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Ismeretes, hogy az EU-csatlakozást
követõen a csatlakozó országokban
csökken a támogatásban részesülõ
szántóterületek nagysága. Ez Magyar-
országon mintegy 1 millió ha-t
érint.

Az EU elvárásának megfelelõen az
Országgyûlés 132/2003. (XII.11.) OGY
határozatában megfogalmazottak
szerint a megújuló energiaforrások
arányát a teljes energiamérlegen belül
az 1999/2000. alapállapot szerinti
3,6%-ról 2008-ig 5%-ra, 2010-ig 6%-ra
kell emelni. A megújuló energiából
termelt villamos energia részarányát a
jelenlegi 0,5%-ról több mint hét-
szeresére, 3,6%-ra kell növelni.

A fenti elvárások a csatlakozás után
szántóföldi mûvelésre már nem
támogatott földterületek hasznosítá-
sával teljesülhetnek. Ezeken a terüle-
teken részben megoldható a megú-
juló (bio) energiák elõállítása (bio-
massza, biogáz, biodízel, bioetanol,
energiaerdõ, energiaültetvény, ener-
giafû stb.).

Az EU-5 kutatási program ener-
giaerdõ projektjében ezen lehetõsé-
gek talajtani, agrár-környezetgazdál-
kodási, környezetvédelmi, technoló-
giai, jogi viszonyaival foglalkozunk
és a konzorcium tagjaival közösen
teszünk ajánlást az EU illetékes
kutatási bizottságának.

Az alábbiakban a Kistermelõk
Lapjában megjelent, a témával
kapcsolatos írást ismertetjük

Energiaerdô
Magyarországon jelenleg évente 2,3 mil-
lió m3 tûzifát használnak fel energiater-
melésre. 1 m3 tûzifa átlagos tömege 0,6
tonna. A Gazdasági és Közlekedési Mi-
nisztérium adatai szerint a lakossági tû-
zifa-felhasználás 1995–2001 között
évente 590–931 ezer tonna között válto-
zott. A forgalmazási állapotban 30%
nedvességtartalom mellett 1 t fa energia-
tartalma 14,5 GJ. A forgalmazott tûzifa
tömege 1380 millió tonna, tehát energia-
tartalma kb. 20,010 PJ. Az apadéknak
(erdõgazdálkodási fakitermelési veszte-
ség) becsülhetõen 30%-a hasznosul
energiahordozóként, ami további 3,9 PJ-
t képvisel. Az erdõgazdálkodás jelenlegi
energia-kibocsátása kb. 24 PJ/év. Ehhez
adódik még az erdõgazdálkodásból a
faiparba érkezõ faanyag feldolgozása

közben keletkezõ primer melléktermék
(fakéreg, darabos hulladék), aminek
mennyiségét növeli az import fûrészipa-
ri alapanyag feldolgozásából származó
fafeldolgozási hulladék. Ez kb. 4 PJ/év
energiabázist jelent.

A hagyományos, természetszerû ke-
zelésben tartott erdõkben a fakiterme-
lés 2010-ben várhatóan 7–8 millió m3

lesz. Az elõbbi arányokat alapul véve, a
kitermelésre kerülõ faanyagból kb.
31–32 PJ/év energiabázis áll rendelke-
zésre.

Megállapítható tehát, hogy a hagyo-
mányos erdõgazdálkodás a jelenleg
meglevõ, illetve a közeljövõben belépõ
faapríték-bázisú hõközpontok, illetve
erõmûvek alapanyag-ellátását még biz-
tosítani tudja, de a jelenleg jellemzõ fej-
lesztési ütem mellett a 2010-re tervezett
kapacitások alapanyag-ellátásához más
forrásokat is számításba kell venni.

Nõ az erdõterület
A jövõben a nemzeti erdõprogram meg-
valósításának eredményeként az ország
erdõsültsége nõ, 2030 táján eléri a 24%-ot
(jelenleg 19%). Az erdõterületek bõvülése
hagyományos és védelmi célokat szolgáló
erdõket eredményez, tehát hosszabb tá-
von a mintegy 600 000 ha új erdõterületrõl
a jelenlegi hasznosítási arányokat feltéte-
lezve 10–12 PJ/év többlet-energiaforrás
tervezhetõ. Ez a nyersanyagbázis 20–25
év alatt teremthetõ meg, és 40–60 év múl-
va válik hozzáférhetõvé.

Az EU-csatlakozást követõen több
mint 1 millió ha szántóföldre nem lesz tá-
mogatás (ki kell vonni a szántóföldi mû-

velés alól). Ennek jelentõs hányada jöhet-
ne számításba energiaerdõ-telepítésre.

„Az energetikai faültetvények a
jövõben az energiafa fontos forrásai le-
hetnek.

Ezek rövid (3–5 év) és hosszabb
(10–15 év vagy 20–25 év) vágásforduló-
val üzemeltethetõk. Az elõbbiek az
energetikai faültetvények, az utóbbiak
az energetikai ültetvényerdõk. Ezeket
az ültetvényeket mezõgazdasági terüle-
ten és a mûvelési ág változatlanul ha-
gyása mellett létesítenék.”

Tatán a Parképítõ Rt. telepén és kivi-
telezésében a Nyugat-magyarországi
Egyetem Energetikai Tanszéke által im-
már 12 éve folyó kutatások célja, hogy
a jövõbeni erdõtelepítés mellett a
mezõgazdasági ágazatban energetikai
faültetvények létesüljenek, melyek a
hagyományos erdõgazdálkodáshoz vi-
szonyítva gyorsabban (4–10 év) és sok-
kal nagyobb hozammal produkáljanak
faanyagot (dendromasszát).

Az energetikai ültetvények a fafajtól,
a termõhelyi viszonyoktól és a termesz-
tési technológiától függõen 170–320
GJ/ha/év energiatartalmú dendro-
massza elõállítására képesek. A racio-
nális földhasznosítást is szolgálva, Ma-
gyarországon jelenleg 150–300 ezer ha
energetikai faültetvény létesítésének
lehetõségeit-feltételeit vizsgálják. Átla-
gos hozamok és 220 000 ha ültetvény
létesítése esetén 44–50 PJ/év energia-
tartalmú energiafa lenne elõállítható,
mellyel a meglevõ bázisokat is figye-
lembe véve a hazai energiaigény 7–8%-
át lehetne elõállítani.

A  biomassza, mint alternatív energia

Az EU-5 enregiaerdô program nemzetközi elôadásának hallgatósága
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Több fafaj is alkalmas
A Tatán kísérletbe vont fafajok: nemes-
nyár-klónok (Populus clonok), akác
(Robina Pseudoacacia), fûz (Salix sp.),
bálványfa (Allanthus sp.).

A fafajok, illetve klónok kiválasztásá-
nál fontos szempont volt az, hogy a tövek
a fa levágása után intenzíven és nagy biz-
tossággal sarjadjanak. Ez teszi lehetõvé
azt, hogy a telepítést követõen 3–5 éven-
ként levágva az ültetvényt, az újra sarjad,
és így az élettartama (25 év) alatt összesen
450–550 m3 dendromassza legyen beta-
karítható. Ez a mennyiség a hagyomá-
nyos erdõgazdálkodással elérhetõ hozam
5–6-szorosa.

A kísérleti nemesnyár-klónok jeleit
használva néhány fontosabb hozamada-
tot az alábbi táblázatban mutatjuk be.

Kedvezõ hatású
Az energiaerdõk elsõsorban a fákban
felhalmozott szén (C) hasznosítását
szolgálják. Nem kevésbé fontos azon-
ban az energiaerdõk élete folyamán ki-
fejtett környezetvédelmi jelentõsége. A
növényzet sokrétû hatást gyakorol kör-
nyezetére. Ezek közül elsõként az asszi-
milációs folyamatokban elhasznált
szén-dioxidot és elõállított oxigént kell
megemlíteni.

A légkör 21 térfogatszázalékát kitevõ
oxigén a földi élet feltétele, amely az at-
moszférában a növényi asszimiláció
eredményeként jelent meg és érte el a
mai szintet a légkörben. Az egészséges
levegõ-összetétel a városokban, ipari
övezetekben azonban néha felborul.
Ilyenkor légmozgás híján a légcsere át-
menetileg elmarad, és a füstköd megtá-
madja a lakók egészségét. Fák nélkül
ezt nem lehet kivédeni.

Az asszimiláció másik szereplõje, a
szén-dioxid esetében kellemetlenebb
hatásokkal számolhatunk. E színtelen,
gyengén savanykás ízû és szagú gáz
már 10 térfogatszázaléknál eszméletlen-
séget, majd halált okoz, ilyen tömény-
ségben emberre, állatra mérgezõ. A
szûkülõ növényvilág egyre kevésbé ké-

pes az égési és légzési folyamatok vég-
termékeképpen keletkezõ szén-dioxi-
dot lekötni.

Az erdõk, így az energiaerdõk is ezt
a problémát kompenzálják azzal, hogy
megkötik a szén-dioxidot, és oxigént
bocsátanak ki. Kutatások igazolják,
hogy egy lombköbméter növény 110
köbméter levegõt tisztít meg kémiailag
a szén-dioxidtól. Így egy nagy, 400
lombköbméter terjedelmû fa egy ember
évi oxigénszükségletét teremti meg, mi-
közben felhasználja annak kilélegzett
szén-dioxidját. Ugyanez a fa évente
négyszázezer köbméter, 10 ilyen fa pe-
dig 4 millió köbméter levegõt tisztít
meg a szén-dioxidtól.

Igen jelentõs a lombkorona pormeg-
kötõ, valamint a szélhatást – deflációt –
csökkentõ hatása is.

A Magyarországon koordinált EU ku-
tatási program, az Energiaerdõ projekt
nem csak alternatív energia perspektí-
vát jelent, de környezetvédelmi, élet-
minõségi, egészségügyi szempontból is
nagy jelentõségû.

Cikkünk Horváth János (Geo-Mon-
tan Kkt.) az Európai Unió Bio-Energia
Konferencián elhangzott elõadásának
rövidített változata.

(Kistermelõk Lapja)

Klón Kor (év) tõ/ha kg/m Hozam t/(ha/év)  
Po/Pa 3 11 000 9,3 15,5  
Po/Kol 5 10 000 15,3 20,5  
Po/Ra 5 7 800 14,6 19,5  
Po/Beau 5 9 300 27,8 37,1  

Az egyéb fafajú kísérleti ültetvényen elért hozamok:  

Fafaj Kor (év) tõ(ha) kg/m Hozam t/(ha/év)  
Akác 4 12 600 13,1 17,5  
Fûz 1 12 700 3,3 22,1  
Bálványfa 4 9 600 12,8 2,0  

Forrás: Marosvölgyi Béla, Nyugat-magyarországi Egyetem Energetikai Tanszéke 

Banki megfigyelôk is jelen voltak

Számlálják a
gólyákat
Tizedik alkalommal kísérli meg a hazai
fehér gólyák létszámának felmérését a
Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület. Legelõször 1941-ben, leg-
utóbb 1999-ben volt Magyarországon
gólyaszámlálás. Az ornitológusok szá-
mára azért fontos ez a „számtani mûve-
let”, mert  a fehér gólyák száma egyre fo-
gyatkozik. A vidék e kedves madara
ugyanis nehezen leli helyét a megválto-
zott világban. A gólyák valamikor a nagy
fák és a sziklafalak fészkelõ madarai vol-
tak, csak az elmúlt néhány száz évben
költöztek be az emberi településekre. A
széles kéményeket, a nádtetõket kedvel-
ték, ide rakták fészküket. A kémények
elkeskenyedésével és a cseréptetõk
meghonosodásával azonban kénytele-
nek voltak a villanyoszlopokra költözni,
ahol állandó veszélynek – például áram-
ütésnek – vannak kitéve. Ötven-hatvan
évvel ezelõtt még 15-16 ezer pár gólya
élt Magyarországon, ma 5000-5500 lakott
fészekrõl tudunk. 

Aki gólyafészket lát, töltsön ki egy
„gólyafelmérõ” lapot, amit az egyesület-
tõl szerezhet be, de sima papírra is felró-
hatja, milyen településen, milyen utcá-
ban, milyen házszámnál látott gólyafész-
ket s hány fiókát nevelt a pár. Aki segíte-
ni akar a gólyák védelmében, küldje el a
lapot az egyesület 1121 Budapest, Költõ
u. 21. szám alatti címére.

(Népszava)

Védett állatokra...
...lövöldöztek izraeli katonák, hogy gya-
korolják a célbalövést, ezért a zsidó ál-
lam természetvédelmi hatóságai eljárást
indítottak ellenük – adta hírül a hadsereg
heti magazinjára hivatkozva a TZ-zones
Haaretz. A természetvédelmi hatóságok
munkatársai panaszt tettek a hadsereg-
nél, amiért a katonák szolgálati fegyvere-
iket rendszeresen vadászatra, sport- és
gyakorlási célokra használják. Az IDF
Bamahane címû magazinnak az illetéke-
sek elmondták: az egyik izraeli hadihajó
kapitányát is fülön csípték, amint una-
lomûzésül madarakra lövöldözött a Gá-
zai övezetben hat hónappal ezelõtt.

A természetvédõk évente tucatnyi
feljelentést kapnak hasonló esetekben,
de még csak néhány katonát büntettek
meg.

(Magyar Nemzet)


