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A klímaváltozás hatása drasztikus lehet

• még ebben az évszázadban, ha a már egy ideje 
ismert klimatikus szcenáriók valóban 
megvalósulnak

• egyik fő hatás nagy léptékű erdőpusztulás lehet 
(Somogyi, 2009, Móricz et al. 2013 stb.)



A klímaváltozás már most okoz erdőpusztulást!

valószínűleg klímaváltozás-okozta erdőpusztulás Hondurasban, 2015-ben – forrás: internet



A bükk a veszélyeztetett fajok között lehet

2000 2100

(Móricz et al. 2013, egyszerűsítve)



Pusztulása esetén megváltozik az erdő …

• fafajösszetétele
• működése
• funkciói, termékei, szolgáltatásai
• szénforgalma

• …

• kezelése (ameddig a gazdálkodás 
egyáltalán lehetséges lesz)



A lehetséges hatások becsléséhez szükséges:

egy modell (www.scientia.hu/casmofor) 

http://www.scientia.hu/casmofor


… továbbá a szénkörformalom folyamataira 
vonatkozó projekciók + feltételezések

• (klímaváltozás – alap a RENO modell)
• fa- és erdőpusztulás
• fanövekedés 
• szervesanyag lebomlása
• földalatti/földfeletti biomassza arányának 

változása
• (…)



A becslés módszerét és az eredmények 

érvényességét meghatározta:

• kapott input-adatok (és azok hiánya)

• modellezési korlátok, beleértve a szükséges 

input-adatok struktúráját

• ismereti korlátok (pl. a fanövekedési modell 

pillanatnyilag fatermési osztályonként áll 

rendelkezésre)



Feltételezett egyed szintű 

halmozott mortalitás (a gyérítésre hat)

FTO



Feltételezett állomány szintű 

halmozott mortalitás 

(a véghasználatra és felújításra hat)

FTO



A véghasználatkori fafajváltás feltételezett mértéke

FTO



A bükk területének alakulása a feltételezett 

folyamatok hatására

FTO



A klímatípus – átlagos famagasság összefüggés 
alapján …

(Somogyi, 2006)
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Növekedési sebesség változása 2100-ig:

H2100 (CS-T) = H2014 (B) – 7.2 m
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Egyéb főbb feltételezések

• a gyökér / földfeletti biomassza aránya nő, 

ahogyan a termőhely minősége csökken

• a holt szervesanyag lebomlási sebessége egy ideig 

nő, majd csökken (Führer E., pers. comm.)



Beavatkozási lehetőségek

• fafajcsere

• fakitermelés mértéke

• (mortalitás okainak - erdőtűz, károsítások 

stb. – akadályozása)

• (elegyesség növelése)



Alapszcenárió: „nincs klímaváltozás”



Klímaváltozás-szcenárió: bükk



Klímaváltozás-szcenárió: kocsánytalantölgy



Monte Carlo módszerrel számolt 
bizonytalanság (%)

Széntároló Szénkészlet
Szénkészlet-

változás

Föld-feletti 

biomassza
5.8 4.9

Holt fa 8.9 6.3

Összes 6.2 4.5



Az összes erdőre kivetített, a nagy erdei 
szénraktárakból származó emisszió



Az összes erdőre kivetített, a nagy erdei 
szénraktárakból származó emisszió



Crown fire in a North American boreal forest – URL: http://www.nature.com/ngeo/journal/v8/n3/fig_tab/ngeo2360_F1.html



Végső következtetések

• a nagymennyiségű szén tárolása miatt az erdők 

szénkörforgalmának jelentősége nő

• jelentős klímaváltozás esetén a kibocsátások 

csökkentésére nagyon kevés az erdészeti lehetőség

• prioritás az erdő egészségi állapotának megőrzése!

• a szénkörforgalmat tovább kell tanulmányozni

Végső következtetések


