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Az Egyesült Nemzetek Szer-
vezete az Erdõk Nemzetkö-
zi Évének meghirdetésével
a tavalyi év után (2010 a
Biodiverzitás Nemzetközi
Éve) most kifejezetten az
erdõk fontosságát, azok
fenntartható kezelését és
megõrzését szeretné ki-
emelni. Számos érdekessé-
get, hasznos információt tartalmaz az
ENSZ Erdõk Nemzetközi Évével kap-
csolatos angol nyelvû honlapja.

Az erdõk létfontosságú területek az
emberiség és az élõvilág számára: boly-
gónk felszínét 31%-ban erdõségek borít-
ják, itt él a szárazföldi fajok 80%-a és kö-
zel 1,6 milliárd ember életlehetõsége
függ közvetlenül ezektõl a területektõl.
Mindeközben a Mezõgazdasági és Élel-
mezési Világszervezet 2010-es jelentése
szerint (FAO’s Global Forest Resources
Assessment 2010) évente 13 millió hek-
tár erdõt alakítottunk át egyéb típusú (pl.
mezõgazdasági jellegû) területre 2000 és
2010 között. A nemzetközo év meghir-
detését megalapozó tanulmányban az
erdõségek 1/3-a érintetlen erdõként, õs-
erdõként került osztályozásra, azaz em-

beri beavatkozásnak nincs
jele. Ezek az erdõségek, el-
sõsorban a trópusi esõer-
dõk, a legfajgazdagabb és
legsokszínûbb ökosziszté-
mákat jelentik. Ezek a terü-
letek a világ erdeinek 36%-
át teszik ki, kb. 1.4 milliárd
hektárt. Azonban eme térsé-
gek kiterjedése csökken:

évente 0,4%-uk alakul át általában me-
zõgazdasági övezetté. A legnagyobb
veszteségek Dél-Amerikát, Afrikát és
Ázsiát érik.

Érdekes adat, miszerint az erdõterüle-
tek 1%-át emésztik fel erdõtüzek évente.
Ezenkívül kb. 35 millió hektár erdõt tá-
madnak meg évente különbözõ állati
eredetû kártevõk, fõleg a mérsékelt és
boreális térségekben. Az invazív fajok
terjedése több mint 34 millió hektárt ve-
szélyeztet csak az Egyesült Államokban.

Ugyanakkor a jelentés a természet-
védelem térnyerését is dokumentálja, a
védelem alá vett erdõk területe több
mint 95 millió hektárral bõvült az elmúlt
tíz évben, aminek legnagyobb részét,
46%-át 2000 és 2005 között jelölték ki. A
fajok és élõhelyek egyre általánosabb

védelmének köszönhetõen a világ er-
dõségeinek 12%-a (460 millió hektár) a
biológiai sokféleséget hivatott õrizni.
Ebbõl hivatalosan is védett helynek kb.
10% számít. A védett területek aránya
ellenére azonban a jelentés kihangsú-
lyozza a fenntartható erdõgazdálkodás
és a további megõrzési stratégiák fej-
lesztésének szükségességét is.

A jelentés szintén kiemelte, hogy a
védett területek kijelölése mellett egyéb
változtatásokra is szükség van (új sza-
bályozások, közösség részvétele a dön-
téshozatalban, egyéb élelmiszerforrá-
sok használata stb.), amelyek megaka-
dályozzák például a közép-afrikai õs-
erdõk további irtását, és ezáltal a bioló-
giai sokféleség eltûntetését. 

Az erdõk és a hozzá kapcsolódó kul-
túrák megõrzése érdekében részben a
tavalyi év (a Biodiverzitás Nemzetközi
Éve) és teljes egészében az idei év is ar-
ra kívánja felhívni a figyelmet, hogy
ezen területek milyen jelentõs funkciót
töltenek be az emberiség életében, és
hogy megõrzésük létfontosságú az em-
beriség számára.

http://www.un.org/en/events/iy-
of2011/
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