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Kivonat 
 

Tanulmányunkban országos kérdőíves mintán és interjúk segítségével vizsgáltuk az erdőgazdálkodók éghajlatváltozás-
érzékelését és adaptációs tevékenységét. Eredményeink szerint leginkább a hótakarós napok számának csökkenését ér-
zékelik a válaszadók, ám különbségek mutatkoztak az éghajlatváltozás érzékelésében a válaszadók földrajzi elhelyezke-
dése, és a kezelt erdőterületek jellege alapján. Szakirodalmi összevetésben elmondható, hogy a magyar erdésztársadalom 
a felkészülés szakaszában van, megvalósított adaptációról csak a válaszadók 16%-a számolt be, ugyanakkor többen je-
lezték, hogy ebben a jogszabályi előírások képeznek akadályt. A már alkalmazkodókról elmondható, hogy közöttük átlag-
ban nagyobb fokú az aggódás, régebb óta érzékelik és jelentősebbnek tekintik a problémát, saját gazdálkodásuk eredmé-
nyességét tekintve is. Megállapítottuk, hogy az állami erdőgazdaságok nem alkalmazkodnak jobban, s a magas fokú ag-
gódásról sem mondható el, hogy blokkolná az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodást, a természetvédelmi tényező 
pedig a kérdőíves adatok szerint ugyan nem hátráltatja az adaptációt, több interjúalany viszont erről számolt be. 

 
Kulcsszavak: éghajlatváltozás, erdészetek, érzékelés, adaptáció, Magyarország. 
 
 
 
 

CLIMATE CHANGE ATTITUDES AND ADAPTATION OF HUNGARIAN FOREST MANAGERS 
 
 

Abstract 
 
This study utilizes a national questionnaire sample and interviews to examine attitudes to climate change as well as per-
ceptions and adaptation activities among Hungarian forestry managers. The results show the respondents addressing 
climatic changes are concerned mostly by the decrease in the number of snow-covered days, but differences of opinion 
can be attributed to geographical location and the forest areas managed. Hungarian forest management is still in the prep-
aration phase with only 16% of respondents reporting the implementation of climate change adaptation measures; however, 
many foresters claim this is often hindered by legislative constraints. Those who have implemented adaptation measures 
show an increased concern toward climate change on average; they have been aware of climate change for a longer time 
and regard it as a serious problem affecting their management activities. The study has evidence that state forest managers 
do not adapt better than private foresters do, high level of concern and nature conservation factors do not hinder adaptation. 
However, during the interviews respondents reported that nature conservation factors do, in fact, hinder adaptation pro-
cesses. 
 
Keywords: climate change, forestries, perception, adaptation, Hungary. 
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BEVEZETÉS 
 

Az éghajlatváltozás régóta a figyelem középpontjában van az erdészeti szektorban, nem-
csak a kutatásokat határozza meg egyre inkább, hanem az erdészeti politikát is (NES 2016). 
A kutatások elsősorban arra irányulnak, hogy az erdőterületeken érzékelhető természeti és 
ökológiai folyamatokat értsék meg, és jelezzék azokat előre a klimatikus trendekkel össze-
függésben, tehát alapvetően természettudományos megközelítésűek (Mátyás 2006a, So-
mogyi 2003). A magyarországi kutatások nemzetközi összefüggésekben is fontos szerepet 
kapnak az erdő-sztyepp átmenet vizsgálatában (Mátyás & Sun 2014) Jelen tanulmány em-
pirikus vizsgálatok bázisán az emberi tényező szerepére koncentrál; társadalomtudományi 
elemzésünk az ágazat szereplőinek a viszonyát kívánja feltárni a megváltozó klíma érzéke-
lése, felfogása, az ahhoz történő alkalmazkodás tekintetében. Kutatásunknak két csomó-
pontja, két fő kérdése van: az egyik az éghajlatváltozás érzékelése, a másik az alkalmazko-
dási válaszok, stratégiák elemzése, ezek mikéntje a hazai erdőgazdálkodók körében.  

Az első kutatási kérdéssel kapcsolatban egy hipotézist fogalmaztuk meg: a hely, a kezelt 
erdőterület jellege, termőhelyi és mikroklimatikus adottságai befolyásolják az éghajlatválto-
zás érzékelését. A másodiknál a fő cél az adaptáció motivációinak, tényezőinek a feltárása. 
Ide vonatkozóan három hipotézisünk van: az állami erdőgazdaságok felkészültebbek, tuda-
tosabbak az éghajlatváltozással való összefüggésben; az erdők természetvédelmi oltalma 
megnehezíti az alkalmazkodást; a problémával kapcsolatos túlzott aggódás blokkolja az 
adaptációt, a cselekvést. 

 
 

SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 
 

Az éghajlatváltozás tapasztalásának, érzékelésének témája széles körben kutatott, 
amely területen a közvéleményt célzó kutatások mellett a „természettel” dolgozókra, így a 
mezőgazdasági és az erdészeti szakemberekre is kiterjed a figyelem, hiszen ők munkájuk-
ból kifolyóan hitelesebben tudnak beszámolni a jelenségről (Weber 2010). Röviden utalunk 
itt Egan & Mullin (2012), Akerlof et al. (2013), Hamilton & Stampone (2013) munkáira, akik 
a megkérdezettek tapasztalatait a valós klímaadatokkal vetették össze, Myers et al. (2013) 
pedig demonstrálta a tapasztalati tanulás esetét, ami azt jelenti, hogy a személyes tapasz-
talás növekvő klímaváltozás-hithez vezet, és annak fordítottját, a motivált gondolkodásét, 
amikor a magas fokú bizonyosság, hit befolyásolja az érzékelést és a tapasztalatot. Az első 
így az azért hiszem mert látom, a második pedig az azért látom, mert hiszem esete. Ezeket 
a valósában nehéz elválasztani. Több tanulmány emeli ki a személyes tapasztalat és a cse-
lekvési motiváltság közötti kapcsolatot is (Lorenzoni & Pidgeon 2006; Broomell et al. 2015), 
de a társadalomföldrajzi megközelítések a hely és az időbeliség szerepét is hangsúlyozzák 
ebben a vonatkozásban (Brace & Geoghegan 2010). 



 
Az éghajlatváltozás kérdése a magyar erdőgazdálkodók körében 249 

 

Az erdészeti témára fókuszálva a nemzetközi szakirodalomban ma már több olyan tanul-
mányt találni, amelyek hasonló kérdésfeltevésekkel és módszerekkel készültek. A több or-
szágban – döntően Európa nyugati felén – készült esettanulmányok tanulságait összegezve 
elmondható, hogy egyre inkább foglalkoztatja az erdészeti szakembereket az éghajlatválto-
zás, azonban az alkalmazkodási cselekvés még többnyire alacsony intenzitású. A téma ku-
tatói az alkalmazkodás számos személyes, vagy földrajzi tényezőire is rámutattak. Az ide 
vonatkozó kutatások sorában említhetjük Blennow (2012) Svédországban három mintaterü-
leten, két időszakra végzett kérdőíves felmérését, ahol azt tapasztalta, hogy az adaptációs 
intézkedések fejlődtek, kiterjedtek az idő múlásával, összefüggésben a megkérdezettek koc-
kázatérzékelésével, különösen a déli régiókban. Milad et al. (2012) Németországban készí-
tett tizenhárom erdész-interjút, hogy teszteljék azt, hogy a klímaadaptáció mennyire van már 
benne a gyakorlatban. Eredményeikben arról számoltak be, hogy bár a megkérdezettek, 
függően attól, hogy mennyire kitett régiójuk az éghajlatváltozásnak figyelembe veszik az 
éghajlatváltozást, esetleg tervezik is az adaptációt, munkájuk során azonban ennek még 
kevés eredménye van, látható, megvalósított stratégiák formájában. Detten & Faber (2013) 
országos kérdőívezése és interjúzása inkább a döntéshozásra, tervezésre helyezte a hang-
súlyt. Ide kapcsolódóan Yousefpour & Hanewinkler (2015) ugyancsak németországi vizsgá-
latával az adaptációs és mitigációs lehetőségek bizonytalanságaira mutatott rá.  

Lawrence & Marzano (2014) dél-wales-i területen végzett interjús vizsgálatokat feltárva 
az adaptáció kérdőjeleit. Egyrészt arra mutattak rá, hogy nem igazán aggodalmaskodnak a 
klíma miatt a válaszadók, másrészt, hogy a fafajpolitikát illetően megoszlottak a vélemények 
azok között, akik az őshonos fajokat, a lucfenyőt vagy az új fajokat támogatták. Hasonlókép-
pen a klíma bizonytalanság, illetve -kockázatok eltérő felfogásaira, adaptációban játszott 
szerepére mutatott rá Nagy-Britannia-szerte Petr et al. (2014). Furness & Nelson (2012) 
Kanadában, British Columbiában kutatták az érzékelés és a válaszadás kérdését, helyi kö-
zösségi erdészeti szervezetek kérdőíves vizsgálatával, ugyanitt készült Nelson et al. (2016) 
tanulmánya, amely az erdészeti szakemberek adaptációs hajlandóságát elemezte. Lenart & 
Jones (2014) pedig a klímaváltozásba vetett hit szerepét vizsgálta a cselekvési hajlandó-
ságban az USA-ban, kimutatva az összefüggést. 

Ezek mellett más hangsúlyokkal egyre több írást lelni fel az utóbbi években, így Johnston 
& Hesseln (2012) & Gameren és Zaccai (2015) az adaptációs kapacitásra, képességre fó-
kuszál kanadai, illetve belga interjúvizsgálataival, ugyanezzel a módszerrel Blades et al. 
(2016) a klímatudomány elfogadottságát tesztelte Sziklás-hegység-beli erdészekkel, An-
dersson et al. (2017) pedig svédországi–skóciai összehasonlításával arra mutatott rá, hogy 
az adaptáció, az adaptációs kapacitás befolyásolásban az intézményi környezet, ágazati 
hagyományok legalább annyira fontos tényezők, mint a személyes tulajdonságok, s az ér-
zékelés. Mostegl et al. (2017) ezer fős mintán vizsgálta Ausztriában az éghajlatváltozás sze-
repét az erdészeti döntéshozásban. Vizsgálatuk érdekessége az alkalmazott környezetérté-
kelési módszer, az ún. diszkrét választási kísérlet volt. Lakkonen et al. (2018) vizsgálatának 
különlegessége a helyben, a kezelt erdőben végzett interjúk és ezek kognitív térképezése 
és elemzése volt, mindazonáltal ők is rámutattak az érzékelés bizonytalanságaira. 
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Az első, több régiót átfogó vizsgálat Blennow et al. (2012) tanulmányában olvasható, 
amelyet az érzékelés és a cselekvés koncepcionális megközelítése köré szerveztek. Svéd-
országban, Németországban és Portugáliában folytatott kérdőíves vizsgálataikkal rámutat-
tak arra, hogy a klímaváltozás jelenségébe vetett hit és a tapasztalat nem meglepő módon 
erős összefüggésben van a cselekvéssel, emellett ezekben a relációkban éles regionális 
különbségekre mutattak rá. Ez az írás több más tanulmánynak módszertani alapot nyújtott, 
így például Sousa-Silva et al. (2016) is az érzékelés-adaptáció kapcsolatot kutatta Belgium-
ban, háromszáz fős erdész mintán. Raftoyannis et al. (2014) a mediterrán országokban vég-
zett összehasonlító kutatásokat, vizsgálva a tűzbiztonsági intézkedések, a közvélemény fi-
gyelemfelkeltése és az üzemanyag használat szerepét az éghajlatváltozáshoz való adaptá-
cióban. Blennow et al. (2016) később arra hívta fel a figyelmet, hogy az erdészek között – a 
szakirodalomban a közvélekedéssel kapcsolatosan elterjedt összefüggéssel ellentétben – 
az egyetemi végzettség, a magasabb tudományos képzettség nem polarizálja az éghajlat-
változásról való gondolkodást és a cselekvési hajlandóságot. 
 
 

MÓDSZERTAN 
 

2016-2017 folyamán írásban, majd telefonon megkerestük a 22 állami erdőgazdaságot 
és a magánerdészeteket, hogy elsősorban erdészeti, azaz operatív szinten dolgozó munka-
társaik, illetve az erdészeti szakszemélyzet révén töltsék ki a kérdőívünket. A felmérés során 
186 kiértékelhető kérdőívhez jutottunk. A kitöltők közül az alap adatokat áttekintve – amelyre 
10 kérdés vonatkozott – kilencen voltak nők, életkori megoszlás szerint 1950 és 1989 közötti 
születésű volt a kitöltők több, mint 93%-a, legnépesebb csoport 30%-kal az 1970-79-es kor-
osztály volt, őket követték az 1960-69-esek 26%-kal. Településnagyság-típusra és megyére 
a felmérésünk lényegében reprezentatívnak mondható, minden településszintet és megyét 
az erdők megoszlásával arányosan közel megfelelően képviseltek a válaszadók.  

A beérkezett válaszokat a gazdálkodás helye (település, erdészeti kistáj) alapján sík-, 
domb- és hegyvidéki kategóriába osztottuk be, a megoszlás itt 3:3:4-nek adódott. Egy másik 
bontásban az erdő-klíma viszonyok figyelembevételével négy nagyrégióra osztottuk Ma-
gyarországot, megkülönböztetve az Alföldet (27%), Észak-Magyarországot (23), Dél-Du-
nántúlt (23; hozzá sorolva Zalát) és Észak-Dunántúlt (27). 

Az erdőterületek megoszlására kérdőívünk a fő állományalkotó társulások, természetvé-
delmi kategóriák, és rendeltetés alapján kérdezett rá. Alanyaink kb. 2/3-a állami 1/3-a magán 
erdőgazdaságnál dolgozik. Meglehetősen kevés volt az olyan válaszadó, akinek egyoldalú, 
monokultúrás erdőterülete lenne Az állományalkotó társulásokat figyelembe véve az 1. táb-
lázatban megjelölt csoportok kialakítására volt mód.  

A kérdések következő blokkját a problémaérzékelés jelentette (6 kérdés), az éghajlatvál-
tozással kapcsolatos információszerzésre, a tapasztalás és a probléma aktualitásának idő-
beli dimenziójára, fontosságára vonatkozó kérdésekkel. Öt pontos Likert-skála alkalmazá-
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sával hat kérdésből álló (három-három pozitív és negatív megfogalmazással) aggódás kér-
déssort alkottunk, amelyek megfelelő aggregálásával egy 6 és 30 közötti intervallumon (ese-
tünkben 11 és 30 között) mozgó, 23,0-as átlagú aggódás-indexet képeztünk. Ugyanitt fontos 
kérdés volt az, hogy az erdészek lakó, illetve gazdálkodási helyüket tekintve milyen klimati-
kus vagy időjárási jelenségeket tulajdonítanak az éghajlatváltozásnak. Ezekből egy max. 12-
es értéket felvevő klíma-romlás-indexet alakítottunk ki (átlag: 8,2), minden válaszadónál ösz-
szeszámolva azon válaszokat, amelyek ez irányba mutatnak (pl. összemosódó évszakok, 
hótakaróval fedett napok száma csökkent stb.). A fordított irányú mutatónál adott részkérdé-
seknél a változás hiánya egy, a pozitív irányú változás kettő pontot ért (pl. a nem változó, 
illetve a növekvő évi csapadékmennyiség), így a „klíma-javulás-index” elméletben 21 pontot 
vehetett fel, viszont csak 1 és 11 közötti értékek adódtak (3,2-es átlaggal). 

A következő kérdésblokk a gazdálkodásra való hatást, a kiszolgáltatottságot, és az alkal-
mazkodást vizsgálta (6 kérdés). Utóbbi kapcsán nyitott kérdésekkel is megkérdeztük az 
adott esetben már elvégzett adaptációs cselekvést, illetve a tervbe vett intézkedéseket. 

 
1. táblázat: A válaszadók csoportjai az erdők fő állományalkotó társulás alapján, N. 

Table 1: Groups of respondents according to the major species of forest composition. 

25% feletti bükkössel (átlag: 10,6) rendelkezik,  
gyertyános-tölgyes 45%, cseres és tölgyes 40%, fenyves 20% alatt: 

29 1. csoport 

20% feletti fenyvessel (átlag: 11,4) rendelkezik, bükk 25%,  
gyertyános-tölgyes 30%, tölgyes 30%, cseres 32% alatt: 

23 2. csoport 

40% feletti cseresekkel (átlag: 14,5) rendelkezik, bükk 25%,  
gyertyános-tölgyes 30%, fenyves 20%, egyéb keménylombos 30% alatt: 

21 3. csoport 

31% feletti egyéb keménylombos erdővel (átlag: 23,5) rendelkezik, bükk 
10%, tölgyes 50%, cseres 30%, fenyves 20%, egyéb lágylombos 45% 
alatt: 

56 4. csoport 

Bükk 25%, cseres 35%, fenyves 20%, egyéb keménylombos 25% alatt  
és a gyertyános-tölgyes átlag (18,1) felett: 

30 5. csoport 

Bükk 25%, cseres 40%, fenyves 20%, egyéb keménylombos 25% alatt  
és a gyertyános-tölgyes átlag (18,1) alatt: 

27 6. csoport 

Összesen: 186  

 
A kérdőívezést egy országos körben végzett interjúzással egészítettük ki, további infor-

mációk szerzése, a kérdőíves eredmények ütköztetése céljából. Összesen 16 erdőgazdál-
kodót kérdeztünk meg, figyelve arra, hogy a megkérdezettek a gazdálkodás helyszínét te-
kintve képviseljék a jelentősebb tájegységeket, illetve vegyesen legyenek állami és magán 
erdészetek gazdálkodói. Az interjúalanyok kiválasztásánál további szempont volt, hogy le-
hetőség szerint több évtizedes szakmai és vezetői tapasztalattal rendelkezzenek. Így az in-
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terjúalanyok nagyrészt 60 év körüliek, néhány esetben nyugalmazott erdészetvezetők vol-
tak, egy esetben erdőfelügyelő. Az interjúkérdések segítségével – hasonlóan a kérdőív cél-
jaihoz – a klímaváltozás érzékelésére, annak pozitív és negatív hatásaira, az alkalmazott 
adaptációs stratégiákra, és a főbb akadályozó tényezőkre kérdeztünk rá. 
 
 

EREDMÉNYEK ÉS DISZKUSSZIÓ 
 

Az éghajlatváltozás érzékelése 
 

A felmérésben egyetlen fő mondta azt, hogy nem hallott az éghajlatváltozásról, 13-en 
pedig nem tapasztalták azt. A legfontosabb információforrásnak a hagyományos és interne-
tes média, illetve a szakmai folyóiratok, rendezvények adódtak 90% körüli említésekkel. Yo-
usefpour & Hanewinkler (2015) Németországban a szakmai képzéseket, a médiát és a szak-
irodalmat emelte ki hasonló tekintetben. 

A többség (42%) az elmúlt 10 évet jelölte meg a klímaváltozás időhorizontjaként, vagyis 
nagyjából a 2000-es évek dereka óta érzékelik a legtöbben a jelenséget. A rövidebb idősza-
kot megjelölők mintegy 30%-ot, a hosszabb időszakot megjelölők 22%-ot tettek ki a mintá-
ban. Az interjúkban általában az 1980-as években jelentkező légköri aszályt és az azt követő 
szárazodást említették a klímaváltozás első jeleként, mely főként a lucosoknál okozott nagy 
károkat. De volt, aki már az 1970-es évek végén a cseres-tölgyesekben tapasztalt kocsány-
talan tölgy pusztulást (Mátra) is ebben az összefüggésben említette meg. A kérdőívben is 
megkérdezett időjárási-klimatikus változások mellett (ld. alább) interjúalanyaink a talajvíz-
szint erőteljes csökkenéséről és a hőmérséklet szélsőséges ingadozásáról is beszámoltak. 

Egy következő kérdésnél a klímaváltozás problémájának aktualitására, egyúttal a jelen-
séggel kapcsolatos kételyekre kérdeztünk rá, itt a válaszadók abszolút többsége (57%) 
mondta azt, hogy az éghajlatváltozás hatásait már saját bőrén érzi, saját szemével látja. 
Egy-harmados volt a válaszadók azon csoportja, akik szerint a klíma mindig is hatott és hatni 
fog az emberiségre, ők azok nagyjából, akik a problémát a távoli jövőbe kivetítőkkel egye-
temben (4%) kételkednek a probléma fontosságában. Egy ilyen kisebb válaszadói csoportról 
Yousefpour & Hanewinkler (2015) is beszámolt, Mostegl et al. (2017) pedig 20%-ra tette 
ezek arányát a kisbirtokos erdészek körében. 

Az interjúk során jobban kiütközött, hogy a klímaváltozás emberi vagy természeti okait 
tekintve megoszlik a vélemény. Az antropogén tevékenységet főként a megváltozott föld-
használat, a művi környezet növekedése, az ipar és a közlekedés környezetszennyező ha-
tásai, illetve a nagymértékű fosszilis energiafogyasztás miatt tették felelőssé, ugyanakkor 
azt is többen megemlítették, hogy nem lehet tudni, hogy valójában a természeti folyamatok 
(vulkánok, szilikátok szén-dioxid kibocsátása) miatt bekövetkező klímaváltozáshoz milyen 
mértékben járul hozzá az emberi tevékenység. 

Kérdőíves adataink alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a megkérdezettek leginkább a saját 
ágazatukat, az erdőgazdálkodást tartják kitettnek a klímaváltozás hatásaival kapcsolatban, 
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és ezt a hatást egy öt fokozatú skálán túlnyomóan negatívnak ítélték meg. Ehhez hasonlóan 
értékelték a mezőgazdaságot és a természeti környezetet is. 

Az időjárási jelenségeket az éghajlatváltozás vonatkozásában mérlegre tevő kérdés szólt 
arról, hogy mi az, ami jól látható, érzékelhető a saját lakóhelyet, gazdálkodási helyet tekintve. 
Összesített adataink szerint a kép meglehetősen egyértelmű, csupán az évi csapadékmeny-
nyiség az, ahol jelentősebb fokú bizonytalanság tapasztalható, itt a csökkenésről beszámo-
lóknál többen voltak azok, akik szerint nincs változás. A leginkább problematikusnak pedig 
a hótakarós napok csökkenése, az aszályos időszakok gyakoriságának növekedése és az 
összemosódó évszakok jelensége adódott (1. ábra). Nyilván ez az eredmény meglehetősen 
ország-specifikus, más helyszíneken eltérő eredmények adódtak (vö. Furness & Nelson 
2012; Detten & Faber 2013; Sousa-Silva et al. 2016) A módszertanban jelzett háromféle 
erdő-csoportosításban a válaszadók átlagos klíma-romlás-indexét a 2. ábra mutatja. Ez jelzi 
már azt, hogy a legnagyobb különbségek a regionális és az erdőtípus szerinti bontásban 
mutatkoztak, ezeket érdemes hát közelebbről is megvizsgálni, amikor az érzékelés és a hely 
kapcsolatát vizsgáljuk, hiszen a domborzati típusok kapcsán a hegyvidékekre és a síkvidé-
kekre is számos esetben igaz, hogy valamelyest kisebb mértékben tapasztalják a problémá-
kat.  

 

 

 

1. ábra: Az éghajlatváltozásnak tulajdonított időjárási-klimatikus tényezők. 
Figure 1: Factors of weather and change attributed to climate change. 
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2. ábra: A klíma-romlás-indexek értékei az erdők elhelyezkedése és erdőcsoportja alapján (max. 12). 
Figure 2: Indices of climate-worsening based on the location and types of forests (max. 12). 

 
A jellegadó állományalkotó társulások alapján képzett csoportok esetében némiképp „be-

leillik a képbe”, hogy a 40% feletti cseresekkel rendelkező csoport válaszadói adták a leg-
nagyobb arányú válaszokat az aszályos időszakok, a hőhullámok, a jégkárok gyakoriságá-
nak növekedése, az összemosódó évszakok, a kártevők vonatkozásában, egyebekben a 
„fenyves” csoport rendelkezik a legnagyobb értékekkel, amely viszont az évi csapadékösz-
szeg vagy az aszályos időszakok vonatkozásában a legnagyobb arányban számolt be nö-
vekedésről, illetve változatlanságról. Összességében változatlan időjárási mintázatokról leg-
gyakrabban az egyéb keménylombos és a bükkös csoport számolt be. 

A regionális csoportosítás szerint talán még élesebb a kép. Az észak-magyarországi vá-
laszadóknál a legkisebbek (bár ez itt is sok esetben 70% feletti értékeket jelent) a klímarom-
lást jelző válaszok, s legnagyobbak a változatlanságról tanúskodó feleletek. A 11 időjárási 
tényezőből 9 esetében (három holtversenyben) az Észak-Dunántúlon a legmagasabbak az 
értékek (összemosódó évszakok, évi középhőmérséklet növekedése, évi csapadékcsökke-
nés, aszályos időszakok, hőhullámok növekedése, szélviharos napok számának növeke-
dése, kártevők nagyobb arányú elszaporodása, betegségek gyakoribbá válása, több jégkár), 
míg az Alföldön a leginkább kiugró a hótakaróval fedett napok csökkenésének érzékelése, 
s szintén az évi középhőmérsékletcsökkenés és az aszályos időszakok növekedése. A Dél-
Dunántúlon pedig a szélsőséges csapadékok növekedését és a kártevő problémát (nagyobb 
arányú elszaporodás, újak megjelenése) jelezték legnagyobb arányban. 
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Még egyféleképpen igyekeztünk megnézni, hogy mi befolyásolhatja az éghajlatváltozás 
tapasztalását, voltaképpen milyen helyi karakter az, ahol nagyobb eséllyel kevésbé láthatók 
az éghajlatváltozás jelei. A klíma-javulás-indexet felhasználva, az átlag kétszeresét (6) el-
érőkkel képeztünk egy 43 fős csoportot. Ezeknél – a fentiekkel összefüggésben – némiképp 
nagyobb a síkvidéki és hegyvidéki csoportba tartozók aránya, több a bükkös, a keménylom-
bos és az átlag alatti gyertyános-tölgyes csoport (1., 4., 6. csoport). A minta korösszetételén 
az is látszik, hogy az idősebbek (1950-1959) fele akkora arányban vannak jelen, míg a leg-
fiatalabbak (1980-1989) arányaiban másfélszer annyian. Ezzel összefügg, hogy a válasz-
adók többsége, majdnem fele csak az elmúlt néhány évben tapasztalta az éghajlatváltozást. 
Sokat mond, hogy ez a csoport nagyobb arányban számolt be – lásd részletesebben alább 
– a gazdálkodás eredményességének javulásáról vagy változatlanságáról a klímaváltozás-
sal összefüggésben, s azt is megjegyezhetjük, hogy némiképp kevésbé foglalkoztatja ezt a 
csoportot a probléma. Vagyis összességében megfogalmazhatjuk, hogy első hipotézisünket 
bizonyos mértékig elfogadhatjuk, van némi összefüggés a hely és az érzékelés között, to-
vábbá az is látszik, hogy a tapasztalás mikéntje az alkalmazkodás módjára is kihat. 

 
 

Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz 
 

Az egész mintát tekintve az mondható el, hogy a válaszadók többsége negatívan értékeli 
az éghajlatváltozás hatásait a gazdálkodásra, mintegy kétharmaduk romló, 13% sokat romló 
eredményességről számolt be. Ezzel összefüggésben ugyancsak mintegy kétharmadnyian 
mondták azt, hogy kiszolgáltatottnak érzik magukat, és összesen 31% nyilatkozta azt, hogy 
képes úrrá lenni a problémákon – e válaszadók nagyobb része a pénz függvényében vála-
szolta ezt. Úgy tűnik a tudás–nem-tudás, mint akadály igencsak nagy mértékben megjelenik 
ennél a kérdésnél – némileg ellentmondásban azzal, amit az érzékelésnél láttunk, vagy, amit 
alább a felkészülés adatai mondanak. Bár a kérdésfeltevés módja nem volt ugyanaz, min-
denesetre Nelson et al. (2016) sokkal jobb arányokról számolt be Kanadában. 

Viszont a többség komolyan foglalkozik a felkészüléssel: az ágazat alapvetően a felké-
szülés fázisában van, hiszen a válaszadók 40-50%-a válaszolta azt, hogy valamilyen formá-
ban a szakmai felkészülésnél tart (kollégákkal értekezik, szakmai rendezvények, tanulmá-
nyok olvasása), igaz a már változtatók, alkalmazkodók aránya mindössze 16% (ld alább a 
3. ábrát). Ez országos összevetésben meglehetősen alacsony: Blennow et al. (2012) Portu-
gáliából több mint 50%-ot, Németországból 48, Svédországból 20%-ot, Sousa-Silva et al. 
(2016) Belgiumból 32%-ot jelentett.  

Az adaptációs döntés befolyásoló tényezőit Blennow et al. (2012) módszerével a 2. táb-
lázatban elemezzük. A személyes jellemzők közül a településnagyságot, az erdőterületek 
jellemzői közül a dombvidéki és dél-dunántúli elhelyezkedést, illetve az átlag feletti cseres 
és fenyves faösszetételt lehet kiemelni – szemben azzal, hogy az érzékelésnél a Közép-
Dunántúl emelkedett ki a legtöbb tényezőben. Azok, akik már alkalmazkodtak (valamelyest) 
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az éghajlatváltozáshoz régebb óta érzékelik azt, jobban aggódnak, jelentősebb problémá-
nak tekintik, és ami kiváltképp fontos lehet, nemcsak az időjárási jelenségekben, hanem a 
saját gazdálkodásukban is jóval inkább érzékelik a klíma megváltozását, s emellett az alkal-
mazkodás képessége (tudás és anyagiak) is aláhúzandó. 

 
2. táblázat: A válaszadók fontosabb ismérvei az adaptációs cselekvés mentén. 

Table 2: Some major features of the respondents according to the adaptation activity. 

 Még nem adaptáló-
dott (N=159) 

Már adaptálódott 
(N=27) 

Személyes jellemzők   

Férfi 95,0 96,3 

Nő 5,0 3,7 

50 év felettiek (1966 előtt születettek) aránya 32,7 59,3 

Budapestiek aránya 2,5 11,1 

5000 fő alatti településen lakók aránya 52,2 37,0 

egyetemi/főiskolai végzettségűek 82,4 92,6 

Az erdőterületek jellemzői   

dombvidéki erdészet 25,8 37,0 

hegyvidéki erdészet 40,9 37,0 

síkvidéki erdészet 33,3 25,9 

alföldi erdészet 27,7 25,9 

észak-magyarországi erdészet 23,3 22,2 

dél-dunántúli erdészet 21,4 29,6 

észak-dunántúli erdészet 27,7 22,2 

Átlag (10,6%) feletti bükkös 32,7 25,9 

Átlag (11,4%) feletti gyertyános-tölgyes 35,8 37,0 

Átlag (14,2%) feletti tölgyes 38,4 25,9 

Átlag (14,5%) feletti cseres 34,0 51,9 

Átlag (11,4%) feletti fenyves 25,2 33,3 

Átlag (23,5%) feletti egyéb keménylombos 37,1 33,3 

Átlag (14,4%) feletti egyéb lágylombos 28,3 25,9 

Természetvédelmi oltalom 50% felett 49,7 55,6 

Gazdasági rendeltetésű erdő 50% felett 65,4 59,3 

Állami erdőgazdaság 62,3 63,0 
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 Még nem adaptáló-
dott (N=159) 

Már adaptálódott 
(N=27) 

Tapasztalta Ön az éghajlatváltozást?   

Igen, az elmúlt néhány évben 31,6 11,1 

Igen, az elmúlt 10 évben 39,9 55,6 

Igen, már régebb óta 20,3 33,3 

Mennyire érzi fontosnak az éghajlatváltozás  
problematikáját? 

  

Az éghajlatváltozás a múltban és a jelenben is hatással 
volt/van az emberiségre és a jövőben sem lesz ez 
másképp 

36,1 25,9 

A klímaváltozásnak csak a távoli jövőben lesznek  
hatásai az emberiségre 

3,8 3,7 

Az éghajlatváltozás csak gyermekeink/unokáink életére 
lesz döntő hatással 

4,4 7,4 

Az éghajlatváltozás hatásait már saját bőrömön is  
érzem, saját szememmel is látom 

55,7 63,0 

Aggódás-index 
Átlag: 22,6  

Range: 11-30 
Átlag: 24,1  

Range: 17-30 

Klíma-romlás index 
Átlag: 8,0  

Range: 0-12 
Átlag: 9,2  

Range: 5-12 

Befolyásolja-e az Ön gazdálkodásának eredmé-
nyességét az éghajlatváltozás? 

  

Igen, sokat romlott 11,7 22,2 

Igen, romlott 64,8 66,7 

Nem befolyásolta 12,4 11,1 

Nem tudja vagy javult 11,0 0,0 

Saját alkalmazkodóképesség megítélése   

Teljesen kiszolgáltatottnak érzem magam, nem tudok 
mit tenni 

3,4 7,4 

Kiszolgáltatottnak érzem magam, kevés a mozgástér 70,3 37,0 

Tudom mit kell tenni a sikeres alkalmazkodáshoz, csak 
a ráfordítható pénzen múlik 

18,6 55,6 

Képes vagyok uralni a problémákat, alkalmazkodni a 
változásokhoz 

7,6 0,0 

 
Egy kutatási hipotézisünk arra vonatkozott, hogy professzionálisabbak-e az állami erdé-

szetek. Az aggódás-indexek között mindössze 6 tized különbség van; a magán vagy társulati 
erdőgazdálkodók árnyalatnyival borúsabbnak látják a jövőt. Némiképp ezzel összefüggés-
ben az állami erdőgazdaságoknál dolgozók 77,8, míg a magán erdőgazdálkodók 79,7%-a 
számolt be romló gazdálkodási feltételekről az éghajlatváltozással összefüggésben. A ki-
szolgáltatottságról beszámolók aránya előbbieknél 67,6, utóbbiaknál 71,9 volt, vagyis a má-
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sik oldal, a „tudom mit kell tenni”, „képes vagyok uralni a problémákat” válaszokat adók na-
gyobb arányban voltak az állami erdőgazdálkodóknál. Vagyis e csoport körében árnyalat-
nyival kisebb a pesszimizmus. A tényleges tevékenységet, a komolyabb felkészülést illetően 
– a kollégákkal való eszmecserétől a kutatások rendeléséig – a százalékokat összesítve 
szintén némiképp az állami erdészetek járnak előbbre, jóllehet a már változtatók aránya 
szinte azonos, ahogy az a 2. táblázatban is látható volt (3. ábra). Végeredményben azt 
mondhatjuk, hogy nincs lényeges különbség az erdészetek között, ezért a hipotézisünket 
nem fogadjuk el. 

 

 

3. ábra: A válaszadók figyelme és az éghajlatváltozás. 
Figure 3: Climate change concern of the respondents. 

 
Az alkalmazkodással kapcsolatban a második kérdésünk, hipotézisünk a természetvé-

delmi oltalomra vonatkozott. Bár a 2. táblázat azt sugallja, hogy van némi összefüggés a 
természetvédelmi oltalom súlya és az adaptációs cselekvés között, mélyebbre ásva nem 
ilyen egyértelmű a kép. Az adatsor hisztogramja alapján hasonló elemszámú csoportokra 
bontottuk a válaszadókat a tekintetben, hogy mekkora általuk kezelt erdő áll valamilyen ter-
mészetvédelmi oltalom alatt. A gazdálkodás eredményességét leginkább romlónak a negye-
dik csoport (66,67-90% természetvédelmi erdő) érzékelte, ezt követte az ötödik, majd az 
első, legkevesebb védett erdőt kezelők csoportja. Az alkalmazkodóképesség megítélésében 
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szintén nem egyirányú a felsejlő összefüggés, a magas és alacsony arányú természetvé-
delmi oltalommal jellemezhető csoportoknál nagyobb arányú a kiszolgáltatottság, míg a kö-
zepes kategóriákban, a magabiztosság nagyobb (4. ábra). 

 

 

4. ábra: Az alkalmazkodóképesség megítélése. A válaszadók csoportjai kezelt erdőterületeik  
természetvédelmi oltalma (%) függvényében. 

Figure 4: Evaluation of climate change adaptation skills. Groups are displayed according to the rate  
of nature protection in managed forest areas (%). 

 
Az adaptációs felkészülést illetően hasonló a helyzet: leginkább a középső csoportok 

tettek már valamit az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében, és nagyobb fokú 
a felkészülési tevékenységük. Egyértelmű statisztikai összefüggésről a természetvédelem 
alatt álló erdőknél nem lehet beszámolni, hipotézisünket ez esetben el kellene vetnünk. 
Ugyanakkor az interjúk arra engednek következtetni, hogy a természetvédelmi oltalom meg-
nehezíti az innovatív jellegű adaptációs kezdeményezéseket, illetve a szigorúbb szabályo-
zások merevvé teszik a rendszert, kevés a mozgástér. 

Utolsó vizsgálati szempontunk, hogy az aggódás milyen összefüggésben van a cselek-
vőképességgel, blokkolja-e a túlzott pesszimizmus, jövőfélés a cselekvést, vagyis megfigyel-
hető-e az a pszichológiából ismert tétel, miszerint a túlzott szorongás ugyanúgy negatívan 
hat a cselekvésre, mint a problémák lebecsülése. Ehhez a vizsgálathoz az aggódási indexek 
eloszlása (hisztogramja) alapján képeztünk hat csoportot, majd ezeket két kérdésre adott 
válaszokkal ütköztettük. Az alkalmazkodási képesség esetén nem fedezhetünk fel össze-
függést az aggódás mértékével, a felkészülés-tevékenység változtatásnál már némiképp ér-
telmezhetőbb az összefüggés. Aki minimálisan aggódik (első kategória), az kevéssé foglal-
kozik a témával, felkészülési aktivitása alacsony, változtatást még nem eszközölt gazdálko-

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

0-10,00 10,01-33,33 33,34-66,66 66,67-90,00 90,01-100,00

Teljesen kiszolgáltatottnak érzem magam, nem tudok mit tenni

Kiszolgáltatottnak érzem magam, kevés a mozgástér

Tudom mit kell tenni a sikeres alkalmazkodáshoz, csak a ráfordítható pénzen múlik

Képes vagyok uralni a problémákat, alkalmazkodni a változásokhoz



260 Jankó Ferenc és mtsai. 
 

 

dása menetén, viszont a sor másik végén, a leginkább aggódók igen aktívak mind a felké-
szülés, mind a cselekvés terén (vö. 2. táblázat). Igaz utóbbinál nincs egyértelmű kapcsolat 
az aggódás mértékével. Viszont érdekes az, hogy az aggódás mértékének sorrendjében 
egyre inkább szerepet játszik a médiában való tájékozódás, és a legmagasabb aggódási-
indexszel jellemezhető csoportnál már a többi csoporthoz képest kétszer akkora szerepet 
játszik a média a tájékozódás terén. Lehetséges, hogy a jelentősebb média-fogyasztás ve-
zet a nagyobb mértékű aggódáshoz? Vagy nagyobb aggódás miatt fogyasztunk több vonat-
kozó média tartalmat? Az igazság inkább valahol középütt lehet. A szakmai felkészülési tí-
pusok között – kollégáktól a kutatásokig – nincs egyértelmű összefüggés, bár a legmaga-
sabb értéket a leginkább aggódók produkálták, igaz a közbülső csoportoknál már összeke-
veredik a sorrend. Végeredményben ide vonatkozó hipotézisünket is el kell vetnünk, a túlzott 
aggódás nem vezet cselekvőképtelenséghez, sőt, inkább azt mondhatjuk, hogy nagyobb 
aggódás jelentősebb felkészülési tevékenységet vált ki a válaszadókból. 

 
 

A végrehajtott és a tervezett adaptáció 
 

Azok a gazdálkodók, akik a megkezdett alkalmazkodásukról számoltak be (ld. 3. ábra), 
a következő nyitott kérdésben fejtették ki annak mikéntjét. E 26 válaszadó közül mintegy 14-
en változtattak a telepített fafajokon, az állományok fajösszetételén, ketten az öntözést, ta-
lajművelést említették, többen, 22-en pedig az erdőkezelési, -felújítási és -védelmi módok 
terén avatkoztak be.  

Míg az alkalmazkodást tehát kevesen kezdték meg, a jövőre vonatkozó tervekkel azon-
ban az éghajlatváltozást tapasztaló 159 megkérdezett 80%-a rendelkezik, viszont ebből is 
mintegy 10% egyelőre csak a felkészülés különböző formáit említette (kutatások rendelése, 
szakirodalom olvasása, mérőállomás telepítése stb.). A válaszadóknak így 68,5%-a az, akik 
konkrét elképzelésekkel rendelkeznek, s tudni vélik, hogy mi lenne a megoldás a megválto-
zott körülményekhez való alkalmazkodásban.  

Megjegyzendő azonban, hogy többek szerint ehhez felül kellene vizsgálni a jelenleg ér-
vényben lévő szabályozó rendszert, ezt többen megerősítették az interjúalanyok közül is, 
ahol elhangzott, hogy a természet, az erdő alkalmazkodik a klímaváltozásához, és ezt a 
szakmának be kell látnia, s ezzel összefüggésben szükség lenne az erdőgazdálkodás és a 
természetvédelem közötti párbeszédre, illetve kompromisszumokra, mert a helyesen meg-
választott fafajpolitika a jövőre nézve, mind ökológiai, gazdálkodói, de klímavédelmi szem-
pontból is elengedhetetlen. Megkérdezetteink szerint tehát a bürokrácia, a törvényi szabá-
lyozás, a túlzott természetvédelmi előírások jelentik a legnagyobb akadályt az erdőgazdál-
kodóknak az alkalmazkodási cselekvésében, mely egyrészt lehetetlenné teszi a gyors reak-
ciót, másrészt elveszi a kedvét az újítani, kísérletezni próbáló gazdálkodóknak. Néhány gaz-
dálkodó ugyanakkor arról számolt be, hogy sikerült az újításokat a természetvédelemmel 
egyeztetve keresztülvinni, és eredményeket elérni (pl. ökológiai vízpótlás, minitavak rend-
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szere). Többen említették, hogy nagyobb önállóságot kellene adni a helyi ismerettel, tapasz-
talattal rendelkező gazdálkodónak, és megbízni a tudásukban, szándékukban, míg mások 
kiemelték a tudomány felelősségét, az erdész szakma oktatási, képzési rendszereinek át-
alakítását is, illetve a szemléletváltás fontosságát.  

A kérdőívnél a határozott véleményt megfogalmazók közül 10% a termőhelyi körülmé-
nyek (klíma, hidrológiai viszonyok, talaj) javítását tervezi elvégezni, 47% említette, hogy a 
megváltozott körülményekhez igazodva a faállomány összetételén változtatva, esetleg új 
fajok alkalmazásával tervezi a beavatkozást, 20% pedig az erdőkezelési, erdőfelújítási, er-
dővédelmi technológiák terén avatkozna be. A jövőbeni tervek kapcsán nagyobb az igénye 
az ültetendő fafajok megváltoztatásának, mint a már megvalósított adaptációs lépések ese-
tében. Az interjúknál a tárgyalt adaptációs tevékenységek között az elegyes erdőszerkezet 
átalakítás, a fafajcserék és nevelővágások említhetők még, de sokan megemlítették itt is, 
hogy az őshonos fafajok mellett teret kellene adni az idegenhonos fafajoknak is, mások vi-
szont teljesen elutasították ezt.  

 
 

KÖVETKEZTETÉSEK 
 
Eredményeink alapján megállapítható, hogy a hazai erdésztársadalom a felkészülés fá-

zisában van az éghajlatváltozással kapcsolatban, jelentős a szakmai figyelem a témában, 
azonban megvalósított adaptációról csak a válaszadók 16%-a számolt be, ami a külföldi 
kutatási eredményekkel összevetve alacsonynak mondható. Ugyanakkor többen jelezték, 
hogy ebben a jogszabályi előírások képeznek számukra akadályt, ennek alapján is fontolóra 
lehet venni a tudománykommunikáció, illetve a szakpolitikai, a szabályzói környezet módo-
sítását, hogy segítsék az ágazat felkészülését, és alkalmazkodását a megváltozó klímához 
(Mátyás 2006b, 2016). Tanulmányunk fontos jelzése ezzel összefüggésben, hogy a már al-
kalmazkodást megvalósítók több mint fele próbálkozott az ültetett fafajokkal kapcsolatosan 
változtatásokat eszközölni, jóllehet többen voltak azok, akik a kezelési, felújítási módszere-
ken változtattak, ugyanakkor a cselekvést tervezők számára a fafajok kérdése szerepelt az 
első helyen.  

Míg az éghajlatváltozás érzékelésénél eredményeink rámutattak az erdőterületek elhe-
lyezkedésének és fafaj-összetételének befolyásoló szerepére, az alkalmazkodás tekinteté-
ben megfogalmazott hipotéziseinket csak részben tudtuk igazolni, ezért aláhúzandó, hogy 
az állami erdőgazdaságok nem alkalmazkodnak jobban, mint a magán erdészetek, várako-
zásunkkal ellentétben a természetvédelmi tényezőt sem tudtuk statisztikailag hátráltató té-
nyezőnek kimutatni, s a magas fokú aggódásról sem mondható el, hogy blokkolná az éghaj-
latváltozáshoz történő alkalmazkodást. Sőt, a már alkalmazkodást megvalósítókról kijelent-
hető, hogy közöttük átlagban nagyobb fokú az aggódás, továbbá régebb óta érzékelik a 
problémát, s azt jelentősebb problémának tekintik, saját gazdálkodásuk eredményességét 
tekintve is. 
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