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A fenntartható fejlõdés, fenntartható
gazdálkodás egyre többek számára vá-
lik ismert fogalommá. 

A fenntartható erdõgazdálkodás fogal-
mát azonban sajnálatosan teljesen rosszul
használják. Azt nevezik fenntartható er-
dõgazdálkodásnak, ami alatt mi évszá-
zadok óta a tartamos erdõgazdálkodást
értjük. Pedig a kettõ nem ugyanaz!

A hagyományos, tartamos erdõgaz-
dálkodás folyamata a faanyag értékesíté-
sére épülõ, ciklikus tevékenység. Tulaj-
donképpen az erdõ fennmaradását szol-
gálja az ismétlõdõ fahasználat mellett.

A fenntartható erdõgazdálkodásnak a
faanyag értékesítésén túl az erdõ által
nyújtott mindenféle javak utáni haszon-
szedésre kellene épülnie. Így például
egy érintetlen õserdõ területén nincs ha-
gyományos erdõgazdálkodás, de a fenn-
tartható erdõgazdálkodásnak „ott” kell
lennie, hiszen az emberiségnek szüksége
van a fennmaradásához nagy, érintetlen
erdõkre, szüksége van az érintetlen erdõ,
nyújtotta javakra is. Tehát a fenntartható
erdõgazdálkodásnak – a tartamos erdõ-
gazdálkodástól eltérõen – nemcsak a fa-
szükségletek tartamos kielégítésére kell
irányulnia az erdõ fennmaradása mellett,
hanem mindenféle emberi szükségletek
tartamos kielégítésére, az emberiség élet-
feltételeinek a fenntartására.

Az Erdõgondozási Tanács (Forest
Stewardship Council) nemzetközi szer-
vezet által fenntartható erdõgazdálko-
dásúnak minõsített, valójában tartamos
erdõgazdálkodással mûvelt erdõkbõl
kikerülõ termékeket ellátják az FSC
védjeggyel, ami nem más, mint a jóléti
társadalomban élõ vásárlók egyre fejlet-
tebb környezettudatosságára számító,
de mégiscsak a faanyag értékesítésére
irányuló marketingfogás.

A fenntartható erdõgazdálkodásban,
annak tudatos szabályozásában feltétle-
nül szükség van a társadalom és a gaz-
daság szereplõire azért, hogy az erdõ
nyújtotta „megfoghatatlan” szolgáltatá-
sok is elismerésre, és – nagyon fontos –,
megfizetésre kerüljenek. 

Olyan új szabályozókra van szükség,
amelyekkel a társadalom az erdõk éle-
téért is, és nem csak a haláláért, a fa-
anyagáért fizet. 

A szabályozás ilyen formájú kiter-
jesztésére az egyik hatékony eszköz le-
hetne a CO2 kvótakereskedelem.

Lényeges eltérés az erdõk szén-
egyenlegének számítása és az erdõk vi-
talitására utaló szénnyelõ képességé-

nek mutatója között az, hogy az elsõ az
erdõt mint szénraktárt, a második mint
széncsapdát tekinti. 

A széncsapdázó képesség honorálá-
sa nem lenne több, sem kevesebb, mint
az élõ erdõk gazdasági versenypozíció-
ba juttatása az emberiség fennmaradása
érdekében.

Az erdõ egészségi állapota, folyónö-
vedéke és széncsapdázó képessége kö-
zött szoros kapcsolat van 

Hazánkban, a jelenleg csak az erdé-
szeti üzemterv folyónövedékre vonat-
kozó adataiból kiszámolt évenkénti
CO2-megkötés, (amely lényegesen ke-
vesebb a valós megkötött mennyiség-
nél) 100 milliárd forint nagyságrendû,
az erdészeti ágazatnak kiosztható kvó-
tamennyiséget tenne lehetõvé.

A klímakereskedelmi törvények élõ
erdõkre vonatkozó kiterjesztésének hatá-
sára a tartamos erdõgazdálkodás hazánk-
ban fokozatosan fenntartható erdõgaz-
dálkodássá alakulhatna át úgy, hogy költ-
ségeit nem az állam, hanem elõször a
nagy üvegházhatású gázt kibocsátó válla-
latok, késõbb az egész társadalom állnák. 

Az állam a CO2-kvóta erdészeti ága-
zatra esõ részének, az ágazaton belüli
szabályozott elosztásával – a piac tör-
vényszerûségeit kihasználva – juttathat-
ná érvényre „Fenntartható Erdõgazdál-
kodási Stratégia” néven hosszú távú er-
dészeti, természet és környezetvédelmi
politikáját.

Az õserdõk szénegyenlege és a
fenntartható erdõgazdálkodói

szabályozás
Az õserdõt szénraktárként vizsgálva
megállapítható, hogy szénkészlete nagy-
jából állandó. Az õserdõben, megfelelõ
idõintervallumban ugyanannyi faanyag
pusztul el, mint amennyi képzõdik, tehát
ebben az idõszakban a szénkészletét is
állandónak lehet mondani.

Más kérdés azonban azt vizsgálni,
hogy a légkörbõl megkötött szén hány
százaléka kerül vissza a légkörbe, raktá-
rozódik a talajban, vagy jut el az óceánok-
ba. Gyanítható, hogy a világon nincs két
olyan egyforma erdõ, ahol ezek az ará-
nyok megegyeznének egymással. Számí-
tásuk mindenesetre elég bonyolult lenne
ahhoz, hogy egy globális gazdasági mo-
dellben mûködõképesek lehessenek.

Nagyon fontos általánosság a Föld
érintetlen erdõségeirõl az, hogy létezé-
sük nélkül az emberiség sem létezhet-
ne. Fogyásukkal a mi fennmaradási esé-

lyeink is folyamatosan sorvadnak. Már-
pedig a Föld népességének növekedé-
sével a faanyag iránti kereslet és a pro-
fit utáni sóvárgás együttesen az erdõte-
rületek vészes csökkenését okozza. A
jelenlegi fenntarthatatlan globális erdõ-
használati gyakorlatban ez megállítha-
tatlan folyamatnak tûnik.

A közeljövõ sürgõsen megválaszo-
landó Nobel-békedíjas kérdései „ho-
gyan valósítható meg a globális lépték-
ben a fenntartható erdõgazdálkodás?”
„Milyen szabályozó mechanizmussal le-
het versenyhelyzetbe hozni az erdõt, az
érintetlen õserdõt is beleértve, úgy
hogy fennmaradási esélye, egészségi ál-
lapota egyaránt javuljon?”

Ami biztosnak tûnik, hogy nem itthon
találták meg erre a választ. A mai hazai
tendenciák nem a fenntarthatóság irá-
nyába mutatnak, noha nagy magabiztos-
sággal hirdetik azt. Az erdõtörvény meg-
reformálása és a magántulajdonú erdõk-
ben az osztatlan közös tulajdon eltörlése
egyetlen célt szolgál: a fatüzelésû villa-
mos erõmûvek folyamatos tüzelõanyag-
gal való ellátását, az erdõk csúcsra-járatá-
sát. Mindez annak a logikai paradoxon-
nak köszönhetõ, hogy a szén-neutrális
erdõgazdálkodás hasznából nem ágaza-
tunk, hanem a szennyezõk profitálnak.

Emberöltõkre lesz szükség a most
okozott károk kiköszörülésére.

Buzás Zoltán 
erdõmérnök, agroökológus

NATURA 2000 
A bajor erdészeti miniszter óva int egy,
a fahasználatokra vonatkozó engedé-
lyezési eljárás bevezetésérõl NATURA
2000 területeken, melyet a német ter-
mészetvédelmi törvény ezirányú módo-
sítása jelentene. 

Hangsúlyozza, hogy a bajorországi
fakitermelések szakszerû erdõgazdál-
kodás keretében történnek, melyek
idõpontja és mennyisége a termõhely
és az erdõállomány alapján kerül meg-
határozásra. Ezek garanciáit az erdõtör-
vény tartalmazza.

Egy esetleges, a mintegy 70 000 er-
dészeti üzemet érintõ engedélyezési el-
járás egyben olyan többletbürokráciát
okozna, melynek végrehajtása és finan-
szírozása sem lenne megoldható.  
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