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Összefoglaló 

 

Az utóbbi három évtized legnagyobb erdészeti kihívása a klímaváltozás volt. Származási 

kísérletek értékelésével lehetővé vált a klímaváltozás hatásainak szimulációja. A Forest Aridity 

Index kidolgozásával megtörténhet 600 ezer hazai erdőrészlet klímabesorolásának pontosítása. 

Visszamenőleges adatsorok elemzése lehetőséget adott erdeink egészségi állapot trendjeinek 

előrejelzésére. Az erdők természetességére vonatkozó kutatások a természetvédelem iránti 

társadalmi igény mellett a klímaváltozás negatív hatásainak mérséklése miatt is jelentősek. Az 

új eredmények alapján pontosabban meghatározható az erdők szerepe az egyes területek 

vízforgalmában, illetve az erdők, és azok talajában tárolt tápanyagok és szerves szén 

mennyisége. A mára nemzetközi sztenderddé vált erdészeti és üvegház gáz leltári módszertan 

kifejlesztésében magyar erdészkutató is meghatározó szerepet játszott. 
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Faipari kutatásainkat a faanyagok, mint természetes biokompozitok, tulajdonságainak célzott 

megváltoztatására fókuszáltuk. Kidolgoztunk olyan termikus, higrotermikus kémiai 

eljárásokat, melyek használatával jelentősen növeltük a fatermékek életciklusát (tartósság). Így 

a faanyag egyébként is kedvező ökológiai mérlegét tovább javítottuk. A jelenleg kevéssé 

használt fafajok (cser, gyertyán, nyár) anyagait alkalmassá tettük magas hozzáadott értékű 

termékek gyártására a szín előnyös megváltoztatása, illetve a tartósság jelentős növelése által. 

 

Feltártuk a nagyvadfajok reprodukciós paramétereit, környezeti interakcióit, a mező- és 

erdőgazdálkodási kölcsönhatásokat. Bevezettük a tájegységi tervezést. Kidolgoztuk a tartamos 

monitoringokra alapozott bölcs apróvadgazdálkodást. Az emlős ragadozó fajokkal kapcsolatos 

vizsgálatok az inváziós fajokra is fókuszálnak. Új irányzat a városi vadgazdálkodás 

feltételeinek megteremtése és az afrikai sertéspestis vaddisznó populációkra gyakorolt 

hatásának vizsgálata. A vízivad populációk hosszútávú vizsgálata megalapozza azok 

fenntartását Magyarországon. 

 

Az erdészettudomány utóbbi 30 évének legjelentősebb kihívásai a klímaváltozáshoz 

kötődnek. A vonatkozó eredmények közül, a teljesség igénye nélkül csak néhány jelentősebbet 

mutatunk be. 

Erdei fák ismert származású populációival létrehozott származási kísérletek új szempontú 

elemzését tette lehetővé az „ökológiai távolság” fogalmának bevezetése, ami révén a 

populációk fenotípusos reakciója a környezetváltozás szimulációjaként értelmezhető, így 

hatásbecslésére is alkalmas. A módszer világszerte elfogadott, mivel valós időben szolgáltat 

kvantitatív adatokat [1]. 

Az előre jelzett klímaváltozás erdőkre gyakorolt hatásait korábban főként az atlanti, alpesi és 

boreális övben vizsgálták. A kontinentális sztyep határon várható ökológiai változások 

jelentőségére a Soproni Egyetem (SoE) Környezettudományi Intézetében, a „szárazsági 



határon” (xeric limit) elindított kutatás hívta fel a figyelmet, aminek keretében Délkelet-Európa 

és Belső Ázsia kitettségére derült fény [2]. A munka több hazai csoport részvételével a 2000-

es években folytatódott, és az „Agrárklíma Döntéstámogató Rendszer” kidolgozásához 

vezetett. Ez a hasonló, nemzetközi rendszerektől eltérően nem gazdasági-katasztrófaelhárítási 

alapon, hanem hosszú távú ökológiai szempontok alapján, az élőhely potenciál változása 

szerint, finomléptékben (termőhely/erdőállomány) tesz javaslatot a felkészülésre [3]. 

Az erdészeti genetikai kutatások eredményei szerint az erdei fák génkészletének védelme nem 

ismer országhatárokat, az egyes országok saját rendszerét az európai elterjedésű fajok igényei 

szerint kell átalakítani [4]. Az „európai erdészeti génmegőrző hálózat” (EUFORGEN) 

alapelveit 1995-ben Sopronban fektették le. Ma 35 európai ország működik együtt a 

génmegőrzésben, és az erdészeti szaporítóanyagok forgalmazásának szabályozásában, ami 

különösen fontos a klímaváltozásra való felkészülés jegyében. 

A fák növekedése, vitalitása és a klíma közötti ok-okozati kapcsolat jellemzésére az Erdészeti 

Tudományos Intézet (ERTI) egy mutatószámot (FAI: Forestry Aridity Index) dolgozott ki, ami 

a fák növekedési szakaszainak időjárási jellemzőit veszi alapul [5]. Az Országos Meteorológiai 

Szolgálat adatbázisa segítségével az ország egész területén tesztelt index olyan meteorológiai 

jellemzőkre (havi csapadék és hőmérséklet) épít, amiket az országban régóta, sok helyen 

mérnek, így azok tér- és időbeni adaptációja jól modellezhető. Segítségével megoldható az 

erdészeti klímakategóriák meteorológiai jellemzése és egzakt lehatárolása [6], de becsülhető a 

klímakategóriák területének és országon belüli előfordulásának klímaváltozás miatti távlati 

változása is [7]. Ez alapján 50 év múlva a hűvös és nedves bükkös klíma szinte teljesen eltűnik 

hazánkból, a meleg és száraz erdőssztyep klíma területe pedig jelentősen növekszik, sőt a Dél-

Alföldön a hazánkra eddig nem jellemző sztyep klíma is elő fog fordulni. A „FAI” 

alkalmazásának legnagyobb innovatív, gyakorlati haszna, hogy az ország erdőterületét lefedő 

több mint 600 ezer erdőrészlet eddigi klímabesorolása pontosítható. 

Előrejelzések születtek a klímaváltozás erdők egészségi állapotára gyakorolt hosszú távú 

hatásaira vonatkozóan [8]. A negatív trendek már most is egyértelműek, hosszabb távon pedig 

további állapotromlás, illetve az erdőfunkciók alacsonyabb szintű betöltése várható. A SoE-n 

és az ERTI-ben is jelentős eredmények születtek egyes idegenhonos/inváziós fajok 

terjedésének, életmódjának, illetve ezek kárpotenciáljának kutatása keretében is [9–11]. 

Az elmúlt évtizedekben növekvő figyelmet élvez az erdők természetessége, a természet közeli 

erdőgazdálkodás és a folyamatos erdőborítás [12, 13]. A vonatkozó eredmények nemcsak a 

természetvédelem iránti társadalmi igény, hanem a klímaváltozás várható negatív hatásainak 

mérséklése miatt is jelentősek. 

Az erdőállományok felvételezésében és értékelésében új módszerek jelentek meg, amik részben 

az űrfelvételeken [14], részben új földi felvételi módszereken [15] alapulnak. Alkalmazásuk 

révén jelentősen bővültek az erdőállományokról szerzett ismereteink. 

Jelentős eredmény a talajtérképezési eljárások fejlesztése és bevezetése az erdészeti termőhely 

térképezési munkákban [16, 17]. A közelmúltban megjelent „Magyarország Nemzeti Atlasza” 

2. kötetében (Természeti környezet) is az új eljárások alapján elkészített országos 

talajtérképeken erdészkutatók adatai alapján szerkesztették az erdős területek térképeit. 

Az új eredmények alapján pontosabban meghatározható az erdők szerepe az egyes területek 

vízforgalmában [18–20], illetve az erdők, és azok talajában tárolt tápanyagok és szerves szén 

mennyisége [21, 22]. 

Az erdei biomassza becslésével kapcsolatos kutatások új lendületet kaptak, amikor megnőtt az 

érdeklődés az erdők szénkészlet-változásának becslése iránt. A kidolgozott új módszertan [23] 

mára nemzetközi sztenderddé vált az erdészeti és az üvegház gáz leltári gyakorlatban. Az 

üvegház gáz leltárak módszertanának fejlesztése az 1990-es évektől kezdve több lépcsőben 

zajlott. Meghatározó állomás a 2006-os IPCC Útmutató [24], ami az ENSZ által előírt 

sztenderddé vált, ma már a világ 150 országában alkalmazzák. 



Az utóbbi 30 évben nemzetközileg is elismert kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények 

születtek az ültetvényszerű fatermesztés terén, különös tekintettel az akác- és nyártermesztés 

fejlesztésének biológiai alapjaira. Ezek jelentősen hozzájárulhatnak a Nemzeti 

Erdőstratégiában megfogalmazott, az erdőterület növelését szolgáló célok megvalósításához 

[25]. 

 

Faipari anyagtudomány: A természetes faanyagok számos kedvező tulajdonsággal bírnak. A 

faanyag kb. 50%-ban tartalmaz szenet, ami a levegő széndioxidja (fotoszintézis) megkötése 

útján épül be alapszövetébe. A szénlábnyom miatt is érdekes, hogy az egyes termékek 

életciklusa lehetőleg minél hosszabb legyen. Fatermékek esetében ez a széndioxid hosszabb 

távú légköri kivonását jelenti. A fából készült termékek élettartamát növelhetjük a biológiai 

bomlás fékezésével, vagyis a tartósság növelésével. Olyan módszereket dolgoztunk ki, melyek 

a faanyag tartósságát (ezzel a termékek használati idejét) úgy növelik meg, hogy a termékek 

környezeti terhelése csökken. A SoE kutatócsoportjainak sikerült olyan eljárásokat kidolgoznia 

(ill. a hazai fafajokra a meglévő technológiákat adaptálnia), melyek környezetbarát módon 

biztosítják a faanyag tartósságának (farontó gombákkal, vízzel szembeni ellenállásának) 

növelését, ezzel a fatermékek hosszabb életciklusát. Kiemeljük itt a különböző nanorészecskék 

alkalmazását [26], a faanyag acetilezését [27]. A SoE kutatócsoportjai olyan KKV-k 

támogatásában is aktívan részt vállalnak, akik innovatív fatermékek gyártásával foglalkoznak. 

Egyik ilyen kutatási együttműködés a faanyagok hosszirányú tömörítésével kapcsolatos, ami 

nedves állapotban, hidegen kézzel hajlítható faanyagot eredményez, és a faanyag száradás után 

szilárdan tartja a formáját [28]. 

Az utóbbi évtizedekben a faipari kutatások fókuszában a fehérakác fafajunk állt, ami a magyar 

erdőterület közel egynegyedét adja. A KKV-kal való együttműködésben olyan gyorsan növő 

akác fajták nemesítése valósult meg, melyek akár 2–3-szoros növekedési eréllyel is 

rendelkeznek (akár 25–30 mm-es évgyűrűk is képződnek!). Ezen akácfajták 

faanyagvizsgálatait elvégeztük, így a lehetséges alkalmazási területükre (bútoripar, energetika, 

stb.) ajánlást tettünk [29]. 

A faanyag értéknövelt hasznosítására, javított tulajdonságú szervetlen kötésű kompozitokat és 

biokompozit anyagokat fejlesztettünk ki, több esetben nanotechnológiai megoldások 

bevezetésével [30].  

A faanyag színe a természet nagyszerű alkotása. De nem mindegyik faanyag színe kedvező, 

mert jellegtelen szürkés-fehér, vagy zavaróan tarka. Ezek a hátrányok gőzöléssel javíthatók, és 

kellemes, barnás árnyalatú színek hozhatók létre. Az elmúlt 30 évben feltártuk a kedvezőtlen 

színű faanyagok gőzölési tulajdonságait. A színváltozás érzékenyen függ a gőzölés idejétől és 

hőmérsékletétől [31]. A főként tüzelésre használt akác faanyagból gőzöléssel a sötét trópusi 

faanyagokat helyettesítő alapanyag állítható elő [32]. A gőzölési paraméterek megfelelő 

megválasztásával a faanyag színe úgy módosítható, amint az a természetben lejátszódik az 

öregedés során. Ezért a gőzölés egy hasznos módszer a restaurátorok számára.  

Az erdő- és fakémiai kutatások új, innovatív területe az antioxidánsok kinyerése erdészeti és 

fafeldolgozási melléktermékekből [33, 34]. Sikerült kimutatni az emberi szervezetre gyakorolt 

jótékony hatásokat is, pl. cirbolyafenyő idegrendszert nyugtató éterikus kipárolgásai. 

 

Vadgazdálkodás: A Soproni Egyetem Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézetében 

megállapították az erdőgazdálkodási módok által nyújtott táplálékkínálat dinamikáját, a 

vadrágás és makkfelszedés hatását az erdősítések sikerességére különböző erdőgazdálkodási 

módok mellett, és a vadrágás hatását a csemeték növekedésére [35]. Meghatározták a hazai öt 

nagyvadfaj reprodukciós paramétereit és az azokra ható tényezőket [36, 37], a gímszarvas, 

dámszarvas és vaddisznó mozgáskörzetét, élőhelyhasználatát és élőhely preferenciáját, 

mozgásaktivitását, szaporodási-, táplálkozási- és térhasználati- viselkedés-mintázatát [38-40], 



a gímszarvas és vaddisznó táplálék-összetételét, táplálkozásökológiai jellemzőit és annak 

hatását a mezőgazdasági és erdei vadkárra [41], a muflon jelenlétének hatását a védett 

élőhelyeken. Vizsgálják az afrikai sertéspestis hatását vaddisznó populációkra és a kór 

terjedésének dinamikáját, valamint a róka és az aranysakál táplálkozási niche átfedését [42]. 

Kiemelkednek az intézet 30 éve folyó LAJTA Project [43, 44] komplex mezei apróvad 

populáció és élőhely-vizsgálatai, amely – kiegészülve a MOSON Project túzok kutatásaival 

[45] – a mezei életterek legrészletesebb tartamos vizsgálata hazánkban. A vízivad populációk 

hosszútávú vizsgálata [46,47] része a Wetlands International nemzetközi IWC projectjének, és 

megalapozza a vízivad populációk fenntartását Magyarországon [48]. 

A Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézetéhez kötődik az ”Országos 

vadgazdálkodási adattár” működtetése (www.ova.info.hu), a tájegységi tervezés 

(http://www.ova.info.hu/ujvgtajak.html) és modellezés. Az őzgazdálkodás fejlesztésének célja 

a bio-indikátorokra alapozott, a gyakorlatban egyszerűen kivitelezhető gazdálkodás elősegítése 

[49]. Az emlős ragadozó fajokkal kapcsolatos vizsgálatok közül kiemelendő a terjedő 

aranysakál állományának monitorozása és élőhely-használatának elemzése. A róka és a borz 

esetében élőhely-használati és niche-szegregációs kutatások folynak [50]. Új irányzat a városi 

vadgazdálkodás tudományos, gyakorlati és jogi feltételeinek megteremtése [51]. 

A Kaposvári Egyetem Ragadozóökológiai Kutatócsoportjának kutatási témái elsősorban 

ragadozóemlős-fajok életmódjának, ragadozó fajok közötti és ragadozó-zsákmány kapcsolatok 

feltárására irányultak [52]. 

Az Állatorvostudományi Egyetemen Egzotikusállat- és Vadegészségügyi Tanszéke az 

apróvadfajok állategészségügyi kérdéseit vizsgálja [53]. Kidolgozták a szántóföldi növények 

vadkár és termésbecslését [54]. 
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