltételezés

• becslés időtávlata
 múlt (becslés)

 jövő (modellezés)

A becslés módszerét meghatározza még:



• Magyarországra kalibrált, éves lépésekkel dolgozó 

modellel (CASMOFOR) becsülhető

• területnövekedés: különböző szcenáriók

• fanövekedés: fatermési tábla

• biomassza fatérfogatból: mért fasűrűséggel

• széntartalom biomasszából: IPCC átlagértékkel

Mennyi szenet köt meg egy telepített erdő  
biomasszája?



• gyérítések: erdőnevelési modelltábla

• mortalitás: gyérülési modell + szakértői becslés

• véghasználat: erdőnevelési modelltábla + 

szakértői becslés

• felújítás: szcenáriók

Mennyi szenet köt meg egy telepített erdő  
biomasszája?



WP 8: ERTI - Hungarian, test, site



WP 8: ERTI - Hungarian, test, site



Becsült éves szénkészlet-változás 2012-re (MtCO2/év)

2005: predikció (CASMOFOR):    1.1   
2014: ÜHG leltár:                          1.22

Somogyi, Z. 2006. Report on options for the forestry sector of Hungary for the first Commitment Period of the Kyoto Protocol. Background study for the Ministry of Environment, Budapest.

CASMOFOR



Az erdők szénkészletének legnagyobb része a 
talajban található (%)

14 ország átlaga; forrás: FOREST EUROPE, 2015: State of Europe’s Forests 2015.
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Mennyi a széntartalom változása
szervetlen talajokban

földhasználat-változás esetén?



szántó erdőt = 20 év

ΔC = terület * (SOC2 – SOC1)

t

SOC

SOC2

SOC1



• Soil Protection and Monitoring System (TIM) plots

SOC: 1 200 TIM mintapont talaj- és 
klímatípusokra számolt súlyozott átlag

IPCC Climate Region



Hibás a ΔC, ha nem tényleges
földhasználat-változásokra vonatkozik

SOCerdő

51.7

SOCszántó

52.0

-0.3

+0.3
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Az ideális helyzet közelítése: a tényleges
földhasználat-váltások legjellemzőbb újta

alapján számolt súlyozott átlaggal
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aquic
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Az ideális helyzet közelítése: a tényleges
földhasználat-váltások legjellemzőbb újta

alapján számolt súlyozott átlaggal
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--
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Jelenlegi legjobb ΔC becslések 
(tC/ha, t = 20 év)

FL: Forest land; CL: Cropland; SA: set-aside; 
GL: Grassland; SE: Settlements; WL: Wetlands



Mekkora a talaj szénkészlet-változása 
állandó erdőterületen belül?

Sok szén
Kevesebb szén



"Fermi módszer" 

Olyan mennyiségek 

nagyságrendi becslése, 

amelyeket nehéz vagy 

lehetetlen megmérni

(Hány db vízcsepp van a

Balatonban?)

Szükséges lehet gya-

korlati kényszerből

végzendő becsléseknél



tarvágás

nem 
bolygatott erdők

„A hazai erdők talaja nem kibocsátó” 
demonstrálás 1. Terület-rétegek

természetes felújítás
végvágása
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Mesterséges felújítás és idős erdő szénkészlet-
különbsége páros mintákban: 20-30cm



Mesterséges felújítás hatása: avar + 0-30cm, 
a gyökerek hatását figyelmen kívül hagyva



Erdő-réteg

Terület 

adott évben 

(ezer ha)

Kibocsátás

tC/ha tC

mesterséges felújítás 17.8 5 88.9

természetes felújítás 4.9 0 0

nem bolygatott talajú 

erdő ( ahol tisztítás, 

gyérítés, vagy 

semmilyen munka 

nem történik)

1744 -0.05 -87.2

Összesen 1767 0.0009 1.7

„A hazai erdők talaja nem kibocsátó” 
demonstrálás 2. Kibocsátási egyenleg
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