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NEMZETKÖZI ÁGAZATI HÍREK

A FAO Európai és Közép-Ázsiai Regio-
nális Irodával kialakult együttmûkö-
désnek köszönhetõen, hazánkban el-
sõként, folyóiratunkban adjuk közre
José Graziano da Silva, a FAO fõigaz-
gatója gondolatait, a szeptember 7-11.
között lezajlott XIV. Erdészeti Világ-
kongresszus alkalmából.

Jó hírrel indult a
dél-afrikai Dur-
banban az Erdé-
szeti Világkong-
resszus: erdeink
pusz tu lá sának
mértéke globáli-
san 50 százalékkal
mérséklõdött 1990
óta. Míg 1990 és
2000 között évente 8,5 millió hektár er-
dõség tûnt el, az elmúlt 15 évben ez a
szám 6,6 millió hektárra csökkent. Mind-
ezek hozzájárultak, hogy 2001 és 2015
között több mint 25 százalékkal növe-
kedett az erdõk szén-dioxid-megkö-
tése. Ezekrõl A globális felmérés az er-
dei erõforrásokról címmel most megje-
lent FAO kiadványban olvashatunk,
amely az eddigi legátfogóbb ilyen ta-
nulmány a témában.

Az erdõirtás mértéke annak ellenére
lassul, hogy 1990-hez képest egyhar-
maddal nõtt a föld népessége és az em-
berek több faanyagot használnak, mint
valaha bármikor is. Levonhatjuk a kö-
vetkeztetést, hogy a fenntartható erdõ-
gazdálkodás mûködik, és a tényleges lé-
pésekkel kísért politikai akarat meghoz-
za a gyümölcsét. Utóbbi annak tükré-
ben fontos, hogy a hónap végén bólint
rá a nemzetközi közösség a fenntartha-
tó fejlõdés célkitûzéseire, amelyek kö-
zül az erdõségek sem maradtak ki.

A 2015 utáni nemzetközi fejlesztési
irányokat meghatározó 17 célkitûzés
célja a mélyszegénység és az éhezés fel-
számolása 2030-ig – méghozzá a termé-
szettel harmóniában. Az erdõk nélkül
pedig mindez nem megvalósítható.
Bolygónk közel harmadát borítják és
mégis, a Föld biológiai sokféleségének
80 százaléka talált otthonra bennük.

Példa nélküli geneti-
kai bankot jelente-
nek a mezõgazdaság
számára amellett,
hogy a légkör há-
r o m n e g y e d é v e l
megegyezõ meny-
nyiségû szenet köt-
nek meg, támogat-
va a klímaváltozás

elleni küzdelmünket.
Az elmúlt években több figyelem irá-

nyult az erdõkre. Mintegy 13 százalé-
kuk a biológiai sokszínûség megõrzése
miatt került védelem alá, az ilyen terü-
letek Afrikában nõttek a legdinamiku-
sabban. Egyre nagyobb arányban ke-
rülnek nyilvántartásba: 112 országot
vizsgálva az erdõk négyötödén végez-
tek vagy kezdtek bele erdõkataszter ki-
alakításába. De még így is hosszú a te-
endõk sora. Miközben kontinensünkön
az elmúlt öt évben majdnem 2 millió
hektárral nõtt az erdõs területek kiterje-
dése, Afrikában ugyanezen idõszak
alatt 14 millió hektárral és Dél-Ameriká-
ban pedig 10 millió hektárral szorult
vissza.

A FAO jelentése is megállapítja, hogy
az erdõk megóvása érdekében tett lé-
pések nem elegendõek, a biológiai sok-
féleség továbbra is veszélyben van.
Használjuk ki a fenntartható fejlõdési
célok elfogadása keltette lendületet –
kiemelten a 15. számú célt, amely a szá-
razföldi ökoszisztémák védelmére,

helyreállítására és fenntartható haszná-
latára szólít fel! Sõt, az erdõkkel való
megfelelõ bánásmód más célkitûzések
teljesülését is támogathatja, a fenntart-
ható vízhasználat és tiszta ivóvíz bizto-
sítását elérni kívánó 6-os célkitûzés jó
példa erre.

Emberek millióinak élelme, energia-
ellátása és fizikai védelme függ az er-
dõktõl. Az agárerdészet bevezetése (a
fák nyújtotta lehetõségek beépítése a
mezõgazdasági termelésbe) növelheti a
mezõgazdasági földek termelékenysé-
gét és változatosabbá teheti az ott élõk
étrendjét. Ma is mintegy 2,4 milliárd
ember használ fát a fõzéshez.

A vidéken élõk számára az erdõk
megélhetést kínálnak, és az alapját ké-
pezik több millió kisvállalkozásnak. A
mezõgazdaság számára is jó szolgálatot
tesznek, mivel tisztán tartják a vízgyûj-
tõket, élõhelyet biztosítanak a bepor-
zóknak és védelmet az idõjárási szélsõ-
ségek ellen.

Az erdõk tehát a fenntartható fejlõ-
dés egyik alapkövét jelentik, ezért fon-
tos, hogy megfelelõen bánjunk velük,
odafigyelve más földhasználati tevé-
kenységekre is, köztük a mezõgazda-
ságra. A mostani eredmények már mu-
tatják az irányt.

A klímaváltozás nem megállítható az
erdõk védelme és fenntartható haszná-
lata nélkül. Zéró tolerancia az illegális
fairtással szemben hatásos üzenet len-
ne. Közösen lépve, az erdõk megóvása
igazi sikertörténetté válhatna – a mi szá-
munkra és a jövõ generációnak. 
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