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MERCZER ISTVÁN*

Levegõszennyezés – szélsõséges idõjárás
– klimatikus változások – globális felme-
legedés – kutatások - félelmek – társadal-
mi összefogás – demonstrációk – politi-
kai megnyilatkozások. Az írott és elektro-
nikus sajtóban, a  médiákban az utóbbi
idõkben a legtöbbet használt kifejezések.
„Hová jutunk, mi lesz veled Föld, milyen
életkörülmények várnak ránk és gyerme-
keinkre?” – tesszük fel nap mint nap a
kérdést. A válasz egyszerûen hangzik, ha
nem változtatunk földi életmódunkon, a
földi élet végzetébe rohan, a szennyezést
mielõbb csökkentenünk kell. További
társadalmi és gazdasági összefogásra,
szabályozásra van szükség, hiszen láthat-
juk, hogy a Kiotói Egyezmény nagysze-
rûsége ellenére, átütõ sikert, végleges
eredményt a klímaváltozás megakadá-
lyozásában nem hozott.  

Nem fukarkodtak a nagy szavakkal
a március közepén tartott EU-csúcs be-
fejeztével a tagállamok Brüsszelben
összesereglett vezetõi. Minden állam- és
kormányfõ történelmi áttörésrõl, új ipa-
ri forradalom nyitányáról beszélt, miu-
tán a német elnökségnek sikerült politi-
kai megállapodást tetõ alá hozni az új
uniós integrált éghajlat-változási és
energiapolitika fõ elemeirõl. Egyoldalú
kötelezettséget vállaltak a tagállamok,
hogy 2020-ig 1990-hez viszonyítva át-
lagosan legalább 20 százalékkal – or-
szágosan eltérõ mértékben – mérséklik
az üvegházhatást okozó gázok kibo-
csátását. Jelezték ugyanakkor, hogy a
többi fejlett országgal együtt akár 30
százalékos visszafogásra is hajlandóak
lennének. Az unió teljes energia fo-
gyasztásában 20 százalékra emelkedik
a megújuló energiaforrások részará-
nya. (HVG 2007. március 17.)

Magyarország diplomáciai vezetõi az
értekezlet aktív szereplõi voltak, bár a
magyar szakértõk szerint országunk,
természeti adottságaiból adódóan, a 15-
16 %-nál magasabb megújuló energia-
forrás-arányt nem képes elérni. Az
összetétel változásához százmilliárdos
beruházásokra (1 százalékpontnyi eme-
lés 30 milliárd forint) van szükség. A
globális versenyben a „zöld technológi-
ák” fejlesztése kitörési pont lehet, de a
befektetõknek világos távlatokat kell
nyújtani. A gazdaságban, így elsõsor-
ban az energiaszektorban átren-

dezõdésre van szükség. A beruházások
egész Európát, de elsõsorban a kelet-
európai új tagállamokat, így Magyaror-
szágot is tekintve sok ezer új munkahe-
lyet teremthetnének. 

A Kárpát-medence a megújuló ener-
giaforrások – szél, nap, víz és geotermi-
kus energiaforrás, valamint a biomassza
és hulladékokból nyerhetõ energia – te-
kintetében változó adottságokkal ren-
delkezik. Hazánkban a megújuló ener-
giaforrások mindegyik tényezõjének ki-
aknázására találunk példát, kisebb vagy
nagyobb léptékû beruházásokat, azon-
ban széles körben elterjedt, nagy volu-
menû energiatermelésrõl még nem be-
szélhetünk. Az egyik legnagyobb válto-
zást hozta a kiemelt hõerõmûvek bio-
massza programja, amely nagyságrend-
jét tekintve hozzávetõleg 200 MW kapa-
citás váltott ki a szilárd szénhidrogének
felhasználásából hengeres tûzifa alap-
anyag égetésével. A vastag tûzifa továb-
bi felhasználásának természetes erdõál-
lományainkból mennyiségi korlátai
vannak, amely szélsõ értékéhez közelít.   

A magyarországi változások húzó ága-
zatává válhat az agrárium, így az
erdõgazdálkodási szektor. Bár országunk
európai léptékkel szemlélve nem túl nagy
élõfakészlettel rendelkezik, még találha-
tunk tartalékokat a dendromassza-gaz-
dálkodásban. A Dél-Dunántúlnak, így So-
mogy megyének kiemelt adottságai van-
nak. Jelentõs, részben parlagon hagyott
mezõgazdasági területeket találunk, ame-
lyek a természetes és az ültetvényszerû
erdõgazdálkodás lehetõségét hordozzák
(erdõtelepítések, energia ültetvények).
Somogy erdõsültsége nagymértékben az
országos átlag feletti, amely jelentõs den-
dropotenciális tényezõ a régióban. A
SEFAG Zrt., mint kiemelt társaság a me-
gye erdõterületeinek 50%-án folytat
erdõgazdálkodást. A cég által kezelt terü-
letek élõfakészlete 19,5 millió m3, az évi
átlagos növedék  pedig 626 ezer m3. A

rendelkezésre álló fatömeg 71,5%-a ke-
mény fafaj, amely tüzeléstechnikai szem-
pontból jelentõs alapanyagbázisnak szá-
mít. A pécsi hõerõmûvel kötött hosszú
távú szerzõdés a hengeres tûzifa lakossá-
gi igényen felüli részét leköti. A tartalékok
az apadékok, így elsõsorban a vékonyfa
hasznosításában rejlenek.  

A kifejlett fa esetében a lomb és a vé-
kony gallyak 20-25%-ot, a törzs rész 60-
70%-ot, míg a tuskó és a gyökérzet
mintegy 10-15%-ot tesz ki (Herpay et
al., 1984).

Az ERTI 1979. évi dokumentációiban
található Dérföldi Antal vékonyfa szá-
zalékokat tartalmazó táblázata. A táblá-
zatokból egy állomány 5 cm-nél véko-
nyabb faanyagának az állomány bruttó
fatérfogatához viszonyított százalékos
arányát, az állomány fafaja, átlagos
mellmagassági átmérõje és átlagmagas-
sága alapján olvashatjuk ki. Ezen táblá-
zatokat dr. Gólya János tanszékvezetõ
egyetemi docens összegezte és egysze-
rûsítette oly módon, hogy az állomány
fafaja és mellmagassági átmérõje alap-
ján meghatározható legyen a vékonyfa-
százalék. 

Rumpf János egyetemi tanár 2002-ben
készült tanulmánya alapján – amelynek
bizonyos táblázatai tartalmazzák a faki-
termelési, vékonyfa- és kéreg-apadékok
százalékos adatait a mellmagassági
átmérõ függvényében – fafajonként és
minõségi osztályonként meghatározhat-
juk a keletkezõ apadékok, így a vékony-
fa-apadék mennyiségét. 

A fakitermelésekkel – elõ- és vég-
használat, egészségügyi termelések –
érintett területeken évente átlagosan 50
em3 (1999. 49 290 m3 – forrás: Szakdol-
gozat 2005.  Szabó Kristóf V. évfolya-
mos erdõmérnök-hallgató) vékonyfa
keletkezik, amelybõl a lakosság gyûj-
téssel 15 em3-t hasznosít. A redukált te-
rületek átlagos vékonyfa-produktuma
32,90 m3/ha, amely az országos átlag fe-
lett van. A véghasználatok esetében
26,20 m3/ha vékonyfa keletkezik. Az
üzemtervi lehetõségeket figyelembe
véve, 20-25 em3 reálisan tervezhetõ vé-
konyfa-mennyiség áll rendelkezésre,
amelynek jelentõs hányada a vágásta-
karítások során égetéssel megsemmi-
sül, ill. hasznosítatlan marad. A vékony-
fa-apadék a nagyarányú kéregtartalom
következtében a vastagfa hõértékénél
magasabb energiatartalmat biztosít.

Energiaváltozások – egy csepp a tengerben 
(Az erdészeti ágazat lehetséges szerepe az energiafelhasználás forrásainak összetétel-változásában.)

* Fahasználati osztályvezetõ, SEFAG Zrt.
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Napjainkban az erdõfelújítás I. kivi-
telének gyors, pontos, szakszerû és
idõben történõ végrehajtása a tartamos
erdõgazdálkodás összetett rendszeré-
nek elsõ legfontosabb gyakorlati lépé-
se. A tarvágásos üzemmódot követõ ül-
tetés a vágástakarítás nélkül nem
végezhetõ el. Az ültetést akadályozó
vékonyfa szõnyeg felszámolása komoly
élõmunkát igényel. A vágástakarítás el-
végzése és a vékonyfa hasznosítás filo-
zófiájának találkozása meghatározza
azt a tendenciát, amely a szakszerûség,
a környezetvédelem és a gazdaságos-
ság irányába mutat, és nem utolsósor-
ban összhangban van azokkal a gondo-
latokkal, amelyek a Föld lakosságát
foglalkoztatják. Az erdõ másodlagos
terméke a „zöld technológia”, a meg-
újuló energia termelésének elsõdleges
alapanyagává válhat. A vékonyfa, mint
energiaforrás látszólag csepp a tenger-
ben, azonban a változások következe-
tes véghezviteléhez minden század-, ill.
tizedszázalékos aránynövekedés hoz-
zájárulhat. 

Természetesen a felismerés kevés, a
változásokat a piaci mechanizmus, a
kereslet és kínálat találkozása alakítja,
azonban az állam szerepének növelésé-
vel a folyamatok kedvezõ irányba terel-
hetõk.  Az alapanyagtermelõk számára
a technológiák „aprópénzre” váltható
megoldást kínálnak. A lehetõség elõt-
tünk áll.  

Az vékonyfa felkészítéséhez napja-
inkban kézzelfogható, egyszerû, a gya-
korlatban kipróbált technológiák állnak
rendelkezésre:

Erdei vékonyfaapríték-termelés
A vágásterületeken visszamaradó vé-

konyfa a fakitermelés munkarend-
szerétõl függõen a vágásterületen, az
erdõállomány határvonalán, a munka-
padokon és rakodókon egyaránt haté-
konyan aprítással feldolgozható. Az er-

dei apríték mozgatása konténeres szál-
lítójármûvet, felterhelése egyes esetek-
ben – földre ürítés – speciális rakodógé-
pet igényel.

A termelés fázisai mobil aprítógép
esetében:

– az ágfa felkeresése, összegyûjtése
és felterhelése a behordó asztalra,

– aprítás,
– a tároló konténer ürítése, az

apríték átadása szállításra vagy készle-
tezés.

Vékonyfa (rõzse)-köteg-termelés
Az észak-európai biomassza energe-

tikai rendszerekbõl ismert vékonyfa
(rõzse) -kötegelõ gép kihordó szerel-
vényre és tehergépkocsira szerelt válto-
zatai kiválóan alkalmasak a vágásterü-
leten felhalmozódott alapanyag felgyûj-
tésére. A termelt kötegek szállítása nem
igényel speciális eszközt, hiszen a
klasszikus faanyagszállító tehergépko-
csik, a hagyományos markolóval alkal-
masak a feladat elvégzésére. A
rõzsekötegek aprítása a hõerõmûvekbe
vagy fûtõmûvekbe telepített aprítógé-
pekkel megoldható.

A termelés fázisai:
– a vékonyfaapadék összegyûjtése

és felterhelése daruval a behordó asz-
talra,

– a rõzse tömörítése,
– az anyag kötözése,
– a köteg méretre vágása,
– a termék készletezése.
A gép az észak-európai fenyõállo-

mányokban jól bevált technológia ré-
sze, a 2004-ben folytatott kísérletek és
próbaüzem (NYME – SEFAG Zrt.) gya-
korlati tapasztalatai alapján a magyaror-
szági keménylombos erdõkben is alkal-
mazható.

A fakitermelések végrehajtásának
módját, ütemét a vezértermékek hatá-
rozzák meg. Alapvetõen „vezértermék”
az erdõ, mint az erdõgazdálkodás
elsõdleges fenntartható produktuma,
míg az erdõhasználat vezértermékei a
legnagyobb értéket produkáló fûrész-
ipari alapanyagok. A harmadlagos, járu-
lékos termékkörbe tartozik a vékonyfa.
A munkarendszerek tervezésekor az
egyik legfontosabb irányelv, hogy a ve-
zértermékek termelési logisztikai láncá-
ban, a vékonyfa-feldolgozás ne okoz-
zon kedvezõtlen hatásokat.  

Akár az európai, akár a hazai szak-
mai és politikai nyilatkozatokat vizsgál-
juk, azt a következtetést fogalmazhatjuk
meg, hogy az erdei apadékok feldolgo-
zásának jelene és távlati jövõje van.
Szeretnénk tudni, hogy a globális kör-
nyezet- és természetvédelem markáns
megnyilatkozásai az energiaszektor pi-
aci mechanizmusaiban is érvényre jut-
nak. A lehetséges alapanyag termelõk
köre olyan szabályozást vár, amely az
energiatermelõkön kívül az energiafor-
rás elõállítóit is támogatja a termelés so-
rán.  Reméljük, hogy a világméretekben
kis léptékû programok is teret kapnak
abban a gyökeresnek ígérkezõ válto-
zásban, amely nélkül a Föld jövõje iránt
érzett aggodalmunk nem szûnhet meg.  


