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1. Bevezetés 

A pár nappal kitolt strandidőn, a pár héttel lerövidült síszezonon és a gyakoribb időjárási 

szélsőségeken túl a klímaváltozás hosszabbtávú környezeti változásokkal is együtt jár. 

Az utóbbiak közül az ember számára tán leginkább szembeötlőek – és zavaróak – a bioszférában 

mennek végbe. Ezen belül is a legnagyobb léptékű folyamatok a természetes növénytakaró 

változásai, melyek egyben, mint élőhelyi változások, az egyes fajokra közvetetten is hatást 

gyakorolnak. A fás szárú vegetáció alapvető meghatározója a természetes növénytakarónak. 

A trópusoktól egészen a sarkköri területekig az erdőségek adják a szárazföldi biomassza és 

biodiverzitás döntő részét. Ez a jelentős biomassza ráadásul a légköri szén-dioxid egyik 

legfontosabb megkötője (ha úgy tetszik: nyelője). Továbbá az sem hagyható figyelmen kívül, 

hogy a fa fontos megújuló energiaforrás, melynek megfelelő gazdálkodás mellett való 

használatával a bruttó antropogén üvegházgáz-kibocsátás is mérsékelhető lehet (Führer 2010). 

Az erdei ökoszisztéma mindazonáltal rendkívül érzékeny lehet a klímaváltozásra. Így az erdő-

klíma kölcsönhatások meghatározó szerepet tölthetnek be az éghajlatváltozás tendenciájának, 

hatásainak alakulásában. Ugyanakkor ezeket a hatásokat még nem ismerjük pontosan (Bonan 

2008), így az ilyen irányú kutatások kiemelkedő jelentőséggel bírhatnak. Egy azonban biztos: 

a gyors éghajlatváltozás rövidtávon is hatással lehet az erdőterületek kiterjedésére és faji 

összetételére. A területbeli változásra példaként hozható fel a tundra fokozatos beerdősülése 

vagy a szavanna területek elsivatagosodása. Az olyan, kevésbé szélsőséges területeket, mint 

Európa jelentős része, az erdők fafaj-összetételének változása érintheti inkább. 

A Mediterrráneumban például a fő állományalkotó fafajok közül különösen rossz helyzetben van 

a nedves és nem túl meleg éghajlatot kedvelő bükk (Fagus sylvatica L.). Ám amellett, 

hogy elterjedésének déli határán a bükk visszaszorulását már kimutatták (Jump et al. 2006, 

Peñuelas et al. 2007), mediterrán sorstársaik mellett a Magyarország erdőborítottságának 

7,9%-át adó hazai bükkösök is veszélyben lehetnek (e.g. Mátyás et al. 2010, Czúcz et al. 2011). 

Bár ez a 7,9% elsőre nem tűnhet soknak a többi fő erdőalkotó fafaj(társulás) százalékos arányai 

mellett, mégse becsülendő le a bükkösök szerepe. Gazdasági jelentősége és számos más indok, 

pl. turisztikai vonzerő, természetvédelemi szempontok teszik jelentékennyé. 

De csak az éghajlatváltozás kérdésénél maradva: a bükkösök a hazai erdőtársulások közül 

arányaiban a legtöbb szenet tartják megkötve (2.1 ábra) (Führer et Jagodics 2009). 

Ne mondjunk le tehát könnyedén róluk! De mit hoz a jövő? Az időről időre elvégzett egészségi 

állapotfelmérések és a korlátozott megbízhatóságú ökológiai modellek mellett 

dendrokronológiai módszerek is szóba jöhetnek a kérdés megválaszolásához. 
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A dendrokronológiai vizsgálatoknak, azaz az évgyűrűelemzésnek az alapja a fából vett mintán 

(növedékfurat vagy korong) az évgyűrűszélességek évről évre való nagy pontosságú lemérése. 

Az így kapott adatsor jellemzi a fa addigi éves (sőt a világosabb korai és a sötétebb késői pászta 

elkülönítésével akár éven belüli) növekedési ingadozásait. Noha a dendrokronológia 

tudományát A. E. Douglass amerikai csillagász történelmi napfoltciklusok nyomának kimutatása 

céljából alapozta meg, az évgyűrűkkel való datálás először a régészet számára vált közkedveltté. 

Később a tudomány „felfutásával” nyilvánvalóvá vált, hogy egy adott helyről, adott fafajból 

származó évgyűrűminta sok más kutatás „nyersanyagaként” is szolgálhat. Az évgyűrűk 

változékonysága igen erős korrelációt mutat az éghajlat évről évre való ingadozásaival, 

így a „klímaváltozás-láz” korszakában talán nem meglepő, hogy a dendroklimatológia névre 

keresztelt tudományág meglehetős népszerűségnek örvend. A dendroklimatológia szűkebb 

értelemben a paleoklimatológiai kutatások egyik fontos adatgyűjtési módszere, de ide sorolható 

az évgyűrűk mért éghajlati adatokkal való összevetése is, amely első sorban az ökológia és az 

erdészettudományok számára szolgáltat hasznosítható információkat. 

Jelen dolgozatban a klímaváltozás miatt szélsőségesebbé váló csapadék és hőmérsékleti 

viszonyok bükk-évgyűrűkben való megmutatkozását vizsgáltam. Habár egy adott év 

évgyűrűjének vékony vagy éppen vastagabb volta nem feltétlenül jelzi az adott fa(állomány) 

egészségi viszonyait, ami a „De mit hoz a jövő?” kérdésre talán hivatottabb volna választ adni 

(rövidtávon legalábbis mindenképpen), az évgyűrűk vizsgálatának nagy előnye, hogy 

segítségükkel a változások minden más módszernél egzaktabbul számszerűsíthetők, miközben 

hosszú ideig tartó, rendszeres megfigyelésre sincsen szükségünk a szinte tetszőlegesen hosszú 

adatsorok felépítéséhez. A növekedés esetleges lassulása ráadásul önmagában is számos 

következménnyel járhat, például a fafaj gazdasági megítélésének romlásával vagy a más fajokkal 

folytatott versenyben való alulmaradásával. Ezek pedig hosszú távon szintén kihatnak az 

elterjedésére, előbbi az ember, utóbbi a természet keze által. Az évgyűrűket tekinthetjük tehát 

a változások kellően jó indikátorainak (Dittmar et al. 2003). Vizsgálataim alapját egy, a heves 

megyei Bélapátfalvához közeli erdőrészletből származó bükkfakorongok adták. Természetesen 

az egy helyről történt mintavételezés némileg korlátozza a levont következtetések 

általánosíthatóságát, azonban a megfelelő szakirodalmi összevetések alapján mindenképpen 

megállja a helyét. A mintákat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Őslénytani Tanszékén 

található Budapest Tree-Ring Laboratory dendrokronológiai laborban elemeztem,majd 

a 4.1. fejezetben bemutatott éghajlati adatsorokkal vetettem össze az évgyűrűszélességeket, 

pontosabban az azokból a 4.2. fejezetben tárgyalt módon képzett produktumokat. 
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2. Szakirodalmi áttekintés 

Az erdők szerepe tehát a klímaváltozás alakulásában és az ahhoz való alkalmazkodásunkban 

rendkívül nagy, noha a kölcsönhatások és az azokra való aktív ráhatásunk még nem minden 

részletre kiterjedően tisztázott. Leszögezhetünk azonban két sarokpontot. Egyfelől az erdőknek 

hatalmas szerepe van a földi szén-ciklus alakításában (2.1. ábra). Másrészt az erdők 

(és főleg az ember által átalakított mesterséges erdők, mint amilyen Európa erdeinek 

nagy része), érzékenyen reagálnak a klímaváltozásra (Führer 2010). Az is majdnem bizonyos, 

hogy bár az emelkedő hőmérsékleti trendek önmagukban kevéssé zavarnák a fafajok adott 

földrajzi helyen való túlélését – mivel a jelenlegi zonális elterjedés sokkal inkább kompetíciós 

(és emberi!) okokra vezethető vissza (Woodward 1987) –, a csapadékviszonyok megváltozásával 

együtt már jelentősen hathatnak a fafajösszetételre, részben közvetve, éppen az ökológiai 

versengés szabályozása által. Az erdők életében jelenleg az éghajlat a leggyorsabban változó 

élőhely-meghatározó tényező (Führer 2010). 

 

2.1. ábra: A dendromassza szénkészlete hazai erdőállományokban 

(Forrás: Führer et Jagodics 2009) 
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2.1. A bükkről és a bükkösökről általában 

A bükk (Fagus sylvatica L.) Európa-szerte az egyik legjelentősebb erdőalkotó fafaj. Bár első 

sorban nedvességkedvelőként szokás számon tartani, a szélsőségesen száraz és szélsőségesen 

vizes élőhelyek kivételével szinte mindenütt előfordul a Mediterráneumtól egészen 

Dél-Skandináviáig (2.2. ábra) (Ellenberg 1988, Gencsi et Vancsura 1992). Noha előfordulási 

területének nagyobb részét a hűvös éghajlat jellemzi, a fagykárokra kifejezetten érzékeny 

(Ellenberg 1988). Klimatikus igényeit tekintve tehát a nedves mérsékelt éghajlat a legkedvezőbb 

a számára. A bükk elterjedése Európában a déli visszaszorulása ellenére is folyamatosan nő, 

első sorban az erdőgazdálkodási szemléletváltás miatt, az elegyetlenné tett fenyvesek 

„újraelegyesítésével” nyer jelentős területeket (e.g. Čufar et al. 2008a, Jezík et al. 2011). 

 

Dél- és Kelet-Közép-Európában, így Magyarországon is, elterjedése főleg a hegységekhez 

kötődik, de hazánkban jelentős állományai vannak pl. a Zalai-dombság területén is (2.3. ábra). 

A hazai erdészeti gyakorlatban ún. klímajelző fafaj, a bükkösök klímajelző állomány szerepet 

töltenek be a gyertyános-tölgyes klíma, a kocsánytalan tölgyes-cseres klíma és az erdősztyepp 

klíma mellett (2.4. ábra), amelyekhez viszonylag jól definiált éghajlati értékek társíthatóak. 

Ez a klimatikus besorolás a vizsgálatok során még szerepet fog kapni. 

2.2. ábra: A bükk (Fagus sylvatica L.) európai elterjedése 

(Forrás: EUFORGEN 2009, www.euforgen.org) 



6 
 

 

 

A továbbiakban egyelőre főleg a dolgozat szempontjából releváns növekedési sajátságokról lesz 

szó, a bükk és a bükkösök részletes jellemzéséről Gencsi és Vancsura (1992) illetve 

Ellenberg (1988) műveiben lehet olvasni. 

2.3. ábra: Faállománytípusok elterjedése Magyarországon 

(Forrás: Magyarország erdőállományai 2006, http://www.nebih.gov.hu) 

2.4. ábra: Erdészeti klímazónák 

(Forrás: Magyarország erdőállományai 2006, http://www.nebih.gov.hu) 
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A bükk viszonylag lassú növekedésű fa. Magoncai – főleg, ha az anyafák árnyékolják – 

az első években igen lassan nőnek. Magassági és általában vastagsági növekedése is 15-20 éves 

korában tetőzik, később (főleg 60 éves kora után) a növekedés fokozatosan csökken. 

A vastagsági növekedését az állomány záródásviszonyai jelentősen befolyásolhatják 

(Majer 1972, Gencsi et Vancsura 1992). Éven belüli növekedése kedvező élőhelyi adottságok 

mellett a többi erdei fához képest meglehetősen kiegyensúlyozott, rövid, éven belüli időjárási 

ingadozásokra csak kis mértékben reagál (Manninger 2004), olyan élőhelyeken viszont, 

ahol melegebb a nyár és augusztusra lecsökken az elérhető víz mennyisége, gyorsabb nyár eleji 

és ősz eleji növekedés lehet a jellemző, közbenső, nyár végi visszaeséssel (van der Werf et al. 

2007). A növekedés a termőhely éghajlatától függően, április végén, de még inkább május első 

felében indul meg és szeptember végéig, októberig is eltarthat. Az évgyűrű-növekedés nagy 

része május végétől június végéig történik meg (e.g. Lebourgeuis et al. 2005, Čufar et al. 2008a, 

Jezík et al. 2011). Kedvezőtlen időjárású években a „korai kihagyást” a fa később is képes 

behozni, pótolni (van der Werf et al. 2007). Az éven belüli növekedés alakulását általában 

speciális mérőövvel (Manninger 2004, Jezík et al. 2011), ritkábban „mikrofuratok” ismételt 

vételezésével (van der Werf et al. 2007) vizsgálják. Növekedését befolyásolhatja még 

a (hazánkban) átlagosan 5-7 évente, főként az éghajlat alakulásának függvényében bekövetkező 

makk-termés (Majer 1972, Gencsi et Vancsura 1992). A fák azonban csak kb. 40, illetőleg 

zárt állásban 60-80 éves korukban érik el magtermő korukat. 

2.2. Klímaváltozás: ellentmondó vélemények a jövőt (és a jelent) illetően 

Arról, hogy a klímaváltozás pontosan mennyire és hogyan érinti a bükkösöket, nagyon 

változatos jövőképek olvashatóak a szakirodalomban. Többségük ugyan egyetért abban, hogy a 

változások negatív irányúak lesznek és csak a mértéket illetően van közöttük 

véleménykülönbség, akad azonban egy-két olyan cikk is, amely az éghajlatváltozást a bükk 

számára esetlegesen még kedvezőnek is tekinthető folyamatként mutatja be. Természetesen 

sok múlik azon is, hogy a „jóslatok” hová és milyen időskálán lettek kimondva. Mint, ahogy már 

arról korábban szó volt, az európai bükkösöket egyfelől az esetenként bizonyítékokkal is 

alátámasztott, szárazodás miatti dél felőli visszaszorulás, másfelől a részben emberi 

beavatkozásoknak köszönhető térnyerés jellemzi. Ez utóbbi folyamatot sokan kockázatosnak 

vélik, arra hivatkozva, hogy egy olyan fafaj fokozott elterjesztése, amely a klímaváltozás során 

alul maradhat, súlyos következményeket vonhat maga után Európa erdei ökoszisztémáiban 

(Geßler et al. 2007). Elterjedésének déli határán való visszaszorulására Jump és munkatársainak 

(2006), illetve Peñuelas és munkatársainak (2007) cikkei hivatottak bizonyítékot szolgáltatni. 
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Ez utóbbi két hivatkozással, ha úgy tetszik, szembeállítható Sabaté és munkatársai (2002) 

ökológia modelljének eredménye. A különböző faélettani összefüggéseket figyelembe vevő 

növekedési modell alapján a melegedéssel meghosszabbodó tenyészidő kedvező lehet 

az állományok számára, amennyiben a csapadékmennyiség növekedése lépést tart 

a hőmérsékletemelkedéssel. A tapasztalatok azonban a megfelelő évszakokban hulló 

csapadékmennyiség kellő növekedését ezidáig nem támasztják alá, legalábbis Katalóniában nem 

(Jump et al. 2006). Változásokkal számol egyébként még a jóval csapadékosabb és a tengerszint 

felett átlagosan jóval magasabban fekvő szomszéd országunk, Szlovénia is (Diači 2007 in Čufar 

et al. 2008a), ahol az erdők szinte kizárólagos „egyeduralkodója” a bükk. 

A hőmérsékleti trendek emelkedése, illetve az azt nem kompenzáló csapadék és a kedvezőtlenül 

megváltozó éven belüli csapadékeloszlás miatt a mediterrán régióhoz hasonló jövőképet 

vázolnak fel Mátyás és munkatársai (2010), illetve Czúcz és munkatársai (2011) Magyarország 

területére is. Az általuk használt „bioklíma-modell”, mely a bükkösök jelenlegi elhelyezkedése 

alapján definiált klímaigényt veszi figyelembe a szárazsági (xérikus) határ megállapításához, 

2050-re a hazai bükkösök 56-99%-át érintő változásokra utal a különböző klímaszcenáriók 

figyelembe vételével. 2085-re pedig az eredmények alapján gyakorlatilag már nem lesz a bükk 

számára kedvező élőhely az országban! Ezen túlmutatóan felhívják a figyelmet arra, hogy az 

éghajlatváltozás rendkívül gyors ütemével a fafajok természetes módon történő migrációja 

(kb. 20 km egy évszázad alatt) nem veheti fel a versenyt, ami esetlegesen katasztrofális 

ökológiai problémákat vethet fel a tömeges pusztulások révén (Mátyás et al. 2010). 

A tömeges pusztulások során az éghajlat közvetett szerepet játszik. A kedvezőtlen 

klímaviszonyok miatt legyengült állományokat könnyebben támadják meg a különböző 

betegségek, illetve a károsító, részben újonnan megjelenő rovarfajok gradációi is gyakoribbá 

válnak (Csóka et al. 2009, Mátyás et al. 2010). Fontos megjegyezni azonban, hogy bár 

a „bükkös klíma” térvesztése már jelenleg is zajló folyamat, főleg az Északi-középhegységnél 

alacsonyabban fekvő dunántúli területeken (Bakony, Zala, Alpokalja) (2.5. ábra), a modellek 

nemigen tudják figyelembe venni az élőlények adaptációs képességeit (Mátyás et al. 2010, 

Czúcz et al. 2011). Persze további vitakérdés lehet, hogy a rendkívül gyors változásokkal fel 

tudja-e venni a versenyt érdemben az alkalmazkodóképesség. Mátyás és munkatársai (2010) 

szerint 3-4 egymást követő aszályos év már jelentős károkat okozhat egy bükkös életében. 

Az állításnak részben alapját képezi, részben alá is támaszthatja azt a 2004-es Zala megyei 

jelentős bükk-pusztulás (Góber 2005, Molnár et Lakatos 2009), ami jelentős területeket érintett 

és gazdaságilag is számottevő károkat okozott. Noha a teljes kárláncolat és a különböző 

másodlagos kórokozók pontos szerepe nem tisztázott, az bizonyos, hogy az új évezred elejének 
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négyévi szélsőségesen száraz időjárása fontos szerepet játszott a dolgok alakulásában. 

Érdekes tény, hogy az Európa más területeit is sújtó aszály máshol komolyabb következmények 

nélkül múlt el. Hollandiában például, bár semmiképp sem tartozik a bükk elterjedésének 

déli határához, ugyanakkor az aszályt súlyosbította, hogy a holland erdők kis vízmegtartású 

homoktalajokon nőnek, az időszak alatt a bükkösök növekedése töretlen volt (van der Werf 

et al. 2007). A szomszédos Szlovákia alacsonyabb fekvésű bükköseiben sem tapasztaltak 

határozottabb visszaesést még a növekedésben sem (Jezík et al. 2011). Az eddig leírtakkal 

első olvasásra szembe fordítható Dittmar és munkatársainak (2003) állítása is, miszerint 

Közép-Európa alacsonyabban fekvő bükköseire 1950 óta a fokozódó növekedés a jellemző, 

míg éppen a magasabban fekvő társaik állapota és növekedési üteme romlott az időszak alatt – 

nem teljesen ismert (troposzférikus ózonfelhalmozódás?) okok miatt. 

 

Magyarországon az Erdészeti Tudományos Intézet folytat vizsgálatokat a bükkösök egészségi 

állapotának felmérésére az 1990-es évek eleje óta (Csóka et al. 2009). Az eddigi adatok alapján 

az Északi-középhegységben a ’90-es évek első felében egy igen jelentős állapotromlás 

következett be, ezt követően a 2000-es évektől lassú javulás volt megfigyelhető. (Az 1992-1994 

évek nem mellesleg szintén erősen aszályos időszaknak számítottak (Pálfai 2009).) A dunántúli 

területeken szintén kisebb állapotromlás következett be a ’90-es évek közepéig, ami viszonylag 

gyorsan átváltott egy ugyan erőteljesen ingadozó, de határozott javulásba. A 2004-es pusztulás 

Magyarország esetén is csak a zalai területeket érintette komolyabban, a Bakony esetében 

például egy kisebb visszaesés után még fokozódott is a javuló tendencia. Érdekes tény, hogy a 

nagy zalai pusztulást egy kiugróan magas 2003-as állapotjavulás előzte meg. Az időszak alatt 

egyébként még így is az alpokaljai után a zalai állományok számítottak átlagosan a 

legegészségesebbnek az egész országban (Csóka et al. 2009). Felmerülhet tehát a kérdés, hogy a 

2004-es zalai pusztulás vajon egy egyszeri esemény volt-e, avagy valóban a jövőt vetítette előre? 

2.5. ábra: A bükkös klíma 

térvesztése az Ellenberg-féle 

klimatikus határérték mellett. 

(A zöld felület a 20. sz. elejét, míg a 

piros a 20. sz. végét szimbolizálja.) 

(Forrás: Mátyás et al. 2010) 
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Mennyit bír el az alkalmazkodóképesség, azon belül is az adaptációs és az akklimatizációs 

képesség? A fiatal és középkorú fákat kevésbé érinti az aszály (van der Maaten 2012). 

(Adaptáció?) A melegedéssel egyidejűleg a fő növekedés május végére, június legelejére látszik 

eltolódni, a nyár közepi aszályosság és a fák szempontjából kedvező melegebb tavaszok miatt 

(Jezík et al. 2011). (Akklimatizáció?) Ahol a rendelkezésre álló víz mindig is kevesebb volt, 

jobb alkalmazkodás várható (Dittmar et al. 2003). Visszafogottabb álláspont, miszerint a 

„mai értelemben vett” bükkösök szorulhatnak háttérbe az ország területén (Führer et al. 2011b). 

Vannak azonban kézzelfogható folyamatok. Az éghajlati ingadozások a klímaváltozás 

előrehaladtával, a bükkösök klimatikus igényeik határához közeledve, egyre erősebb 

összefüggést fognak mutatni az éves növekedéssel és az egészségi állapottal is (Mátyás 

et al. 2010, Führer et al. 2011a). Ez az előzőekben említett egészségi állapotfelmérések során is 

nyilvánvalóvá vált, különösen a bakonyi mintaterületeken (Csóka et al. 2009). Az is 

elgondolkodtató, hogy míg Majer (1972) arról ír (de megemlíti Molnár és Lakatos (2009) is), 

hogy a bükknek alig ismerünk károsítóit (mármint 1972 előtt), a zalai pusztulásban mégis 

többfajta gomba és rovarfaj is aktív szerepet kapott. 

2.3. A bükk a dendrokronológiai szakirodalomban 

A bükk egészen a legutóbbi időkig viszonylag kevés figyelmet kapott a dendrokronológiai 

szakirodalomban. Rövidebb életkora, hagyományosan csekélyebb gazdasági szerepe miatt sem 

a régészeti datálásban sem más munkákban nem igazán kapott szerepet, első sorban tölgyhöz, 

de a különböző fenyőfélékhez képest sem. Pedig a tölgyhöz képest a bükk évgyűrűi jóval 

változatosabb szélességűek lehetnek az éghajlati tényezők erősebb befolyása révén 

(Majer 1972, Lebourgeois et al. 2005, Čufar et al. 2008a), míg a köztük lévő autokorreláció, 

azaz az előző évek évgyűrűvastagságainak ráhatása a tárgyévi szélességre jóval kisebb a tölgyhöz 

képest (van der Werf et al. 2007). Az éves növekmény átlagos klímafüggése azonban még 

így sem sokkal haladja meg a 30%-ot (Lebourgeois et al. 2005). Az évgyűrűk növekedésében 

jelentős szerepet játszanak még a már részben említett állomány és záródási viszonyok, 

valamint a talajviszonyok, illetve minden fa esetén jelentős biológiai trend (növekedési görbe) 

érvényesül, aminek a minél pontosabb kiszűrése és ezzel az ún. „klímaszignál” felerősítése a 

célravezető környezeti vizsgálatok fontos alapfeltétele. A klímahatás persze nem minden 

élőhelyen egyformán érvényesül. Elterjedésének határain az éghajlat korlátozó és befolyásoló 

szerepe nagyobb, csakúgy a magashegységi bükkös-fenyves határon (továbbiakban: 

„felső” határ) (Kern et Popa 2007), mint a szárazsági (továbbiakban: „alsó”) határon. 
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Azt is megfigyelték, hogy a világosabb, ún. korai pászta szélessége erősebben függ az klimatikus 

viszonyoktól, mint a sötétebb késői pászta (Lebourgeois et al. 2005), bár a bükk esetében 

a kettő pontos elkülönítése sokszor bajos, így ritkán vizsgálják őket külön-külön. 

Az éghajlati adatokkal való korrelációnál általában a tárgyévet megelőző év vegetációs 

időszakának adatait is szokás vizsgálni (e.g. Kern et Popa 2007, Di Filippo et al. 2007), 

hiszen a növekedést befolyásolhatja, hogy az előző évet „hogyan zárta” az adott fa. 

A bükk-évgyűrűk általában (jól) korrelálnak például az előző év őszi csapadékával illetve az előző 

nyár hőmérsékletével (van der Werf et al. 2007). Olyan területeken, ahol a vegetációs időszak 

elején számottevő a hóolvadásból származó víz, a téli csapadékkal való összefüggés is 

kiemelkedően erős lehet (Biondi 1993). A legerősebb pozitív korreláció azonban a fő növekedési 

időszaki, azaz a nyár eleji és májusi csapadékkal mutatkozik (e.g. van der Werf et al. 2007, 

Szabados 2008). Szintén jellemző, hogy ugyanennek a periódusnak a hőmérsékletadataival 

meglehetősen erős negatív korreláció lép fel, jobbára a hőmérséklet aszályosságban betöltött 

szerepe miatt, de negatívan befolyásolhatja az éves növekedést a nyár végi hőség is, 

aminek mérőszáma pl. az augusztusi maximumhőmérséklet lehet (Čufar et al. 2008a). 

Kivételt képez ez alól a „felső” elterjedési határ, ahol a hőmérséklet alapvetően 

pozitív tényezőként jelentkezik (Biondi 1993, Kern et Popa 2007). Fontos megemlíteni itt is 

a makktermő és a rovarkárok által érintett évek esetét, amelyek nagyrészt a klimatikus 

viszonyok közvetett hatásaként értelmezhetők. Az ilyen évek ritkább előfordulása miatt azonban 

a tényleges „klímaszignált” sok esetben nem befolyásolják jelentősen, érdekesek inkább 

egy-egy külön kiemelt év esetén elvégzett esettanulmányban lehetnek. 

Végezetül itt szeretnék kitérni a dendrokronológai mintavételezés alapelveire, amelyek 

a bükkön kívül általánosságban minden más fafajra is érvényesek. A mintát közel 

mellmagasságból szokás venni, részben olyan egyszerű gyakorlati szempontok miatt, hogy 

növedékfurat vételezése esetén kényelmesebb a fúrót ebben a magasságban a fába hajtani. 

Sokkal fontosabb szempont azonban, hogy a fa keresztmetszete mentén, a tőhöz közeledve 

jóval több évgyűrű található, így hosszabb adatsort nyerhetünk ki egyetlen fából is, ráadásul az 

évgyűrűk itt vastagabbak és az évről évre való variancia is erőteljesebb (Majer 1972). 

(Megjegyzendő, hogy nagyon alulról, a tönk közeléből sem ajánlott a mintavétel, mert ott 

az évgyűrűk futása jóval „hullámosabb”, lemérésük komoly nehézségekbe ütközhet.) 
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3. A mintaterület általános jellemzése 

A dolgozatban vizsgált Bélapátfalva 52/A (továbbiakban: Bf 52/A) jelű erdőrészlet a Bükk 

hegység nyugati részén, Heves megyében, Bélapátfalva és Mónosbél települések közelében, 

Egertől mintegy 13 km-re, átlagosan kb. 540 m tengerszint feletti magasságban helyezkedik el 

(3.1. ábra, 3.2-4. ábra). A területet kocsánytalan tölggyel (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) 

és gyertyánnal (Carpinus betulus L.) elegyes bükkös borítja. A két elegyfajjal 

tarkított erdőtársulás a bükkös és a gyertyános tölgyes erdészeti klímahatárt jelzi, 

így elméletileg jó eséllyel számíthattam az éghajlati tényezőkkel való fokozott korrelációra. 

A bükk azonban az elegyfajokkal szemben mind magasság, mind vastagság tekintetében 

uralkodó, így az állományviszonyok torzító hatása a bükk növekedésére az elegyesség ellenére 

sem szükségképpen erősebb az átlagosnál. 

A környéken 2005 és 2008 között az Erdészeti Tudományos Intézet (ERTI) és a Magyar Állami 

Földtani Intézet (MÁFI) közös kutatási projektet végzett „Erdészeti beavatkozások fejlesztése 

az éghajlatváltozás káros hatásainak csökkentése érdekében, a természeti értékek megtartása 

mellett” címmel. A kutatás során széleskörű erdészeti, ökológiai, éghajlati, földtani és talajtani 

vizsgálatokra került sor. Az általam vizsgált erdőrész az akkori „Nagyszoros” mintaterület szélén 

helyezkedik el. A választást emiatt jelentősen befolyásolta a számos hozzáférhető információ 

megléte is. A helyszín kulturális vonatkozású érdekességgel is büszkélkedhet: az erdőrészlet 

közvetlen közelében áll a néhány évvel ezelőtt felújított Gilitka- vagy Szent Anna kápolna. 

Noha a Bükk alapvetően mészkőhegység, szélein és a mészkőtömböket tagoló völgyekben 

sok helyen megjelenik más, nem karsztosodó alapkőzet is. A vizsgált Bf 52/A is 

egy ilyen kőzethatár közelében fekszik (Szilágyi et al. 1980, Kuti et al. 2008), 

a talaj 30-50 cm vastag termőrétegű kőzethatású, ranker talaj (Koren et Nemeskéri 2008). 

Az erdőrész nagyrészt nyugati kitettségű, viszonylag meredek hegyoldalban helyezkedik el. 

A Bf 52/A egészen a Gilitka-patak völgyéig nyúlik, északnyugati sarkában ered a Gilitka-forrás, 

kissé fentebb, az északi határa mentén az Antónia-forrás. A források és a patak nem bővizűek, 

a meredek hegyoldal révén a felszíni lefolyás erős, ráadásul a talaj vízgazdálkodása sem a 

legjobb, így emiatt is várható volt, hogy a vizsgált fák növekedése kellően erős összefüggést 

mutat majd a csapadékingadozással, miközben a talaj vízvisszatartása, valamint a vízfolyások 

szerepe a talajnedvesség szinten tartásában elhanyagolható lesz. A vizsgálatok során azonban 

még így is észrevehető volt, hogy a csapadékkal való korrelációk, ha kis mértékben is, 

de romlottak, ha a vizsgálatokba több völgy-közeli mintafát vontam be. 
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1 km 

3.1. ábra: A Bélapátfalva 52/A 

erdőrészlet és a későbbiekben, a 

meteorológiai adatok vonatkozásában 

említett helyszínek elhelyezkedése 

BBBééé lllkkkőőő    
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4. Nyers és származtatott adatok 

4.1. Klímaadatok 

Az évgyűrű-adatokkal egyenrangú figyelmet érdemel a dolgozatban kifejtetthez hasonló 

vizsgálatok esetén a területre jellemző, kellően hosszú és kellően pontos éghajlati adatsor 

megtalálása. Ez sok esetben elég nehéz feladat, számos kutatás csak több tíz kilométerre levő 

meteorológiai állomások adataira, vagy különféle módon származtatott, esetlegesen rácshálós 

éghajlati adatokra hagyatkozik (e.g. Čufar et al. 2008a, Jezík et al. 2011, van der Maaten 2012). 

Szerencsésen a 2005 és 2008 közötti ERTI-s vizsgálatokhoz felállított automata klímaállomásokat 

a projekt befejeztével sem szerelték le, így egészen máig folytatnak méréseket, 

amelyekhez hozzáférést kaptam. Az állomások a Bf 52/A-tól mintegy 3,5 km-re, 

a Bélkő csúcsának közelében (É.sz. 48°2’46’’, K.h. 20°23’11’’, kb. 790 m) találhatóak. 

A mérések automata adatgyűjtővel, 2007-ig fél óránkénti, 2007 után 10 perces gyakorisággal 

lettek regisztrálva. A csapadékmérő mérlegcellás elven működik, a hozzá tartozó 

csapadékérzékelő szenzor hivatott a „hibás adatok” (pl. belehulló bogarak) kiszűrésére. 

Az állomásokat három különböző erdőborítottságú, különböző erdőkezelési módokat 

megtestesítő helyszínre (nyílt terület-végvágás, lék, zárt erdő) telepítették. Az eredeti kutatás 

célja az itt mért adatok összehasonlító elemzése volt (Manninger 2008). A munkám során 

a szokásos meteorológiai mérési elvnek leginkább megfelelő nyílt területi mérések (3.1. ábra, 

3.5. ábra) napi felbontású adatait használtam. A műszerek meghibásodása és egyéb problémák 

miatt az adatok folytonossága néhol megszakadt, így esetenként a korrigált, lékből származó 

adatokkal lett pótolva a csapadék-adatsor (erre a 4.1.2 alfejezetben bővebben kitérek). 

Az így meglévő, nagyjából hét éves adatsor azonban túl rövidnek bizonyult volna hosszú távú 

folyamatok vizsgálatához. Ennek ellenére megfelelő alapnak tűnt ahhoz, hogy segítségével 

máshonnan származó, régebbre visszanyúló meteorológiai adatsorokat felhasználva, 

a helyszínre az alapvető meteorológiai paraméterek idősorára becslést készítsek. 

Ehhez az E-OBS európai rácshálós meteorológiai adatbankból (Haylock et al. 2008) 

a legnagyobb – 0,25°x0,25°-os –felbontás alatti, mintaterületet magába foglaló cella napi 

középhőmérséklet-adatait (1951-2011) és az Országos Meteorológia Szolgálat (OMSZ) 

hivatalos bélapátfalvai csapadékmérő állomásának (É.sz. 48°3’26’’, K.h. 20°21’15’’, 319 m) 

havi csapadékösszegeit (1951-2011) használtam fel (3.1 ábra). 
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Az „adatsor-gyártás” célja a mintaterületre jellemző havi csapadék- és átlaghőmérsékleti 

adatsor létrehozása volt az 1951-től 2011-ig terjedő időszakra. A validáció ugyan nem 

eredményezett túl nagy változást havi felbontásban a kiindulási adatokhoz képest, azonban a 

későbbiekben részletezett adatfeldolgozási eljárás során hibakorlátokat is meghatározhattam az 

egyes adatsoroknak a mintaterületre való érvényességére. A meglévő bélkői adatokat az eljárás 

után nem cseréltem le, így a közelmúlt éghajlati ingadozásai pontosabban elemezhetők voltak. 

A számításokat Microsoft Excel programmal és Fortran77 nyelven programozva végeztem. 

4.1.1. Hőmérsékletadatok 

A hőmérséklet esetén tehát az ERTI-s méréseken kívül az E-OBS rácshálós adatokat használtam. 

A Bélkőre vonatkozó éghajlati idősorok kiterjesztésének módszertana alapvetően megegyezett 

a hőmérsékleti adatok és a csapadékösszegek esetén. Az ERTI-s adatokat, mint validáló 

adatokat használtam fel, és segítségükkel lineáris regressziót alkalmazva kaptam 

az 1951-ig visszanyúló E-OBS adatsorból a becsült helyi adatokat. A célom, mint már említettem, 

a havi átlaghőmérsékleti adatsorok megalkotása volt. Lévén azonban napi felbontású 

mind az E-OBS, mind az ERTI-s adatsor, az adott hónapra vonatkozó lineáris regressziót 

az adott hónaphoz tartozó napi adatokra vettem fel (4.1-2. ábra). 

 

Következő lépésként a kapott regressziós egyenletet végigfuttattam az E-OBS adatokon, 

így megkaptam a „nyers” becsült hőmérsékleti adatokat (  ). Ezek azonban a valóságosnál jóval 

kisebb ingadozást, szórást mutattak a lineáris regresszió simító hatása miatt. A hiányosság 

kiküszöbölhető volt. A havi átlaghőmérsékletek ugyanis kellően jó közelítéssel normális 

eloszlásúnak tekinthetőek (Matyasovszky 2002), így az alábbi (4,1) képlettel elvégzett további 

módosításokkal már a valóságosnak megfelelő szórású becsült adatokat kaptam (       ). 

y = 0,9087x - 0,5475 
R² = 0,8224 
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4.1-2. ábra: A két szélső hónap napi hőmérsékletadataira illesztett 

regressziós egyenesek és a négyzetes korrelációk 
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    (4,1) 

ahol:    a havi átlaghőmérsékletek várható értéke, amit jelen esetben 

az ERTI-s mérések teljes időtartamára, adott hónapra vonatkozó átlaga jelentett (      ; 

  pedig a regressziós egyenes illesztésekor kapott korreláció. A (4,1) szerinti módosításra 

annak tükrében volt nagy szükség, hogy a dolgozatban kitűzött vizsgálatok alapvető célja 

az „extrémumok” hatásvizsgálata volt, ennek pedig magától értetődő alapfeltétele, 

hogy a szélsőségesebb havi adatok a legkevésbé torzuljanak. 

Szintén a havi középhőmérsékletek normális eloszlásúnak való feltételezéséből adódott 

a hibakorlát-számítás (4,2) képlete: 

       
    

      
             

 

 
  (4,2) 

ahol:      az       valószínűséghez tartozó hibakorlát;    a (4,1)-ben is szereplő korreláció 

négyzete;       az adott hónap napjainak a száma;      a normális eloszlás szórása, 

itt az ERTI-s adatok szórása;     pedig a normális eloszlás eloszlásfüggvényének inverze. 

A hőmérsékleti adatoknál 90%-os valószínűségi hibakorlátot adtam meg, 

az                            tartomány 90%-os valószínűséggel tartalmazza az adott év 

adott hónapjának tényleges középhőmérsékletét. A 4.1. táblázatból jól látszik, hogy a havi 

hőmérsékletek esetén az esetleges hiba gyakorlatilag elhanyagolható, így a mintaterületre 

„érvényesített” hőmérsékleti adatsor a vizsgálati célokra tökéletesen megfelelő. 

hónap       (°C) 

január 0,58 

február 0,51 

március 0,35 

április 0,36 

május 0,30 

június 0,27 

július 0,30 

augusztus 0,32 

szeptember 0,39 

október 0,42 

november 0,51 

december 0,62 

 
4.1. táblázat: A becsült hőmérsékleti adatsor 90%-os 

valószínűség melletti hibakorlátjai az egyes hónapok esetén 



18 
 

4.1.2. Csapadékadatok 

A csapadékadatok validálása már komolyabb problémát jelentett. A csapadék egyébként is 

a legváltozékonyabb, matematikailag-statisztikailag legnehezebben megfogható éghajlati elem, 

ugyanakkor a dendroklimatológiai vizsgálatoknál kiemelkedően fontos, ismeretének pontossága 

alapvetően meghatározza a vizsgálatok eredményességét. Az ERTI-s adatok a csapadékösszegek 

esetén is napi felbontásban álltak rendelkezésemre, ezzel szintén az E-OBS napi 

csapadékadatokat lehetett volna összehasonlítani, azonban a napi csapadékadatokra való 

regresszió (a vártnak megfelelően) nem hozott kielégítő eredményt. Napi vizsgálatokra 

a hőmérséklettel azonos módszert nem is lehetett volna alkalmazni, hiszen a napi 

csapadékösszegek semmiképpen nem tekinthetőek normális eloszlásúnak (Matyasovszky 2002). 

Maradt tehát a havi összegekkel való regresszió, amihez azonban az E-OBS adatok helyett a 

helyszínre sokkal megbízhatóbb bélapátfalvi OMSZ-állomás adatait használtam fel. 

Ugyan a havi csapadékösszegek is inkább Gamma-eloszláshoz közelítenek (Matyasovszky 2002), 

de kis torzítást eredményezve már a normális eloszlás is használható statisztikai megközelítés. 

Így a csapadék-adatsor előállítása lehetséges volt az átlaghőmérsékletekkel megegyező 

módszertannal. További gondot okozott azonban, hogy a csak 6-7 évre visszatekintő 

ERTI-s mérések nem szolgáltattak hónaponként elég adatpontot ahhoz, hogy a lineáris 

regresszió használata szakmailag indokolt legyen. Nehézséget jelentett a hőmérsékleti adatokkal 

szemben az is, hogy a hiányzó adatok miatt sok hónap esetén nem lehetett kiszámítani a havi 

csapadékösszeget, így a szóba jöhető ellenőrző adatok száma tovább csökkent. 

Utóbbi problémát részben át lehetett hidalni a lékben folytatott mérések adatainak 

felhasználásával, figyelembe véve a kísérletek során meghatározott, lékre vonatkozó átlagos 

csapadék-visszatartást (Manninger 2008). (A hiányos adatsorú hónapokat már eleve a lékben 

történt mérések módosított adataival kiegészítve kaptam meg az ERTI-től.) 

A regresszióhoz elegendő számú adatpár végül a hónapok csoportosításával vált elérhetővé. 

Ez azt jelentette, hogy a regressziós egyenes illesztését nem hónaponként, hanem évszakonként 

végeztem el. Az így illesztett regressziós egyenesek korrelációja már kellően nagy volt 

(4.3-6. ábra). Az egyenesek a tél, tavasz, nyár és ősz esetén rendre 19, 20, 15 és 21 adatpontra 

lettek fektetve. A legtöbb adathiány pont a vizsgálathoz legfontosabb nyári hónapok esetén 

volt, ez meg is látszik az ezekre a hónapokra vonatkozó hibahatárokban (4.2. táblázat). 
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A becsült adatok szórását itt is a (4,1) képlet szerint tettem a valódi szóráshoz hasonlóvá. 

A hőmérséklettel szemben azonban itt ennél a lépésnél előkerült a korábban említett, 

a normális eloszlás és csapadék természete közötti disszonancia, ugyanis, különösen 

az őszi hónapok esetén – pár mm-es – „negatív csapadékösszegeket” is eredményezett 

a korrekció. Ezeket a későbbiekben 0 mm-re írtam át. 

Noha a regressziós egyenletet már hónaponként külön-külön futtattam végig az OMSZ 

csapadékadatain, a csoportosítás miatt az azonos évszakhoz tartozó hónapokra kiszámolt 

hibakorlátok megegyeznek. Mint az várható is volt, a hőmérséklettel szemben a havi 

csapadékösszegre jóval nagyobb hibahatárok jöttek ki. Emiatt itt a 90%-os mellett a 75%-os 

valószínűségi hibahatárokat is megadtam (4.2. táblázat). Az egyes hónapok hibakorlátjai mellett 

feltüntettem a teljes évszakos csapadékösszegre vonatkozó korlátokat is. A használt (4,2) képlet 

némiképp változott, hiszen nem napi adatokra történt a regressziós közelítés: 

havi hibakorlát:       
    

              
 

 
  (4,2b) 

évszakos hibakorlát:       
    

                
 

 
  (4,2c) 
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4.3-6. ábra: Az évszakok szerint csoportosított havi csapadékadatokra 

illesztett regressziós egyenesek és a négyzetes korrelációk 
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hónap       (mm)        (mm) 

téli hónapok 15,8 (9,1) 11,1 (6,4) 

tavaszi hónapok 17,3 (10,0) 12,1 (7,0) 

nyári hónapok 35,7 (20,6) 25,0 (14,4) 

őszi hónapok 13,4 (7,9) 9,6 (5,5) 

 

A táblázatban látható viszonylag nagy hibakorlátok ellenére a vizsgálati célnak a kapott 

csapadék-adatsor is megfelel. Ugyanis a vizsgálatokhoz általában nem az egyes hónapok 

csapadékadatait, hanem egymás után következő több hónap csapadékösszegét használtam, 

az pedig a táblázatból is látszik, hogy a hibakorlát már egy-egy évszakos csoportosítás esetén is 

mennyire lecsökken. Ehhez járul még hozzá a több évtizedet átölelő vizsgálatok 

„hibakiegyenlítő” szerepe. Szintén lényeges megjegyezni, hogy a bélapátfalvi OMSZ 

csapadékmérő állomás a mintaterülettől alig fekszik messzebb, mint az ERTI-s mérések 

helyszíne. Felmerülhet a kérdés, hogy volt-e értelme egyáltalán a validációnak? Ami mégis 

indokolja a csapadékösszegek esetén is elvégzett procedúrát, az első sorban éppen az a tény, 

hogy változatos domborzati viszonyok esetén még havi összegben is ekkora eltérések lehetnek 

az egymáshoz igen közel eső földrajzi helyek csapadékosságában. A mintaterület és a mérések 

helyszínei közötti 2-3 km-es távolság azonban minden gyakorlati szempontot figyelembe véve is 

meglehetősen kicsi. Ennél pontosabb csapadékadatokat csak céltudatosan telepített „in situ” 

mérések szolgáltathatnának, amelyekre a valóságban, főleg 1951-ig visszanyúló, 

megbízató adatsorral rendelkezőekre, az esetek elenyésző számában támaszkodhatunk. Szintén 

a validáció létjogosultságát hivatottak igazolni az 5. fejezet erős korrelációs együtthatói. 

4.1.3. Aszályossági- és klímaindexek 

A vizsgálatok során felmerült különböző, csapadék és hőmérsékletadatokból képzett 

aszályindexek használata is. A növények életét ugyanis a hőmérséklet és csapadékviszonyok 

együttesen befolyásolják, emellett a két állapothatározó hatása korántsem független. 

A magasabb hőmérsékletek okozta fokozott párolgás és párologtatás miatt a csapadékigény is 

értelemszerűen nagyobb. Az aszály egyébként a meteorológia egy igen változatos szempontok 

szerint, sokféle jelzőszámmal definiált fogalma, aminek használata a fentebb említett okok miatt 

sokszor elsődlegesen az agrometeorológiához köthető (Szász 1988, Dunkel 2009, Hollósi 2012). 

4.2. táblázat: A becsült csapadék-adatsor 90%-os és 75%- os valószínűség melletti 

hibakorlátjai az egyes hónapok esetén, zárójelben az évszakos összegre vonatkozó hiba 
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Az indexek tárházából a megfelelőt kiválasztani sokszor nem könnyű feladat. A különböző 

aszályszámok más-más hatásokat hangsúlyoznak ki, van, amelyik csak csapadék és 

hőmérsékletadatokkal számol és van olyan is, amelyik a talajok vízháztartását és/vagy a 

párolgást is figyelembe veszi, mint például a Ped-féle talajnedvességi index (Ped 1975 in Dunkel 

2009), vagy az első sorban hazai gyakorlatban elterjedt Pálfai-féle aszályindex (Pálfai 2004 

in Pálfai 2009). A dolgozatban igyekeztem olyan indexeket használni, melyek egyrészt viszonylag 

egyszerűen számíthatóak, másrészt használatosak a (hazai) erdőökológiai és -klimatológiai 

szakirodalomban a bükkel kapcsolatban, azért, hogy az eredményeim más kutatásokkal 

összevethetőek legyenek. Választásom így két jelzőszámra, a júliusi középhőmérsékletből (    ) 

és éves csapadékösszegből (    ) dolgozó Ellenberg-kvóciensre (EQ) (Ellenberg 1988) 

         
    

    
  (4,3) 

és a Pálfai-indexhez hasonlóan hazai fejlesztésű Simplified Forest Aridity Index-re (FAI) 

(Führer et al. 2011a) esett, 

         
   

        
 (4,4) 

ahol:     a tárgyév július-augusztusának átlaghőmérséklete;      a hagyományosan 

fő növekedési időszaknak tekintett május-július csapadékösszege;     pedig a július-augusztusi 

csapadékösszeg. Bár a későbbiekben látszani fog, hogy esetemben sok szempontból 

nem a legideálisabb, illetve elnagyolt információt nyújt csak ez a két index, 

a csapadék és hőmérsékletadatok összekapcsolásához alapvetően megfelelőek voltak. 

Az erősebb évgyűrű-korrelációk elérése céljából pontosításukra kísérletet is tettem. 

E kettő mellett külön vizsgáltam még a Pálfai-index alapján erősen aszályosnak minősülő 

20. századi éveket Pálfai (2009) felsorolása nyomán, számolni azonban nem számoltam ki a 

mintaterületre a rendelkezésemre álló meteorológiai adatokból. 

4.2. Évgyűrűadatok 

A vizsgált mintafák mindegyike az elegyes fafajösszetételű Bf52/A kiemelkedő bükkfái 

voltak. A hét darab fát 2012 során szálaló vágással, rendes erdészéti kitermelés során 

döntötték ki. A kitermelés alapvetően két helyszínen zajlott: az erdőrészlet tetejéről, 

illetve a patakvölgyből származtak a korongok. A kivágás időpontjából adódott, hogy 

az 55-60 éves fák utolsó befejezett évgyűrűje a 2011-es évhez tartozott, így a kapott 

évgyűrű-adatsor is lefedte az 1951-2011 időszakot. 
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4.2.1. Mérés 

Az évgyűrűszélességeket a minták alapos csiszolása után az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Őslénytani Tanszékén található Budapest Tree-Ring Laboratory (http://dendro.elte.hu/) 

dendrokronológiai laboratóriumban mértem meg. A hajszálkeresztes fénymikroszkóp alatt 

gördülő LINTAB mérőasztal és a hozzá kapcsolódó Rinntech TSAP program segítségével 

0,01 mm felbontásban rögzítettem a szélességeket (4.7-8. ábra). Mind a hét korong esetén 

két sugár mentén végeztem mérést. A nyers mérési eredmények a 4.9. ábrán láthatóak. 

 

 

4.7-8. ábra: A laboratórium 

4.9. ábra: A 14 mérési sorozat eredményei milliméterben. 

A piros vonal a mérések átlaga 

http://dendro.elte.hu/
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4.2.2. Feldolgozás 

A mért nyers adatokban meglévő, már említett biológiai trend és autokorreláció kiszűrése 

kiemelkedő feladat a vizsgálatok hatékonyságának növelésére (Cook et al. 1990). Ennek 

fontossága egy egyszerű példán jól szemléltethető. A klímaadatokat ugyanis először a nyers 

adatokkal is összevetettem, eredményül pedig igen erős negatív korrelációkat kaptam 

a hőmérséklettel, míg a csapadékkal szinte elhanyagolható volt a kapcsolat. Ez első közelítésben 

azt sugallhatná, hogy a bükk növekedését egyedül a felmelegedési trend befolyásolta az 

éghajlati körülmények közül, ami természetesen minden gyakorlati megfontolásból helytelen, 

ráadásul könnyen is cáfolható: az egykorú mintafák növekedési görbéjének leszálló ága éppen 

egybeesik az elmúlt fél évszázad határozott ütemű átlaghőmérséklet-emelkedésével. 

A feldolgozást ARSTAN programmal (Cook et Krusic 2006) végeztem. A bemenő 14 mérési 

sorozatból a program segítségével átlagos ún. index-adatsorokat származtattam. Az „indexelés” 

a dendrokronológiai adatfeldolgozás másik fontos fogalma a trendeltávolításon kívül 

(e.g. Cook et Peters 1997). A fák éves növekedése ugyanis öregedésükkel nem csak csökken, de 

egyre kevésbé ingadozóvá is válik. Az „indexelés” elvégzése híján, csak a különböző függvények 

segítségével becsült biológiai trend kivonásával a nyers adatokból az öregedéssel egyre kevésbé 

fluktuáló adatokat kapnánk. Az indexek ezt hivatottak kiküszöbölni: a növekedési görbével 

becsült várható éves növekedésnek és a tényleges évgyűrűszélességnek a hányadosát képezzük, 

így már elvárható a teljes idősor azonos szórása. (Az „indexelés” folyamata során a hosszúság 

dimenziójú évgyűrű-szélességek helyett dimenziótlan számok (indexek) idősorát kapjuk.) 

A nyers adatokra való rátekintés, valamint az elméletileg is elvárt növekedésmenet (Gencsi et 

Vancsura 1992) szerint a növekedési görbe becslésére olyan függvényeket kellett választanunk, 

amelyek képesek (akár többszörös) „harang-alak” felvételére. Az adatsorokat két különböző 

görbe szerint „indexeltem”: az egyik egy 30 éves ablakonként összekapcsolt harmadfokú 

regressziós polinom-sereg (későbbiekben: spline30, spl30) (4.10. ábra), a másik pedig iterációs 

eljárással illesztett, ún. Hugershoff-függvény (későbbiekben: Hugershoff, Hug) (4.11. ábra) volt 

(Cook et Peters 1997). A programmal ezen túl, az esetlegesen megmaradt autokorreláció 

kiszűrésére elvégeztettünk egy további autoregresszió-vizsgálatot is. A választott növekedési 

görbék azonban, úgy tűnik kellően megszabadították az adatsort az autokorrelációtól (ami a 

bükk esetén amúgy is kisebb a tölgyfélék mellett megszokottnál (van der Werf et al. 2007)), 

ugyanis az ARSTAN által használt Akaike-féle kritérium „nulladrendű autoregressziós folyamat” 

illesztését javasolta mind a spline30, mind a Hugershoff közelítés után. 
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Vizsgálataim céljára így csak a két standard (std) indexsort használtam, ezért a továbbiakban 

a Hugershoff és a spline30 elnevezések magukra az indexsorokra is vonatkoznak majd. 

 

Az ábrákon látszik, hogy a két különböző indexelés nem eredményezett nagy különbségeket. 

A spline30 simító hatása a vártnak megfelelően erősebb volt. Ebből adódott, hogy 

a Hugershoff-ot jellemzi egy továbbra is megmaradt, enyhén csökkenőbe hajló trend, 

míg a spline30 esetén trendekről nem igazán beszélhetünk (4.10.c, 4.11.c ábra). 

A vizsgálatok előtt első kérdésünk kell legyen, hogy a hét darabos mintaszám 

vajon kellően jellemzi-e a területet. A 30 éves csúszóablakos eps (expressed 

population signal) jelzőszám (Wigley et al. 1984) mindenhol 0,9 feletti értéke 

a mintaszámnak a területre bőven elégséges voltát bizonyítja. 

4.10-11. ábra: Az egyes mérési sorozatokhoz rendelt növekedési görbék, 

a kapott standard indexek, valamint az indexekre fektetett simító polinom 
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5. Vizsgálatok, eredmények 

5.1. Célkitűzések 

A vizsgálatok alapvető célkitűzése annak felderítése volt, hogy a mintaterületen, a vizsgálatba 

bevont éghajlati elemek közül melyek/miként befolyásolják leginkább a bükk törzsvastagsági 

növekedését. Az „alapkorrelációk” felállítása után, az esetleges változások vizsgálatára való 

rátérés előtt célszerű volt a rendelkezésre álló klímaidősorok elemzése és a különböző 

éghajlatváltozási szcenáriók áttekintése is. Az éghajlati trendek felállítása után következhetett 

az azokkal összefüggésben levő faélettani változások utáni kutatás és azok értelmezése. 

Másodlagos célként tűztem ki a használt aszályindexek relevanciájának ellenőrzését a szóban 

forgó mintaterületre és erdőállományra, valamint kísérletet tettem esetleges pontosításukra, 

illetve saját klímaindex felállítására. Külön vizsgáltam az erősen aszályos évek és a legkisebb 

növekményű évek közötti kapcsolatot, az EQ és a FAI indexek mellett, az egész ország területére 

vonatkoztatott Pálfai-féle aszályszám szerint is jelentősen aszályos évek bevonásával. 

A szükséges számításokat Microsoft Excel programmal és Fortran77 nyelven programozva 

végeztem, a grafikus megjelenítést szintén Microsoft Excel segítségével készítettem. 

5.2. Klíma-évgyűrű „alapkorrelációk” 

A legerősebb kapcsolatok megtalálásához célszerű a korrelációs vizsgálatokat a lehető 

legnagyobb felbontásban – havi éghajlati adatokkal – kezdeni. Bár alapvetően a tárgyév 

vegetációs időszakának hónapjaival várhatóak a legerősebb korrelációs együtthatók, 

az előző év időjárásának hatását is vizsgálandó, annak hónapjait is be szokás vonni 

a vizsgálati intervallumba (e.g. Kern et Popa 2007, Di Filippo et al. 2007). Jelen dolgozatban 

a növekedést megelőző év májusától (kb. az előző vegetációs időszak kezdete) a tárgyév 

októberéig (vegetációs időszak vége) néztem a korrelációkat, a spline30 és Hugershoff 

indexsorra, mind a hőmérsékleti, mind a csapadékadatok esetén (5.1-2. ábra). Minden esetben 

vizsgáltam a kapott korrelációs együtthatók szignifikanciáját is. 

Általánosan megállapítható, hogy a Hugershoff-nál a hőmérsékleti, míg a spline30-nál a 

csapadékkal való korrelációk voltak némiképp erősebbek és szignifikánsabbak. Ezt a jelenséget 

részben magyarázza a 4.10.c és 4.11.c ábrákról a 4.2.2. fejezetrészben levont következtetés, 

miszerint a Hugershoff szerinti közelítés megtart az idősorban egy enyhe csökkenő trendet, ami 

az általános felmelegedéssel ellentétes irányú. A nyers adatok ellenpéldájaként azonban 
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a Hugershoff elvetése már nem indokolt, hiszen nem tudhatjuk, hogy nem-e pont a spline30 

„szűrte túl” a trendeket. Az igazság valahol a kettő között lehet, pontosabb megítélésre 

különböző korú mintafák átfedésével lett volna lehetőség, ennek híján azonban célszerű volt 

mindkét index-sor megtartása. A későbbiekben a hőmérséklettel való vizsgálatokat minden 

esetben a Hugershoff, míg a csapadékkal valókat a spline30 adatokon végeztem. 

 

 

Az ábrákról jól kivehető, hogy a csapadékadatokkal való korreláció általában jóval erősebb, az 

átlaghőmérséklet esetén egyedül a június havi érték éri el a feltüntetett szignifikanciaszintet. 

Az is látható, hogy míg a csapadékösszegekkel az éves növekedés alapvetően pozitívan korrelál, 

addig az átlaghőmérsékletek a legtöbb esetben – főként a fő növekedési hónapok alatt – 

negatív visszacsatolású tényezőként jelentkeznek. Ennek oka a hőmérsékletnek a már 

korábban említett, aszályosságban betöltött szerepe kell, hogy legyen a mintaterület esetén is. 

(Kérdésként merülhet fel, hogy a hőmérséklet-jellegű adatok közül valóban 

az átlagok használata a legindokoltabb-e, vagy esetleg más (pl. kumulált hőösszeg, 

maximumhőmérsékletek) adatoké. Munkám során az egyszerűség kedvéért megmaradtam 

az átlaghőmérsékletek használatánál, ami egyébként bizonyos mértékig összefügg 

az összes többi hőmérsékleti mérőszámmal, így, ha valamivel gyengébben is, de mindenképpen 

jelzi a hőmérséklet és a növekedés közti összefüggéseket.) 
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5.1-2. ábra: Az évgyűrű-szélességek korrelációja a havi meteorológiai adatokkal, 

az előző év májusától a tárgyév októberéig. A zöld felület a 95%-os szignifinkanciaszintet jelzi. 
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Következő lépésként a havi adatokat csoportosítva, a klíma-évgyűrű korrelációk 

további erősödését tapasztaltam. A csoportosításokba alapvetően, csakúgy a hőmérséklet, 

mint a csapadék esetén a tavasz végi, nyári hónapokat vontam be. A szakirodalomban 

alapvetően a május-július időszakot tekintik fő növekedési időszaknak (e.g. Szabados 2008, 

Führer et al. 2011a). Szabados (2008), bélapátfalvi csapadékadatokat felhasznált vizsgálatai 

során, ezt a besorolást szem előtt tartva, a legerősebb korrelációkat a Bf. 52/A közeli bükkösök 

esetén a május-júliusi csapadékösszegre kapta (a legerősebb kapcsolatot mutató 

állomány esetén az együttható 0,567 volt.) A havi felbontású elemzések során azonban 

nyilvánvalóvá vált, hogy a vizsgált minták esetén a júliusi időjárás hatása elhanyagolható, 

helyette sokkal inkább az áprilisi és/vagy az augusztusi adatok használata lehet eredményes. 

Ezen az alapelven elindulva kaptam az 5.1. táblázatban bemutatott kiemelkedően nagy 

korrelációs értékeket. Az évgyűrű-index és klímaadat összefüggések minőségére a két 

legszignifikánsabb csoportosítás grafikonjai hivatottak példaként szolgálni (5.3-4. ábra). 

 hőm.-Hug csapadék-spl30 

MJJ -0,036 0,589 

MJ -0,362 0,611 

AMJ - 0,649 

MJ+A -0,396 0,620 

AMJ+A - 0,635 

 

 

 

A havi csoportosítások mellett vizsgáltam az EQ és FAI értékekkel való korrelációt is. 

Noha az aszályindexek egyszerre veszik figyelembe a csapadék és a hőmérséklet hatását, 

erősebb kapcsolatot a használatuk mégsem eredményezett, hiszen egyikőjük definíciójában 

sem (csak) a mintákra legszignifikánsabb eredményeket adó hónapok szerepelnek. 
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5.1. táblázat: A különböző csoportosítások révén nyert korrelációs együtthatók. 

A rövidítések az egyes hónapok kezdőbetűiből állnak, értelemszerű sorrendben. 

5.3-4. ábra: Példa az évgyűrű-klíma összefüggésekre, az illesztett regressziós 

egyenessel és a négyzetes korrelációval 
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A legerősebb korrelációt mutató TMJ+A és PAMJ csoportosítások hányadosaként is képeztem ezért 

egy aszályszámot, ami már jóval nagyobb összefüggést mutatott a fa-adatokkal, de még az ezzel 

való korreláció sem érte el a PAMJ-spl30 együttható értékét. Ennek oka az lehet, hogy 

a hőmérsékleti és a csapadékadatok más-más index-sorral korrelálnak jobban, így az együttes 

hatásukat egyik közelítés sem „érzékeli” kellőképpen. Egyébként az aszályindexekkel való 

kapcsolat is a spline30 esetén erősebb, lévén, hogy a mintákban a csapadék-hatás dominál. 

Az aszályindexekkel való korrelációk az 5.2. táblázatban láthatóak. 

 spl30 Hug 

EQ -0,287 -0,270 

FAI -0,484 -0,437 

TMJ+A/PAMJ -0,638 -0,618 

 

5.3. Éghajlati trendek és a „bükkös klíma” 

A havi adatsorok alapján elemezhettem a mintaterületre vonatkozó alapvető 

éghajlati viszonyokat is a vizsgált időtartamra. Az éves mellett (5.5-6. ábra) 

grafikonra illesztettem külön-külön a nyári (április-szeptember) és a téli (október-március) 

félévek középhőmérsékleti és csapadékösszeg adatait is (5.7-8. ábra). A grafikonok tanúsága 

szerint az elmúlt 60 év során kb. 1,2 °C-kal emelkedett az éves átlaghőmérséklet. 

A felmelegedés éven belüli menetéről megállapítható, hogy a téli félév középhőmérsékletének 

emelkedése valamivel erősebb volt. A csapadék tekintetében egyértelmű trend 

nem mutatkozott. A ’90-es évekig egy enyhe csökkenés, majd ezután inkább növekedés 

állapítható meg, bár a nagy – és talán egyre nagyobb – ingadozások nehezítik az általánosítást. 

A csapadék éven belüli alakulására jellemző, hogy az éves szintű változások is inkább a jóval 

csapadékosabb nyári félév csapadékviszonyainak alakulásából adódnak. 
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5.2. táblázat: Az évgyűrű-szélességek korrelációja a használt aszályindexekkel 

5.5-6. ábra: Az évi középhőmérséklet 

és csapadékösszeg alakulása a vizsgált időszak alatt 
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Ahhoz, hogy az éghajlati vizsgálatokat a bükk-dendroklimatológiai vizsgálatokhoz köthessük, 

érdemes a mintaterület klimatikus viszonyait a szakirodalomban fellelhető bükkös klíma 

definíciókkal összehasonlítani (5.3. táblázat). A külön-külön évi középhőmérséklethez 

és csapadékösszeghez kötött határoknál jóval könnyebben kezelhetőek és elvárhatóan 

pontosabbak is a klímaindexek szerinti behatárolások. Az 5.7-8. ábrán az EQ és a FAI indexek 

alakulása látható, feltüntetve a rájuk vonatkozó „bükkös-határértékkel”. 

 Tann Pann EQ FAI 

Fang et Lechowicz (2006) < 13,5 °C > 900 mm < 29,0 - 

Czúcz et al. (2011) < 9,3 °C > 680 mm < 28,9 - 

Führer et al. (2011a) - - - < 4,75 
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5.5-6. ábra: A nyári (április-szeptember, sötétebb görbék) 

és a téli (október-március, világosabb görbék) félév éghajlati viszonyainak alakulása 

5.3. táblázat: Bükkös klíma definíciók 

5.7-8. ábra: Az EQ és a FAI értékeinek alakulása a vizsgált időszak alatt. 

A piros vonal a bükkös klíma határértékét jelzi (EQ 28,9; FAI 4,75). 
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A 60 évet lefedő vizsgálati időszak révén kézenfekvő volt, hogy, az egyes, „bükkös klíma” 

határokhoz köthető klimatikus jelzőkből, a klimatológiai gyakorlatban bevált módon 

30 éves átlagokat képezzek. Ily módon a változások szembeötlőbbek lettek, ráadásul 

összehasonlíthatóak a jövőre vonatkozó klímamodell-eredményekkel, amelyek integrálási 

intervalluma általában szintén 30 évre vonatkozik. Az 1951-1980 és az 1981-2010-es átlagokat 

(évi középhőmérséklet: Tann, évi csapadékösszeg: Pann, EQ, FAI) így szembeállíthattam a 2071-

2100-ra várt értékekkel (5.4. táblázat). A 2071-2100 időszakra vonatkozó adatokhoz Bartholy és 

munkatársai (2007), illetve Bartholy és Pongrácz (2010) munkáit használtam fel. Térképen 

ábrázolt modelleredményeikre hagyatkozva, a különböző modellek futtatásából adódó 

bizonytalanságot figyelembe véve kaptam meg a mintaterületre vonatkozó értékeket A2 és B2 

szcenáriók esetén. A számításokat és a hibaterjedés becslését is az évszakos-havi projekciók 

alapján végeztem, az 1961-1990-os referencia-időszak bélkői átlagainak felhasználásával. 

 1951-1980 1981-2010 
2071-2100* 

A2 B2 

Tann 7,41 °C 8,02 °C 11,42 (±2,4) °C 10,64 (±3,2) °C 

Pann 645,0 mm 620,0 mm 564 (±86,3) mm 573 (±62,2) mm 

EQ 27,9 31,9 38,6 (±14,3) 36,8 (±12,5) 

FAI 4,67 5,45 7,63 (±3,40) 6,70 (±2,49) 

 

A mintaterületre vonatkozó különböző éghajlati állapothatározók különböző módon változtak 

a vizsgálati időszak alatt a bükkös klíma határértékeihez viszonyítva. Az éves átlaghőmérséklet 

mind a Fang és Lechowicz (2006), mind a Czúcz és munkatársai (2011) által definiált határon 

belül maradt az intervallumok alatt, míg éves csapadék szempontjából mindkét definíció kiejti a 

mintaterületet a bükkös klímából. Jóval érdekesebb a két aszályindex esete, ugyanis 

az 5.3. táblázatban feltüntetett határ-definíciók mindegyike szerint a bükkös klíma 

a mintaterületről kiszorult az időszak során. Ami a jövőt illeti, az éves középhőmérséklet 

szempontjából a terület továbbra is a határok közelében, vagy azon belül marad, 

még a nagyobb felmelegedési rátát eredményező A2 szcenárió esetén is. Az éves csapadék 

tekintetében feltehetőleg további csökkenés várható, bár a havi adatokból való számítás 

jelentős bizonytalanságot okozott. A csapadék terén az éves szintű csökkenésnél 

jóval valószínűbb az éven belüli átrendeződés. A 2071-2100-as időszakra valószínűleg 

növekedni fog a téli csapadékmennyiség, miközben a nyári jelentősen csökkenhet, 

5.4. táblázat: Éghajlati állapothatározók a mintaterületre 1951-1980, 1981-2010 időszakokra, 

illetve, az A2 és B2 szcenáriók mellett, 2071-2100-ra várt értékek Bartholy et al. (2007), 

Bartholy et Pongrácz (2010) nyomán 
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csakúgy a mintaterületen, mint egész Közép-Európában (Christensen et al. 2007, Bartholy et al. 

2007, Bartholy et Pongrácz 2010). Az aszályosság valószínűsége így jelentősen megnő, 

noha a változatos domborzati viszonyok jelentősen tarkíthatják majd a jelenlegi, csapadékra 

vonatkozó modelleredményeket (Christensen et al. 2007). Az aszályosság „térnyerése” 

meg is látszik a 2071-2100-as EQ és FAI értékeken, jóllehet a sok havi adat egymásra rakódó 

bizonytalansága jelentős relatív hibákat von maga után. 

5.4. Változó klímahatás? Átrendeződő vegetációs időszak? 

Érdekes kérdés lehet, hogy az időszak alatt bekövetkezett „klímahatár-átlépés” vajon okozott-e 

változást az éghajlati adatokkal való korreláció nagyságában is? Az 5.5 táblázatban a legerősebb 

kapcsolatot mutató hónap-csoportok, illetve a két aszályindex változásait tüntettem fel. 

Látható, hogy majdnem minden esetben (egyedül FAI-nál nem) növekedett a korreláció 

az időszak alatt. Bár a csapadékkal való kapcsolatok mindkét periódusra szignifikánsak voltak, a 

hőmérsékleti adatok (és az EQ) esetében a változás igencsak látványos volt, pl. a május-júniusi 

átlaghőmérséklettel való kapcsolat erőssége nagyjából tízszeresére emelkedett! (A hőmérsékleti 

korrelációk erősödése egyébként, habár elhanyagolható mértékben, de köszönhetőek a nyári 

hónapok hőmérséklete és csapadéka közti fordított kapcsolat erősödésének is.) 

 1951-1980 1981-2010 

TMJ (Hug) -0,063 -0,617 

TMJ+A (Hug) -0,286 -0,542 

PAMJ (spl30) 0,566 0,713 

PAMJ+A (spl30) 0,576 0,699 

EQ (spl30) -0,050 -0,433 

FAI (spl30) -0,560 -0,470 

 

További vizsgálatok tárgyát képezte, hogy a változások vajon milyen gyorsan következtek be, 

havi szinten hogyan alakultak, és általában jól követte-e a változások menete az EQ és a FAI 

indexek átlagainak az alakulását? A változások nyomon követésére csúszókorrelációs 

vizsgálatokat végeztem, ugyancsak 30 éves ablak mellett, 5 éves lépésközzel. Az elemzésbe 

április-augusztus hónapok havi adatait vontam be (5.9-10. ábra). (Hasonló módszert alkalmaztak 

Di Filippo és munkatársai (2007), noha más viszonyok között fekvő osztrák-szlovén-olasz 

bükkösök esetén és jóval hosszabb időskálán, így eredményeik alapvetően más jellegűek voltak.) 

5.5. táblázat: Az 1951-1980 és az 1981-2010 időszak alatt végbement korreláció-változások. 

A világosabb zöld 95%-os, míg a sötétebb zöld 99%-os szignifikanciaszintet jelöl 
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A változások, noha csak részben követik az EQ és FAI átlagok változásait – amelyek az első 

30-as periódus után végig a határon kívül helyezkedtek el (5.11-12. ábra) –, jól megfigyelhető 

tendenciát mutatnak. Június hónap szerepe végig a legjelentősebb volt, ám az időszak végére 

május hónap befolyása az éves növekedésre is jól láthatóan megerősödött, jelentősége 
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5.9-10. ábra: Április-augusztus hónapok meteorológiai adataival való korrelációs 

együtthatók változása. A zöld felület 95%-os szignifikanciaszintet jelöl. 

5.11-12. ábra: A 30 éves EQ és FAI átlagok változása a vizsgált időszak alatt, 

pirossal a rájuk vonatkozó bükkös-határérték (EQ 28,9; FAI 4,75) 
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gyakorlatilag utolérte júniust. Július szerepe kisebb ingadozásokkal, de végig elhanyagolható 

volt. Május mellett igen érdekes még a szélső hónapok, április és augusztus esete. Az augusztusi 

átlaghőmérséklet, noha az időszak végére is épphogy csak elérte a 95%-os szignifikanciaszintet, 

végig erősödést mutatott, várható, hogy már a közeljövőben is egyre erősebb korlátozó tényező 

lesz a területre. Ami az áprilisi és az augusztusi csapadékösszegeket illeti, szintén elég határozott 

erősödést mutattak az évgyűrűszélességre való ráhatás tekintetében. 

A vázolt folyamatok jól összeegyeztethetők a szakirodalmi áttekintésben leírtakkal. Az éghajlat 

befolyása az állományra egyértelműen megnőtt (Csóka et al. 2009, Mátyás et al. 2010, 

Führer et al. 2011a). Szintén jól megfigyelhető a növekedési időszak kitolódása, átrendeződése. 

Már a vizsgálati időszak közepétől megmutatkozott május hónap jelentőségének 

megnövekedése. A májusi és júniusi csapadék külön-külön is szignifikáns, erős korrelációja jól 

mutatja, hogy a két hónap szerepe az éves növekedésben közel egyenrangúvá vált. 

(Volt olyan periódus, ahol a májusi csapadék erősebb korrelációt eredményezett.) 

Az áprilisi és az augusztusi csapadék szerepének felértékelődése a növekedési időszak további 

kitolódását jelzi. A növekedés minden bizonnyal egyre korábban, áprilisban kezdődik meg, 

ráadásul a júliusi átmeneti stagnálás után valószínűsíthető egy második, augusztusi növekedési 

csúcs kialakulása (van der Werf et al. 2007, Jezík et al. 2011). A felmelegedés előrehaladása 

és a növekedési időszak kitolódása mellett várható, hogy a növekedés szempontjából 

újonnan színre lépő vagy fontosabbá váló hónapok hőmérsékletének korlátozó hatása is 

megerősödik. Ez főleg a májusi, de már augusztusi átlaghőmérséklet kapcsán is láthatóvá vált. 

A hőmérsékleti korlátozás azonban bizonyos fokig küszöbérték-jellegű, a jelenlegi melegedési 

ráta mellett pl. az áprilisi melegek a növekedés korai beindulását eredményezve, ha nem is 

szignifikánsan, de inkább segítő tényezőként jelentkeznek. 

5.5. Aszályos évek esettanulmányai 

A változások folyamatának vizsgálata mellett fontosnak tartottam az aszályos évek, ciklusok 

eseti hatáselemzését is. Mátyás és munkatársai (2010) írják, hogy már 3-4 egymást követő, 

40-42 feletti EQ értékű aszályos év drasztikus következményeket vonhat maga után 

a bükkösök életében. Az EQ és a FAI mellett az 1951-2000-ig tartó időszakra 

az egész ország területére vonatkoztatott Pálfai-féle aszályindexhez (PAI) társított 

aszályértékelő számokat is figyelembe véve (Pálfai 2009) az 5.4. táblázatban azokat 

az éveket tüntettem fel, amelyekhez vagy jelentős aszály (PAI a.sz. 2, 3, 4; EQ>40; FAI>7,5), 

vagy nagyon kis éves növekmény (spl30/Hug<0,7) volt köthető. 
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A táblázatból jól látható, hogy a különböző aszályindexek mennyire különbözően értékelhetik az 

egyes éveket aszályosság szempontjából. Az is kitűnik, hogy a leggyengébb növekedésű évek 

nem feltétlen a legaszályosabb években következnek be. Az időszak legaszályosabb, 

’90-es évek elejét felölelő ciklusa csak 1993-ban eredményezett rendkívül kis növekményt, 

igaz, akkor a teljes idősor legnagyobb visszaesése köthető hozzá. Érdekes a szakirodalomban 

sokat emlegetett 2000-es évek eleji aszályos időszak esete is. A Pálfai-féle aszályértékelő 

számok ugyan csak 2000-ig álltak a rendelkezésemre, az évgyűrű-indexeken azonban 

jól látható visszaesés mutatkozott. Ugyanakkor sem az EQ, sem a FAI index nem minősítette 

ezeket az éveket kifejezetten aszályosnak. 

év PAI a.sz. EQ FAI spl30 Hug 

1952 4 20,8 8,03 0,561 0,566 

1962 2 27,5 6,68 0,655 0,652 

1968 2 36,5 5,57 0,616 0,603 

1971 1 46,4 7,77 0,701 0,715 

1976 2 28,7 6,39 0,874 0,937 

1982 0 50,4 9,34 0,723 0,757 

1983 3 36,7 5,60 1,011 1,058 

1986 1 41,0 6,41 1,045 1,113 

1987 1 44,4 10,71 0,754 0,774 

1990 4 35,4 10,27 0,796 0,816 

1992 4 64,3 13,81 0,996 0,998 

1993 4 34,3 9,16 0,396 0,399 

1994 3 41,0 6,22 0,760 0,757 

2000 3 34,4 5,84 0,811 0,797 

2002 ? 37,6 4,18 0,521 0,514 

2003 ? 33,5 4,14 0,579 0,574 

2007 ? 32,5 6,24 0,684 0,647 

2008 ? 25,0 3,58 0,626 0,560 

2011 ? 40,4 5,21 1,083 0,967 

 

szín PAI a.sz. EQ FAI spl30/Hug 

 jelentékeny - - < 0,7 

 súlyos > 40 > 7,5 < 0,6 

 nagyon súlyos > 50 > 10,0 < 0,5 

 

5.6. táblázat: A jelentős aszályhoz, vagy kiugróan csekély vastagsági növekedéshez 

köthető évek táblázata, és a hozzá tartozó színkód-magyarázat 
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Következtetésként levonható tehát, hogy a súlyosan aszályos és a jelentős vastagodási 

visszaeséssel járó évek közötti kapcsolat közel sem lineáris. Az EQ és a FAI klímaindexek alapján 

történő aszálymegítélés sok esetben félrevezető lehet, legalábbis az éves növekedés 

szempontjából. Tény, hogy a több éven át tartó aszályos időszakok hatása felerősödik, 

jelentősebb visszaesést eredményeznek, ugyanakkor a „krízisek” lefolyásában jelentős eltérések 

lehetnek az állomány korának (van der Maaten 2012) és valószínűleg sok egyéb 

környezeti hatásnak a függvényében. Látható, hogy míg az évszázad legsúlyosabb aszályciklusa 

egy egy évnyi visszaesést leszámítva, hosszútávon gyakorlatilag nyom nélkül múlt el, 

addig a 2000-es évek elején több egymást követő év is relatíve (növekedési görbével normálva!) 

gyenge évnek számított. Az 5.4 fejezet eredményeit is figyelembe véve valószínű továbbá, 

hogy az aszályok tényleges hatásvizsgálatához jóval rugalmasabb aszályindexek 

szükségesek, melyek korunk éghajlati-környezeti változásait követve, maguk is bizonyos 

időközönkénti felülvizsgálaton mennek keresztül. 
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6. Összefoglalás 

Munkám fő célkitűzése a klímaváltozás bükkösökre való hatásának a vizsgálata volt. Az éghajlati 

és az évgyűrű adatsorok is az 1951-2011 időszakot fedték le. Az elmúlt nagyjából fél évszázad 

antropogén okok miatt felgyorsult klímaváltozásának és felmelegedésének a hatása nyomon 

követhető volt egy, az időszak alatt jobbára zavartalan erdőállomány életében. A felhasznált 

meteorológiai adatokról elmondható, hogy az ERTI bélkői méréseinek bevonásával a hasonló 

kutatásokhoz viszonyítva meglehetősen pontos képet kaptam a változatos domborzati 

viszonyok között fekvő mintaterületről. A bélkői csapadékadatokat a bélapátfalvi OMSZ 

mérésekkel összehasonlítva ráadásul belepillantást nyerhettünk a csapadék eloszlásának 

hegyvidéki területeken való jelentős változékonyságába. Ami az évgyűrű-adatsort illeti, 

noha sem a mintaelemszám, sem a mintavételezés területe nem volt túl nagy, az éghajlati 

adatokkal való korrelációs együtthatókból levont következtetések jól összeegyeztetetők a 

szakirodalmi áttekintéssel. Eredményeim részben a helyszínre is igazolják, részben 

összekapcsolják, részben kiegészítik, továbbgondolják más kutatások eredményeit. 

A bükk jelenlegi/múlt századi fő elterjedési területe alapján definiált, számára kedvező 

klimatikus viszonyokkal összevetve az éghajlati vizsgálatok azt sugallják, hogy a vizsgált bükkös 

a hosszabbtávú időátlagok mellett, az elviekben ideálisnak gondolt tenyészviszonyok határára 

került vagy át is lépte azt. A mintafák, a vizsgálati módszerek mellett, ennek ellenére sem 

mutattak egyértelmű relatív romlást a vastagsági növekedés terén. Bizonyítható azonban 

az éghajlati ingadozások szerepének megerősödése az éves növekedésre nézve. 

Elsősorban a hőmérsékleti értékek esetén történtek szignifikáns változások. A tavasz végi, 

nyár eleji melegek egyértelmű korlátozó tényezővé váltak az állomány életében. 

A csúszókorrelációs vizsgálatokból kiderült, hogy a klímával való kapcsolatok 

nem csak erősödtek, de alapvetően változott az egyes hónapok jelentősége is. 

Az egyes hónapok mutatta korreláció egyértelmű erősödése vagy gyengülése a 

hónap növekedési szempontból betöltött szerepére is utal, így betekintést nyerhettem 

a vegetációs időszak változásaiba. Úgy tűnik, hogy a bükk tenyészidőszaka a területen 

jelentős változásokon ment keresztül az elmúlt hatvan év során. Valószínűsíthető, 

hogy a hagyományosan fő növekedési időszakhoz sorolt július szerepe az éves 

növekedés alakulásában a vizsgált helyszínen elhanyagolható. Ezzel szemben jól 

kirajzolódik a fokozott kambiális aktivitás egyre korábbra való kitolódása, a növekedés 

feltehetőleg már május elején felgyorsul a korábbi, május végi meginduláshoz képest. 
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Érdekes augusztus hónap esete is. A korrelációs együtthatók az augusztusi növekedés 

jelentőségének felértékelődésére engednek következtetni, így elképzelhető, hogy a 

mintaterületen is jelentősebb szerephez jut a külföldi szakirodalomban említett 

nyár végi növekedési csúcs. 

Az aszályos évek esettanulmányaiból kiderült, hogy a nagyon szélsőséges időjárású évek okozta 

visszaesés korántsem lineáris, a fák általában jelentős pufferkapacitással rendelkeznek 

egy-két egymás utáni kedvezőtlen év átvészelésére. Látható azonban, hogy ennél hosszabb ideig 

tartó aszályciklus már drasztikusabb hatásokkal bírhat. A vizsgálatba bevont klímaindexek 

jelentős eltéréseket mutattak abban, hogy egy-egy évet mennyire súlyos és egyáltalán 

aszályos évnek tekintenek-e, sok esetben nem tükrözték a növekedési visszaesés kapcsán 

elvárt súlyú aszályt (2000-es évek eleje). Az aszályindexek definiálásánál a jövőben 

minden bizonnyal nagyobb súlyt kell, hogy kapjanak a növekedési időszak szempontjából 

felértékelődő hónapok időjárási viszonyai, amennyiben az adott aszályindex célja az aszály 

vegetációra gyakorolt hatásának jellemzése. A csúszókorrelációs vizsgálat eredményeivel 

összevetve egyébként talán levonható a konzekvencia, miszerint a lassabb, hosszú távú 

változások arányaiban jelentősebb következményekkel járnak, mint egy-egy aszályciklus, 

amit az időt folyamán mindig is gyakran át kellett vészelnie az erdőknek. 

Mit hoz a jövő? A mintaterületre vonatkozóan is szinte bizonyosan a klimatikus viszonyoknak 

a jelenlegi felfogás mellett még kedvezőtlenebbé válását és a kedvezőtlenebb éghajlat mellett 

gyakoribbá váló aszályokat is. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni az adaptációs 

képességek jelentőségét. Már a vegetációs időszak vázolt átrendeződése is egy részben 

passzív alkalmazkodási, akklimatizációs folyamatnak tekinthető bizonyos szempontból. 

Szintén nem volna teljes a dolgozat, ha végezetül nem hangsúlyoznám újra az embernek a 

változásokban betöltött szerepét. A társadalom jóval előbb átalakította Európa erdőborítottsági 

viszonyait, mint egyáltalán elméleti lehetősége lett volna az éghajlati trendekre való ráhatásra. 

Most sincs ez másképp. Az ember közvetlenül sokkal nagyobb „fegyvertényeket érhet el” 

az erdőkkel szemben közvetlenül, mint közvetve, a klímaváltozásban betöltött szerepe által. 

A bükkösök jövője is sok szempontból az emberi hozzáálláson is múlik. Persze kérdés lehet, hogy 

milyen is legyen a hozzáállásunk? Egy biztos: a természetes szelekciós folyamatoknak (is) 

utat engedő gazdálkodás jelentős mértékben hozzájárulhat a megváltozó klimatikus viszonyok 

mellett is stabil erdőtársulások kialakulásához. 
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