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Bevezetés  
A „CLIMITED” elnevezésű honlap létrehozásával a célunk, hogy szintetizáljuk a klimati-

kus-, hidrológiai- és talajviszonyok, valamint a potenciális természetes erdőtársulások múlt-

ban megfigyelt és jövőben várható változásával kapcsolatos információt, amit az Erdőmér-

nöki Karon a hallgatók az egyes szaktárgyak keretében tanulnak. Az erdészeti táj léptékben 

kidolgozott elemzések összefoglalást adnak a jelenlegi termőhelyi viszonyokról és az éghaj-

latváltozás becsült hatásairól (pl. a hőmérséklet és csapadék átlagértékek, hőhullámok és 

aszályok gyakorisága, talajok víztartó képessége, aktuális evapotranspiráció és lefolyás, fa-

faj összetétel), valamint összehasonlító elemzéseket tesznek lehetővé az egyes erdészeti tá-

jak között. A menüpontok ismeretanyagának bővítéséhez a hallgatóink is hozzájárulnak 

adatelemzéssel és fényképek készítésével, így a tanulmányutak állomásaira lehetővé válik a 

termőhelyi viszonyok összehasonlítása, valamint a klímaváltozással szembeni sérülékeny-

ség értékelése. A folyamatosan frissülő honlap az aktuális kutatási eredmények (pl. MÁTYÁS 

2017; Agrárklíma.2 VKSZ 12-1-2013-0034, és más hazai, nemzetközi projektek) oktatásba 

integrálását is biztosítja. 

Az erdészeti táj léptékű információt első lépésként a Göcseji-dombvidék, Keszthelyi-

dolomitvonulat, Vértes, Mátra és a Duna-Tisza közi hátság mintaterületekre állítottuk elő. A 

cikk a Göcseji-dombvidék példáján mutatja be az információ jellegét, felépítését. 

 

Klíma 
 

Adat és módszer 

Meteorológiai mérések idősorai alapján az egyes erdészeti tájakra meghatároztuk a csapa-

dékösszegekben, hőmérsékletátlagokban valamint a szélsőséges időjárási események gya-

koriságában megfigyelt változásokat 30 éves átlagidőszakra (GÁLOS – FÜHRER 2018). Ki-

emelt figyelmet fordítottunk az erdei fafajok elterjedése, növekedése, produkciója szem-

pontjából meghatározó időjárási körülményekre, extrém eseményekre, ezek gyakoriságára, 

szélsőségességére. Az erdészeti klímakategóriákat az erdészeti szárazsági mutató (FAI; FÜH-

RER 2010) alapján definiáltuk. Regionális klímaszcenáriók eredménye alapján becslést ad-

tunk a század végéig várható változásokra. 

 

Eredmények a Göcseji-dombvidék mintaterületre 

Az 1961-1990-es periódushoz képest 1981-2010-re az éves átlaghőmérséklet 0,6 °C-kal 

emelkedett (1. ábra). A leghidegebb hónap átlaghőmérséklete 1,1 °C-kal, legmelegebb hó-

nap átlaghőmérséklete 1,0 °C-kal lett magasabb. Az 1971-2000-es és az 1981-2010-es idő-

szak éves szinten szárazabb volt, mint az 1961-1990-es. Az augusztus, valamint az október 

csapadékosabbá vált, a július és a november – január időszak csapadékösszege csökkent. 

mailto:galos.borbala@uni-sopron.hu
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1. ábra. Havi átlaghőmérsékletek (bal oldali ábrarész) és csapadékösszegek (jobb oldali ábrarész) 

30 éves átlagai. 

 

Az 1961-1990-es és az 1971-2000-es időszakok makroklímája bükkös, a periódusok 

fele bükkös klímájú év volt. A melegedő-szárazodó tendencia hatására a 1981-2010-re gyer-

tyános-tölgyes makroklíma lett jellemző átlagosan, ugyanakkor ebben az időszakban a hű-

vösebb évek FAI értéke a bükkös klímakategóriára, míg a szélsőségesen aszályos évek FAI 

értéke erdőssztyep ill. sztyep klímára utal (2. ábra).  

 

 
2. ábra. Az erdészeti szárazsági mutató (FAI) idősora az 1961-2010-es időszakra. 

 

 

 
3. ábra. a) A FAI értékekkel jellemzett erdészeti klímakategóriák területe 1981-2010-ben, 

és b) várható előfordulásuk a 2041-2070-es időperiódusban, az A1B kibocsátási forgató-

könyv feltételezésével, 12 modellszimuláció átlagos becslése szerint, c)-d): a valószínű vál-

tozás tartománya (a modelleredmények 66 %-át magában foglaló tartomány). 
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A 2041-2070-es időszakra az átlagos, de még az optimistább becslések alapján is eltűnik 

a bükkösök számára alkalmas makroklíma DNy-Magyarországról (3. ábra). Míg az átlagos 

becslések szerint a Göcseji-dombvidék teljes területe kocsánytalan tölgyes-cseres klímájúvá 

válhat, az optimistább becslések gyertyános-tölgyes klímát jeleznek. A pesszimista becslé-

sek alapján viszont már zárt erdő sem fordulhat elő a dombvidéken. 

 

Hidrológia 

  

Adat és módszer 

Országos és erdészeti táj léptékben meghatároztuk és a 21. századra előrevetítettük a párol-

gást és lefolyást. Ehhez egy éghajlat-lefolyás modellt használtunk (CSÁKI et al. 2018), 

amellyel a párolgás és a lefolyás becsülhető térben osztott módon.  

 

Eredmények a Göcseji-dombvidék mintaterületre 

Az 1981-2010-es időszakban a Göcseji-dombságon az átlagos éves csapadékösszeg 747 

mm/év, a párolgás 586 mm/év (4. ábra). A csapadék százalékában a párolgás 78%, és a 

legmagasabb a lefolyás 22%. 

 

 
4. ábra. Csapadék (P; mm/év), párolgás (ET; mm/év, P%), lefolyás (R; mm/év, P%) 

és átlagos hőmérséklet (°C) az 1981-2010-es időszakban. 

 
5. ábra: A párolgás (ET) és a lefolyás (R) változása a 2041-2070-es időszakra, 

a referencia időszakhoz (1981-2010) viszonyítva 

 

A 12 regionális klímamodellel becsült előrevetítések alapján, a 2041-2070-es időszakra 

átlagosan 4%-kal nőhet meg az éves átlagos párolgás, a referencia időszakhoz (1981-2010) 

http://climited.nyme.plugin.hu/content/index/id/3145/#csakietal2018
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viszonyítva (5. ábra). Ez azonban a lefolyás esetén már átlagosan 10%-os csökkenést jelent-

het. Az előrejelzések középső 50%-a alapján lefolyás csökkenés prognosztizálható. 

 

Talaj  

 

Adat és módszer: Az egyes talajok eltérő mértékben képesek a lehulló csapadékból származó 

vizet tárolni. Ez nagyban befolyásolja a növényzet számára rendelkezésre álló vizet. A szá-

razság stressz kimutatására a Thornthwaite-féle vízmérleg modellt (THORNTHWAITE - 

MATHER 1955) alkalmaztuk, amely a havi hőmérséklet és csapadék adatokon kívül, a talaj 

fizikai féleségét, a gyökérmélységet, az elérhető vízmennyiségét (EW) és a talajból felvehető 

maximális vízmennyiséget (EWm) veszi számításba. Vizsgáltuk, hogy a különböző termő-

helyeken mekkora mennyiségű vizet tárolnak a talajok és ebből mennyi áll a növényzet ren-

delkezésére. 

 

Eredmények a Göcseji-dombvidék mintaterületre 

Göcsej területén a legjellemzőbb talajtípus az agyagbemosódásos barna erdőtalaj (Luvisols 

- WRB 2014). A módosított Thornthwaite típusú havi modell a területen található ABE talaj 

(hely: Boncodfölde) esetén azt mutatja (6. ábra), hogy az aszályos időszakok vízstresszt 

okoztak ezeken a talajokon (BIDLÓ et al. 2017).  

 

 
6. ábra. Víztartó képesség – Agyagbemosódásos barna erdőtalaj 

 

Potenciális vegetáció  

 

Adat és módszer 

Erdészeti tájanként potenciális természetes erdőtársulás (PTE; BARTHA 2005) kategóriákat 

rendelünk minden üzemtervezett erdőrészlethez. Tájanként megbecsüljük az egyes PTE ka-

tegóriák várható érzékenységét, a klímaváltozás hatására várható változási folyamatokat 

(ZAGYVAI et al. 2018). Az aktuális és jövőbeli klímaadatok alapján készített PTE térképeket 

összevetjük a jelenlegi faállomány-típusok térképeivel és javaslatokat fogalmazunk meg az 

adott tájban folytatandó jövőbeli fafaj politikára vonatkozóan, figyelembe véve az erdészeti 

és természetvédelmi szempontokat is. 

 

Eredmények a Göcseji-dombvidék mintaterületre 

Az erdészeti táj területének három meghatározó potenciális erdőtársulása a gyertyános-ko-

csánytalan tölgyes (38,97%), a gyertyános-kocsányos tölgyes (32,04%) és a bükkös 

(24,86%). A jelenlegi potenciális bükkösök helyére gyertyános-kocsánytalan tölgyesekhez 

hasonló vegetáció prognosztizálható. A jelenlegi gyertyános-kocsánytalan tölgyes termőhe-

lyek részben cseres-kocsánytalan tölgyes termőhelyekké (17,4%), részben még szárazabb, a 

mész- és melegkedvelő tölgyesek irányába mutató termőhelyekké (21,64%) alakulhatnak 

(7. ábra). Az aktuális gyertyános-kocsányos tölgyes termőhelyek jövőbeli potenciális erdő-

társulásai nehezen becsülhetők, valószínűsíthetően zárt kocsányos tölgyes társulások felel-

tethetők meg legjobban az újonnan kialakuló termőhelyi feltételeknek. 

http://climited.nyme.plugin.hu/content/index/id/3145/#thornthwaite_mather_1955
http://climited.nyme.plugin.hu/content/index/id/3145/#thornthwaite_mather_1955
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7. ábra. A potenciális természetes erdőtársulások (PTE) területének megoszlása (%) a Gö-

cseji-dombságban, az üzemtervezett erdőállományokra vonatkozóan, az Országos Erdőál-

lomány Adattár 2013-as állapota szerint (bal oldali ábrarész), valamint becsült megosz-

lása (%) a klímaparaméterek előrevetített (2041–2070) változása alapján (jobb oldali áb-

rarész). 

 

Kémia 

 

Adat és módszer 

Kiválasztott erdei fafajok esetében a kémiai paraméterek (enzimaktivitás, antioxidáns kapa-

citás) és a növekedési paraméterek összevetésével történt a változó klimatikus környezethez 

potenciálisan adaptálódni képes egyedek kijelölése (HOFMANN et al. 2017), melyek jövőbeli 

erdősítésre alkalmasak lehetnek az adott termőterületen.  

 

Eredmények a Göcseji-dombvidék mintaterületre 

Az összfehérje-tartalom és a POD enzim aktivitása közvetlen kapcsolatban áll a vizsgált 

származások klimatikus indexével (Ellenberg-index), illetve a „teljesítményével” (átlagos 

mellmagassági törzsátmérő), ezért a klimatikus adaptáció indikátorainak tekinthetők (8. 

ábra). Közvetlen kapcsolat fedezhető fel az egyes polifenolos vegyületek koncentrációja és 

a bükk származások növekedési paraméterei között (VISI RAJCZI et al. 2018).  

Az eredmények alapul szolgálhatnak az erdőtársulások jövőbeli összetételének előrejel-

zéséhez és a megfelelő szaporító anyag kiválasztásához bükk erdősítésekhez Magyarorszá-

gon. 
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8. ábra. Az enzimes antioxidáns tulajdonságok és a származási hely növekedési és klimatikus in-

dexe közötti kapcsolatok. 

 
Az eredmények értékelése, megvitatása, következtetések  

A létrehozott, multidiszciplináris ismereteket tartalmazó honlap elősegíti, hogy a hallgatók 

rendszerszemlélettel közelítsék meg az éghajlat változékonyságának, változásának termé-

szetes ökoszisztémákra gyakorolt hatását, jártasságot szerezzenek a komplex környezeti 

problémák ok-okozati összefüggéseinek feltárásában, valamint elsajátítsák az adaptációs 

stratégia alkotáshoz, fafaj politikai döntéshozáshoz, klímakockázat értékeléshez szükséges 

ismereteket.  

Az oldalt elsősorban oktatási segédanyagként hoztuk létre az Erdőmérnöki Kar hallgatói 

számára, de az itt fellelhető információ, valamint a klímamodell eredmények hatásvizsgála-

tokban való felhasználását segítő útmutató az erdészeti klímahatás kutatás és gyakorlat szá-

mára is jól hasznosítható. 
 

Köszönetnyilvánítás: A kutatás a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap (FSA) és az EFOP-3.6.2-

16-2017-00018 Agrárerdészet projekt támogatásával valósult meg. 
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Bevezetés 

A 21. század elejére egyre inkább globális problémává vált az energiafogyasztás kielégítése. 

Napjainkban már belátható, hogy a fosszilis energiahordozók nem képesek a jövőben ellátni 

az emberiség igényeit. Tehát szükségessé válik olyan megújuló energiaforrások bevonása az 

elektromos áram előállításba, illetve melegvíz- és hőszolgáltatásba, melyek széleskörűen al-

kalmazva kiválthatják a szén, kőolaj és földgáz alapú termelést. A fosszilis energiahordo-

zókkal szemben a faanyag CO2 mérlege semleges, nagyobb arányú felhasználásával a klí-

maváltozás sebessége is lassítható. 

Az eredményes gazdálkodás alapja a tervezhetőség, amihez növedékbecslésre van szük-

ség. A dejtári kísérleti ültetvényen a 2011-es létesítése óta folyamatos dendromassza mérés 

történik. Az ilyen típusú ültetvényeken telepíthető fafajok gyors növekedésűek, 5-7 éves vá-

gásfordulóval (un. midi rotációs ültetvény) akár ipari felhasználásra alkalmas választék ter-

melhető.  

Ebben a munkában egy nemesnyár faültetvényben végzett vizsgálatainkon keresztül kí-

vánjuk bemutatni, hogy milyen hatás mutatkozik a növedékben a talaj vízgazdálkodása és 

tápanyagellátottsága, illetve a tápanyagutánpótlás függvényében. Ehhez a 2016-os vegetá-

ciós időszakot vettük alapul, ahol rendelkezünk csapadék és talajvíz-adatsorral, továbbá a 

mért talajfizikai paraméterekből számított diszponibilis vízmennyiségi adatokkal.  

Az ültetvénytelepítést megelőzően tápanyagutánpótlás történt, ennek hatásait is vizsgá-

latuk a növedékben.  

Vizsgálati anyag és módszer 

Vizsgálatainkat az Ipolyerdő Zrt. Kelet-Cserháti Erdészetének dejtári külső csemetekertjé-

ben létesített kísérleti ültetvényen végeztük, amely 2011-ben létesült mintegy egy 5 hektáron 

(1. ábra). A latin négyzet elrendezésű területen a különböző parcellák eltérő fajtákkal 

(’AF2’, ’Monviso’, ’Pannonia’) és eltérő minőségű szaporítóanyaggal (normál dugvány, 

karó dugvány) telepítették. Jelen vizsgálat tárgyát kizárólag a 12 darab karódugvánnyal te-

lepített ’AF2’ nemesnyárak képzik, melyek közül két parcella nem értékelhető. A felvett 

parcellák sorszámai a következők: 3, 8, 15, 20, 24, 29, 33, 38, 41, 52. 

A kísérleti ültetvényen létesítése óta évente dendromassza mérés történik. Az ilyen tí-

pusú ültetvényeken telepíthető fafajok gyors növekedésűek, akár 5-7 éves vágásfordulóval 

(un. midirotációs ültetvény) ipari felhasználásra alkalmas választék termelhető (BARKÓCZY 

– IVELICS 2008).  

A karódugványos parcellák 3×1 m2-es hálózatban kerültek ültetésre, ami 3330 hektá-

ronkénti tőszámot jelent. Egy parcella 12 sorból áll. Növőtér-bővítés céljából 2012 őszén az 

5-8. sorszámú sorokat 3 × 2 m2-re bővítették, aminek során minden második fát kivágtak a 


