
653

Magyar Tudomány • 2017/6

652

Somogyi Zoltán • Az elővigyázatosság elve…

AZ ELŐVIGYÁZATOSSÁG ELVE 
ÉS AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS.

MIRE FIGYELMEZTETNEK AZ ERDŐK?
Somogyi Zoltán

a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, tudományos főmunkatárs,
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Erdészeti Tudományos Intézet 

somogyiz@iif.hu 

(a Mátra tetején uralkodó) éves átlaghőmér-
sékletek közötti különbség kb. 4,5 °C. Ehhez 
képest az átlaghőmérsékletek évszázad végére 
várható növekedése rossz esetben akár 6 fok 
is lehet (IPCC, 2013); de ha ez a növekedés 

„csak” 3 fok lesz, még az is összemérhető a fent 
említett értékekkel. Ha a fák többé-kevésbé 
a fenti tartományokhoz szoktak hozzá (ezek-
hez alkalmazkodtak), ha az ezekhez tartozó 
szélsőértékeket kellett korábban elviselniük, 
akkor vajon remélhetjük-e, hogy elviselik 
majd a jelentősen megemelkedett hőmérsék-
leteket, és az ez alapján megnövekedett víz-
igényüket ki tudják majd elégíteni? 

Közelmúltbeli erdészeti kutatási eredmé-
nyek (például Móricz et al., 2013; Zimmer-
mann et al., 2013) arra utalnak, hogy sok 
he lyen nemleges lesz a válasz a fenti kérdések-
re, és hogy több fontos európai fafaj potenciá-
lis elterjedési területe lényegesen megváltozik 
majd. A hazai adottságainkat figyelembe véve 
az évszázad végére például teljesen kipusztul-
hat a bükk, de jelentősen megváltozhat a ko -
csánytalan tölgy, a cser és más fontos, hosszú 
élettartamú fafaj elterjedési területe is. 

Az elterjedési terület változása nemcsak 
azzal jár, hogy a fafaj – lassan – számára (csak 

evolúciós léptékekben változó termőhe lyi 
igényeinek megfelelő) új földrajzi helyeket 
hódít meg. Ezt várhatóan jóval megelőzi az, 
hogy – közvetlenül faszáradás (Rasztovics et 
al., 2014), közvetve pedig erdőtűz, a legyen-
gült fákat megtámadó károsítók és kóroko-
zók hatásai stb. következtében (IPCC, 2014a) 

– a számukra már megfelelő termőhelyeken 
álló erdők elpusztulnak. Ez pedig nemcsak 
azért lehet kedvezőtlen, mert erdők nélkül 
elesünk számos, az ember számára is nélkü-
lözhetetlen erdei szolgáltatástól és terméktől 
(Somogyi, 2001), de azért is, mert a pusztu-
lásból közvetlen, az éghajlatváltozást akár 
tovább erősítő kárunk is származhat.

Az erdőpusztulás lehetséges hatása 
az éghajlatváltozásra

Az erdők pusztulása egyebek mellett azzal jár 
együtt, hogy a bennük tárolt hatalmas meny-
nyiségű szén a légkörbe kerül. E szénemisszió 
potenciális nagyságát hazánkra nézve egy 
kö zelmúltban végzett kutatás (Somogyi, 
2016b) próbálta megbecsülni. A becslés Zala 
megyére készült, azzal a (Rasztovics et al., 2014 
alapján megalapozott) feltételezéssel, hogy a 
bükk – exponenciális mértékben növekvő, 
az évszázad második felében igen intenzívvé 
váló mortalitás mellett – az évszázad végére 
szinte teljesen kipusztul a megyéből. A felté-
telezések között szerepelt az is, hogy az erdők 
felújítása nemcsak a kipusztult erdők helyén, 
de már a normál körülmények között is vá-
gáséretté váló erdőkben is a melegedést és a 
nyarak szárazabbá válását jobban bíró ko-
csánytalan tölggyel történik majd; a fák nö-
vekedése a melegedés hatására várhatóan 
csökken (Somogyi, 2008); és változik a holt 
szerves anyag lebomlási sebessége, valamint 
a föld feletti és föld alatti biomassza aránya is. 
A becslések a hazai fejlesztésű CASMOFOR 

erdei szénkörforgalmi modellel történtek 
(URL1), amely az IPCC (2006) módszertanát, 
továbbá a hazai viszonyokat a lehető legjob-
ban követő szénforgalmi modell. (A becslés 
a biomassza és holt szerves anyag emissziójá-
ra terjedt ki; az erdei talaj szénkészletében 
bekövetkező változásokat még nem tudjuk 
kezelni).

A modellfuttatási eredményekből külö-
nösen akkor vonhatók le fontos következteté-
sek, ha (jó okkal) az egész országra a bükkéhez 
hasonló intenzitású erdőpusztulást tételezünk 
fel. Ebben az esetben a melegedés egy ideig 
ugyan némileg még növelheti is az erdők 
szénkészletét, az évszázad második felében 
azonban jelentősen megnő az egyre intenzíveb-
ben pusztuló erdőkből származó éves ki bo-
csátás, ami az évszázad vége felé jó néhány 
éven keresztül elérheti a jelenlegi összes 
emissziónak (NIR Hungary, 2016) akár a 
40–55%-át is (1. ábra). Ezek az eredmények 
arra utalnak, hogy ha sikerülne is jelentősen 
csökkenteni az emberi eredetű, nem az er-
dőkből származó kibocsátásokat (lásd lejjebb), 
ezt a csökkenést nagymértékben ellensúlyoz-
hatja a pusztuló erdőkből származó kibocsá-
tás, ami – pozitív visszacsatolásként – tovább 
erősítheti az éghajlatváltozást.

Nem további kibocsátásokra, hanem az erdők 
szénkészletének megőrzésére van szükségünk

A fent említett visszacsatolás különösen an-
nak fényében lenne kedvezőtlen hatású, hogy 
a kibocsátásoknak az IPCC és mások (példá-
ul a Párizsi Egyezmény aláíró országai, URL2) 
által fontosnak tartott csökkentése ügyében 
egyelőre nagyon rosszul állunk. A csökkentés 
azért szükséges, mert a – „közlegelőnek” te-
kinthető – légkörbe juttatott üvegházgázok 
eddigi mennyisége egyre halmozódik (ezzel 
együtt azok globális éghajlatváltozást ered-

Az éghajlatváltozás 
komoly veszélyt jelent az erdőkre

Földtörténeti léptékben precedens nélküli 
sebességgel változik éghajlatunk. E megálla-
pítás alapját azok a tapasztalatok képezik, 
amelyek globális, sok szakterületet átfogó 
áttekintését az IPCC (Intergovernmental 
Panel on Climate Change) ún. helyzetértéke-
lő jelentései (IPCC, 2013, 2014a, 2014b) adják. 
Globális konszenzus jellegük miatt az e jelen-
tésekben tett megállapításokat „a tudomány 
mai állásának” kell tekintetni (az IPCC-étől 
eltérő vélemények megalapozottságát pedig 
célszerű komoly és objektív vizsgálat alá ven-
ni). Az említett konszenzus (IPCC, 2014b) 
arra is figyelmeztet, hogy az éghajlatváltozás-
nak az élővilágra – és azon keresztül, valamint 
közvetlenül is az emberekre – gyakorolt ha-
tása drasztikusabb lesz, mint a fizikai környe-
zetünk elemeire gyakorolt hatás. 

Hazánkra nézve és az erdőkre vonatko-
zóan ez a meteorológiai mérésekből számolt 
éves átlaghőmérsékletek felhasználásával 
demonstrálható. Az 1900-tól vett országos 
átlaghőmérsékletek idősora egy kb. 4 °C szé-
lességű sávban ingadozik; országon belül 
pedig a legmelegebb (alföldi) és leghűvösebb 
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ményező hatásai is), és egyre inkább kimeríti 
a légkör és más ún. természetes nyelők kapa-
citását e gázok felvételére. 

Ezt a kapacitást modellszámítások segít-
ségével lehet becsülni. Ahhoz, hogy a hőmér-
séklet-emelkedés mértéke ne legyen több, 
mint a még feltehetően viszonylag mérsékelt 
károkkal járó 2 °C, az IPCC (2014b) által 
be csült kapacitás bizonytalansági tartomá-
nyának alsó értéke 1740 GtCO2 egyenérték. 
Legrosszabb esetben ennyi halmozott kibo-
csátást engedhet meg magának az emberiség; 
figyelembe véve a jelenlegi és a közeljövőben 
várható, továbbra is igen intenzív kibocsátá-
si ütemet, ezzel az alsó értékkel érdemes 
számolni. Ebben az esetben változatlan éves 
kibocsátási ütem mellett akár két évtizeden 
belül elérhetik ezt az értéket a halmozott ki-
bocsátások; nyilvánvaló tehát, hogy a jövőben 

igen jelentősen csökkenteni kell a kibocsátást 
(2. ábra). 

A fentiekhez szükséges hozzátenni, hogy 
a bioszféra óriási mennyiségű szenet tárol; 
hazánkban kb. hétszer annyi szén-dioxidnak 
megfelelő mennyiségű szén van az erdők fa-
anyagában lekötve, mint amennyi az éves 
összes kibocsátásunk. Az erdők avarjában és 
talajában, valamint a holt faanyagban szintén 
számottevő mennyiségű szén tárolódik. Ezek 
levegőbe kerülése nálunk és más országokban 
jelentős további lökést adhat a globális felme-
legedésnek.

Üvegházgáz-kibocsátások 
és -elnyelés a hazai leltár szerint

Hazánk csakúgy, mint a többi fejlett ország 
évente köteles közzétenni üvegházgáz-leltárát 
az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye 

hatálya alatt. Ez a leltár az IPCC (2006) mód-
szertana szerint az országban rendelkezésre 
álló lehető legpontosabb adatbázisok alapján 
készül az összes nemzetgazdasági ágazatra és 
a teljes lakosságra. A legutóbbi becslés szerint 
az ország összes kibocsátása jelentősen csök-
kent ugyan 1990 óta, azonban még mindig 
nagyon magas mind a kibocsátáscsökkentés 
szükséges mértékéhez, mind pedig az erdők 
szénnyeléséhez képest; ezen kívül pedig az 
eddigi csökkenés az utóbbi két évben meg-
állni tűnik (NIR Hungary, 2017).

A becslések jól mutatják, hogy az erdők 
szénnyelése – ami eddig az egyedüli lehető-
ségünk volt a kibocsátások ellensúlyozására 

– az elmúlt két és fél évtizedben a kibocsátá-
soknak kb. a huszada-harmincada volt. Azon-

ban nem a szénnyelés lassú – ez természetes 
adottsága az erdőknek –, hanem a kibocsátá-
saink nagyon magasak. A nem túl távoli jö-
vőben ráadásul – az erdők kor-, fafaj- és ter-
mőhelyi dinamikájának következtében – az 
erdők szénnyelése is megszűnik, sőt az erdők 
kibocsátókká válnak akkor is, ha a felmele-
gedés nem okoz erdőpusztulást. Ez még in-
kább szükségessé teszi a kibocsátások csök-
kentését – beleértve azt is, hogy amennyire 
lehet, elkerüljük az erdőpusztulásokból szár-
mazó kibocsátásokat.

Kibocsátáscsökkentés 
az elővigyázatosság elve figyelembevételével

Az éghajlatváltozás és az ezért nagymértékben 
felelős (IPCC, 2013) üvegházgázok kibocsá-

1. ábra • A pusztuló erdőkből származó szén-dioxid-kibocsátások nagysága egy 3,7 fokos hő-
mérséklet-emelkedés hatására kialakuló, a zalai bükkösök kipusztulását (Móricz et al., 2013, 
Rasztovics et al., 2014, Somogyi, 2016b) feltételező forgatókönyv szerint, kiterjesztve (felská-
lázva) az ország összes erdejére. Az ábra a kibocsátásokat az országnak a 2012-es üvegházgáz-
leltára szerinti összes, nem erdei eredetű kibocsátásához viszonyítva mutatja. (A pozitív értékek 

kibocsátásokat, a negatívak szénelnyelést jelentenek.)

2. ábra • Az emberi tevékenység által a légkörbe juttatott üvegházgázok halmozott emissziója 
2000 és 2010 között (historikus emisszió) és változatlan kibocsátási ütem mellett 2100-ig 
extrapolálva (business as usual, BAU), valamint a levegő, az óceánok és más természetes nyelők 
becsült kapacitása  (IPCC, 2014b) e gázok felvételére úgy, hogy a globális átlaghőmérséklet ne 
emelkedjen többet 2 °C-nál. A kapacitásnál a biztonság érdekében a becslés bizonytalansági 
tartományának alsó határát vettük figyelembe. Az emissziós trendeknek a felve vőkapacitáshoz 
való viszonya intenzív kibocsátáscsökkentést tenne szükségessé, amelynek egyik lehetséges 

forgatókönyvét a görbe vonal jelzi (Somogyi, 2016a alapján).
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tása sokféle és jelentős negatív hatásának 
koc kázata feltétlenül szükségessé teszi az elő-
vigyázatosság elvének alkalmazását. Ez az elv 
azt mondja ki, hogy ha egy tevékenység vagy 
politika a károsítás kockázatával jár, és nincs 
tudományos konszenzus arra nézve, hogy a 
károsítás okoz-e károkat vagy nem, akkor azt, 
hogy nincsenek vagy nem várhatók károk, 
nem azoknak kell bizonyítaniuk, akiket károk 
érhetnek, hanem azoknak, akik a tevékeny-
séget gyakorolják, vagy a politikát képviselik. 
Ez az elv számos más környezetvédelmi meg-
állapodás mellett az ENSZ Éghajlatváltozási 
Keretegyezményében (URL3) szó szerint is 
tetten érhető (3.3 cikkely): „A Felek tegyenek 
elővigyázatossági intézkedéseket az éghajlatvál-
tozás okainak megelőzésére, megakadályozásá-
ra vagy okainak csökkentésére és káros hatásai-
nak enyhítésére. Ahol súlyos vagy vissza fordítha-
tatlan károk veszélye fenyeget, a teljes tudomá-
nyos bizonyosság hiánya nem használható fel 
indokként ezen intézkedések elhalasztására”.

Az anyag és energia megmaradásának 
tétele, a klimatikus rendszer és a bioszféra 
megismerése, valamint az erdők szénforgalmá-
nak modellezése során szerzett eddigi tudá-
sunk mindenképpen a kibocsátás-csökken-
tést teszi szükségessé – nincs jel arra nézve, 
hogy ha e csökkenés elmarad, az kedvezőtlen 
lenne. Ahogy azonban fent jeleztük, az ég-
hajlatváltozással és annak hatásaival vagy az 
erdőpusztulásból származó kibocsátások 
nagyságával kapcsolatban tudományos bizo-
nyosságról nem, csak konszenzusról és eseten-
ként elismerten nagy becslési bizonytalanság-
ról (IPCC, 2014b, Somogyi, 2016b) lehet szó. 
Az elővigyázatosság elve a fentiek alapján azt 
kívánja meg, hogy csökkentsük a kibocsátáso-
kat, amíg a tudomány fejlődése alapján e 
csökkentés szükségtelensége be nem igazolódik. 

E szükségtelenség (vagy szükségesség) 
vizsgálatára, de az elővigyázatosság elve szerint 
a kibocsátások csökkentésére és a csökkentés 
mikéntjére vonatkozó módszerek fejlesztésé-

re hazánkban is nagy szükség volna. A hazai 
üvegházgáz-kibocsátási profil publikussága 
(NIR Hungary, 2017) ellenére – megfelelő 
vita hiányában – eddig nem sikerült kiaknáz-
ni a hazai mitigációs (kibocsátás-csökkentési) 
lehetőségeket. A mitigációs lehetőségeinkről 
folytatott, többek között a kibocsátási profi-
lunk részleteibe menő, valamint az éghajlat-
változáshoz szükséges alkalmazkodásról 
folytatott felelős viták intenzívebbé tétele 
nem halasztható. E viták, továbbá az éghaj-
latváltozással kapcsolatban szükségessé váló 

hazai teendők koordinálása, illetve a szüksé-
gessé váló kutatások végzése, valamint koor-
dinálása célszerűen egy dedikált intézmény-
ben történhetne. Mivel – szemben más or-
szágokkal – ilyen intézmény nálunk nincs, 
ezért azt létre kellene hozni. Megismételve az 
MTA-n tett korábbi felvetésemet, javaslom, 
hogy jöjjön létre egy új intézmény Fenntartha-
tósági és Klímaváltozási Kutatóintézet néven. 

Kulcsszavak: erdőpusztulás, bükk, éghajlatvál-
tozás, üvegházgáz-kibocsátás

3. ábra • A hazai üvegházgáz-kibocsátások és -elnyelések 
az üvegházgáz-leltár főbb kategóriái szerint (NIR Hungary, 2017).
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