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„AGRÁRKLÍMA”

A TÁMOP-4.2.2.A-11/1/Konv „AGRÁRKLIMA”: Az elôrevetített klímaváltozás hatáselemzése és az alkal-
mazkodás lehetôségei az erdészeti- és agrárszektorban” címû projekt 2014 novemberében zárul. Jelen kö-
tet a projekt során elért eredményekbôl foglal össze kifejezetten az erdészeti szakterülethez kötôdôen néhá-
nyat, ízelítôt adva az eddigi munkából. A projekt során a NYME EMK döntéstámogató rendszere, a NAIK ERTI 
GeoPortálja és a NYME MÉK mezôgazdasági elôrejelzô rendszere elkészült, a következô idôszakban a fel-
használóbarát webes felületek kialakítása következik.

A kutatás alapkoncepciója szerint Magyarország területének jelentôs része mind a természetes ill. 
természetközeli vegetáció, mind pedig a jelenlegi földhasználati módok tekintetében ökológiai határhelyzet-
ben helyezkedik el. Ez azt jelenti, hogy az ökológiai körülmények megváltozása, ilyen lehet például a klímavál-
tozás, igen érzékenyen fogja érinteni a természetes illetve a természet közeli vegetációs egységeket, illetve 
az erre alapozott gazdálkodási ágazatokat (pl. erdôgazdálkodás, szántóföldi mûvelés, rétgazdálkodás). Az így 
bekövetkezô változások elôre becsülhetôk, az ökológiai határhelyzet pedig klimatikus jellemzôk alapján meg-
határozható. A változások érinteni fogják a földhasználati módok hozamait, azok technológiáját, a hasznosított 
fajok körét és az élô rendszerek ökológiai szolgáltatásait is. A projektben a három földhasználati forma komp-
lex elemzését tûztük ki célul. Ennek megközelítésére három módszert alkalmaztunk: a múltban észlelt folya-
matok, trendek, összefüggések retrospektív elemzését és az ebbôl számítható elôrevetítést, a még nem ta-
pasztalt környezeti változások mesterséges szimulálásából levonható tapasztalatokat, speciálisan létrehozott 
kísérletek eredményeinek újszerû, retrospektív értelmezését.

A munka eredményeként létrejött egy olyan informatikai alapon nyugvó döntéstámogatási rendszer 
(DTR), amely elôrevetíti az évszázad során várható változásokat, és egyúttal gyakorlati javaslatokat is kínál a 
megfelelô eljárások alkalmazására és a károk megelôzésére. Klimatikus és természetföldrajzi jellemzôi alap-
ján Zala megye, mint a DTR fejlesztés mintakörzete lekérdezhetô, tesztüzeme befejezôdött, következô lépés 
a közérthetô webes felület kidolgozása.

A fejlesztések másik hangsúlyos pontja egy on-line adatszolgáltatási, kutatási és disszeminációs célokat 
egyaránt szolgáló, térinformatikai web-szerver üzembe helyezése. Ez a szerver a NAIK ERTI GeoPortálján ke-
resztül érhetô el.

A projekt harmadik pillére, a legnagyobb kihívás a természeti tôke változásainak felderítése és dokumen-
tálása. Ennek megfelelôen az informatikai fejlesztéseket megelôzve, ill. velük párhuzamosan futó kutatások 
közül kiemelendô a klímaváltozás által a környezet élô elemeire (növények, állatok, illetve ezek közösségei) 
gyakorolt hatás kimutatása. Mindezt a molekulák szintjérôl építkezve az erdei életközösségekig bezárólag ele-
mezve megállapításra került, hogy a legfôbb befolyásoló faktor a rendelkezésre álló víz mennyisége lesz, ami 
meghatározza a fákon megjelenô károsítókat és kórokozókat és ez által az egész erdôtársulás vitalitását, sta-
bilitását és nem utolsósorban gazdasági jellemzôit. Ez utóbbiak meghatározására a projekt keretében létre-
hoztuk azokat az ún. helyi fatermési táblákat, amelyek felhasználásával a korábbiaknál pontosabban adhatjuk 
meg az erdôkben található fa mennyiségét, és az erdôk növekedési sebessége is pontosabban becsülhetô.  
A klímaváltozás erdôkre gyakorolt hatásának gazdasági értékelése során számításokat végeztünk a csökkenô 
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növekedés és a növekvô elhalás miatti fellépô pénzügyi veszteségek becslésére. A becslési feltételezésektôl 
függôen a következô 100 évben csak a bükk fafaj esetén 15–20 milliárd forint árbevétel elmaradására, illetve 
elvesztésére lehet számítani Zala megyében.

Reméljük, hogy a következô oldalakon olvasható tanulmányok segítik megértetni erôfeszítéseink célját.  
Bízunk abban, hogy kutatásainkkal hozzájárulhatunk a változásokhoz alkalmazkodni tudó erdôgazdálkodás  
kialakításához.
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