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Az ENSZ Erdészeti Fórumának (UNFF)
elõterjesztésére az Egyesült Nemzetek
Szervezete a 2011-es évet az Erdõk Évé-
nek nyilvánította. A kezdeményezés cél-
ja, hogy ráirányítsa a figyelmet az erdõk
és a fenntartható erdõgazdálkodás nél-
külözhetetlen szerepére az élhetõ kör-
nyezet védelme tekintetében. Különös
jelentõséget kaptak az erdõk az elõreve-
tített klímaváltozás mérséklése szem-
pontjából. Az erdõirtás, az erdõhasználat
kihat a globális szénforgalomra, a levegõ
CO2- és aeroszoltartalmára, a Föld albe-
dójára, és ezzel közvetlen befolyással
van az éghajlat alakulására. Az erdõtaka-
ró gigászi széntároló: a Föld erdeinek
(élõ) biomasszája 283 milliárd tonna sze-
net tartalmaz. Ha ehhez hozzászámítjuk
a holt szerves anyag (humusz, avar) és
az erdõtalaj széntartalmát, az 50%-kal
meghaladja a földi légkörben CO2 for-
májában található szén mennyiségét!
Az erdõ tartamos (fenntartható) haszná-
lata, az új erdõk és ültetvények telepíté-
se – a termelt fatermékekkel együtt – a
légköri szén megkötését is növeli. (Meg-
jegyzendõ, hogy ugyanakkor az érintet-
len õserdõ a közvélekedéssel ellentét-
ben szénsemleges, nem bocsát ki, de
nem is köt meg szenet.) 

Az erdõ szénnyelõ szerepét nem
csak a folytatódó erdõirtások és a túl-
használt erdõterületek degradációja
rontja; hozzájárulnak az erdõtüzek és
egyéb biotikus vagy abiotikus kataszt-
rófák (pl. viharkárok, rovargradációk).
Nincsenek megbízható adatok az el-
pusztult erdõterület nagyságáról. Éven-
te átlagosan mintegy 100 millió hektár
erdõterület megsemmisülését mutatják
ki a statisztikák, amely bizonyosan alá-
becsült adat. Minden felsorolt tényezõt
figyelembe véve, az erdei biomassza
„szénraktára” összességében évente 1,1
milliárd tonnával csökken.

Az emberi környezet globális megíté-
lése tekintetében tehát megkerülhetetlen
kérdés Földünk erdõtakarójának állapo-
ta. Ezért nemcsak erdészek számára fon-
tos, hogy az ENSZ élelmezési szervezete,
a FAO Erdészeti Osztálya 5 éves idõkö-
zökben felméri a Föld erdészeti erõforrá-

sainak helyzetét. A 2010. évi „Felmérés a
Globális Erdészeti Erõforrásokról” vala-
mennyi ENSZ tagállam adatait tartalmaz-
za (www.fao.org/forestry/fra/fra2010).*

A Felmérés legfontosabb megállapításai
két pontban foglalhatók össze:

1. az elmúlt 20 évben az erdõirtás
üteme jelentõsen csökkent, évi átlag-
ban 8,8 millió hektárról évi 5,2 millió
hektárra és

2. a természetközeli és õserdõket te-
hermentesítõ ültetvények területe nõ,
mára elérte a 150 millió hektárt.

Bármennyire is optimistának tûnik a
két üzenet, a számok mögött rejlõ való-
ság erõsen differenciált képet mutat. 

A Föld jelenlegi erdõsültsége, az
erdõk eloszlása

2010-ben a globális erdõterületet
majdnem pontosan 4 milliárd hektárra
(a szárazföldek 31%-a) becsülték. Az

egy fõre esõ terület világátlaga 0,6 ha,
ez azonban nagyon egyenetlenül osz-
lik meg. Így pl. 64 ország összesen 2
milliárd lakosa kevesebb mint 0,1
ha/fõ erdõterülettel rendelkezik. A
négy erdõben leggazdagabb ország
(Orosz Föderáció, Brazília, Kanada és
az Egyesült Államok) viszont a világ
erdõterületének majdnem felével ren-
delkezik (48%). Ugyanakkor az emlí-
tett 64 ország együttes erdõterülete
még a 10%-ot sem éri el. Magyarország
a világátlaggal egybevetve még most is
erdõben szegénynek minõsül, hiszen
egy fõre esõ erdõterületünk egy fél fo-
cipályányi, mindössze 0,2 hektár. Vi-
lágszerte az erdõterület több mint felé-
ben folyik gazdálkodás. Az évente ki-
termelt fatérfogat több mint 3,1 milli-
árd m3. A magyar fakitermelés 7 millió
m3-e – erdõterületre vonatkoztatva – a
világátlag kétszerese.

Van okunk az ünneplésre?
2011. az Erdõk Éve

* A Felmérésrõl a „Fatáj” honlapon részletes
adatokat közölt.

** Egész Oroszország erdõségeit, ázsiai terü-
leteivel együtt, Európához számítja a FAO
statisztikája.

A globális erdõterület 2010-ben és két évtizedes változása földrészenként

Erdõterület változás 1990-2010
2010 -ben 1000 ha 20 év átl. ütem
(1000 ha) alatt (%) 1000 ha/év 

Afrika 674 419 -74 819 -11,09 -3741

Ázsia** 592 512 16 402 2,77 820  

Európa** 1 005 001 15 530 1,54 777  

ebbõl Magyarorsz.: 2 029 228 11,24 11 
Észak- és 
Közép-Amerika 705 393 -2 990 -0,42 -150  

Dél-Amerika 864 351 -82 103 -9,49 -4105

Ausztrália, Óceánia 191 384 -7 360 -3,85 -368  

Világ 4 033 060 -135 339 -3,36 -6767  
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Az erdõpusztítás üteme csökken?
A Föld erdõterülete jelenleg évente a ha-
zai erdõterület két és félszeresével, 5,2
millió hektárral csökken. Az erdõirtás
mindenekelõtt az õserdõk területét
csökkenti. Világviszonylatban még az er-
dõterület 36%-a számít õserdõnek – en-
nek azonban csak kisebb fele trópusi
esõerdõ, amit a közvélemény „õserdõ-
nek” tart (õserdõk természetesen Kana-
da és Oroszország érintetlen tajgái is). Az
õserdõk végleges területcsökkenése el-
sõsorban a leggazdagabb fajdiverzitással
rendelkezõ trópusi esõerdõket érinti.

A kontinensek helyzetét áttekintve
(táblázat) látható, hogy Afrika erdõfo-
gyási üteme százalékosan a legna-
gyobb, a kelet-afrikai és Száhel-övezeti
országok szenvedik el a legnagyobb
veszteségeket, éppen a legérzékenyebb
félarid és arid területeken. 

Ázsia látszólag növekvõ erdõterülete
nagyon eltérõ trendeket takar. A Közép-
és Közel-Kelet, valamint Közép-Ázsia or-
szágainak erdõvagyona csekély (össze-
sen is csak 44 millió hektár) és jelenleg
minden erõfeszítés ellenére alig változik.
Ugyanakkor Délkelet-Ázsiában a gyor-
san gyarapodó népesség hatalmas iram-
ban fogyasztja az erdõterületet. Ezzel el-
lentétben a világ legnagyobb erdõtelepí-
tési vállalkozásának lehetünk tanúi Kí-
nában, ahol a jelenlegi kimutatások sze-
rint az ország az elmúlt 20 évben 24%-
kal növelte erdõterületét. Az erdõsítés a
szó legszorosabb értelmében létfontos-
ságú Kína számára az északnyugatról
terjedõ sivatagosodás miatt. Az elmúlt
évtizedek politikai kampányai hatására
létrehozott erdõk megmaradása azon-
ban igen gyenge: alig 15%-uk élte túl a
szélsõséges körülményeket. A „zöld fal”
nem állította meg a sivatagosodás üte-
mét sem, becslések szerint jelenleg

évente 360 ezer hektár termõföldet ve-
szít az ország. Ezért a kínai statisztikákat
óvatossággal kell kezelni.

Több mint évi négy millió hektár tûnik
el a még mindig nagyon jelentõs erdõva-
gyonnal rendelkezõ Közép- és Dél-
Amerika erdõvagyonából. Közismert,
hogy erdõirtásban Brazília világviszony-
latban messze a legelsõ, erdõterülete –
hihetetlen – 2,8 millió hektárral csökken
évente! A kontinens szomorú átlagát alig
javítja, hogy két rendezett erdõgazdálko-
dású ország gyarapítja erdõvagyonát:
Chile és Uruguay. A FAO erdõstatisztikái-
hoz meg kell még jegyezni, hogy az „er-
dõ” rendkívül rugalmas értelmezése
miatt – a trópusokon már akár 10% borí-
tottságot erdõnek tekintenek – a számok-
ból levonható következtetések a valósá-
gosnál optimistább képet rajzolnak! 

Észak-Amerika és Óceánia erdõva-
gyonának változásai nem jelentõsek, bár
az átlagok itt is jelentõs eltéréseket takar-
nak: míg az USA-ban évi 483 ezer hektár-
ral gyarapodik az erdõterület, ugyanak-
kor Mexikóé évi 274 ezerrel csökken. 

Az óriási orosz erdõterületre ki-
mutatott csekély területváltozás statisz-
tikai hibahatáron belül esik. A területki-
mutatás természetesen nem sokat
mond az erdõk állapo-
táról. Így pl. csak
2000-ben 800 ezer
hektáron pusztítottak
erdõtüzek. (Kanada és
az USA fenyveseiben
ebben az évben 300-
300 ezer hektár erdõ-
tûzkárt jelentettek.)

Az Oroszország nél-
küli Európa az egyet-
len kontinensnyi tér-
ség, amely nemcsak át-
lagában mutat fel erdõ-

gyarapodást, hanem valamennyi államá-
ban külön-külön is pozitív a mérleg.
Még a hagyományosan erdõ borította or-
szágokban is gyarapszik az erdõterület
(Svédországban évente 11 ezer hektár-
ral). A százalékos növekedés Izlandon a
legnagyobb, persze így is csak 46 ezer
hektárnyi erdõvel rendelkezik. 

Európa-szerte állami és uniós támoga-
tás segíti az erdõtelepítést, ebben Ma-
gyarország évi 11 ezer hektárral átlagos
helyet foglal el. „Dobogósak” a Földközi
tenger melletti országok (pl. Spanyolor-
szág: évi 296 ezer hektár, Olaszország
106 ezer hektár területnövekedéssel). Ez
a növekedés azonban nem elsõsorban
erdõtelepítésekbõl, hanem nagyrészt a
korábban megmûvelt területek termé-
szetes visszaerdõsülésébõl adódik. Úgy
tartják, hogy a mediterránban tûzzel és
legeltetéssel kiirtott erdõk 20. századi
visszatérése a legnagyobb mértékû föld-
használat-változás a kõkorszak óta! 

Az erdõirtás okairól
Általában a trópusi esõerdõkben mûkö-
dõ fakitermelõ cégeket tartja a közgon-
dolkodás az erdõirtás elsõdleges okozó-
inak. A valóságban a helyzet bonyolul-
tabb, ugyanis a trópusokon nem gyako-
rolják a mérsékelt övi erdõkbõl ismert
tarvágást. A nagyon vegyes összetételû,
sok fafajú esõerdõkben csak válogatott
fajokat érdemes kitermelni, hektáron-
ként alig néhány fát. A fakitermelés per-
sze így is aránytalan károkat okoz (min-
den egyes fához közelítõ nyomot kell
vágni), de az erdõk kiirtásáért a feltáró
utakon bejutó illegális telepesek felelõ-
sek. Számos trópusi országban a lakos-
ság gyors gyarapodása miatt állami prog-
ramokkal is támogatják az erdõirtást, így
pl. Malaysiában. Szerencsés esetben
legalább fás kultúrát telepítenek a helyé-
re (olajpálmát, kakaó- vagy teaültet-
vényt). Számos instabil, korrupt kor-
mányzatú, mély nyomorban élõ ország-
ban a népesség robbanásszerû növeke-
dése katasztrofális ökológiai következ-
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ményekhez vezetett. Így pl. Nigéria az
elmúlt 20 év alatt erdeinek 90 százalékát
elvesztette! Nem hagyhatjuk említés nél-
kül, hogy sok sûrûn lakott fejlõdõ or-
szágban az erdõirtás üteme azért csök-
ken, mert egyszerûen nincs már mit kiir-
tani: a hozzáférhetõ erdõk elfogytak.

A politikai és népesedési viszonyok
szerepét az erdõterület alakulásában jól
mutatja két szomszédos, hasonló nagy-
ságú és adottságú afrikai kisállam, Ruan-
da és Burundi esete: míg az elõbbiben
az erdõterület-változás rátája évi +6,7%,
a polgárháborús Burundiban ugyanez
5,2%. Ugyanezt mutatja a szintén szom-
szédos, karib-tengeri Haiti (358 fõ/km2)
és Dominika (206 fõ/km2) példája is. A
fejenként mindössze 1100 dollár/év
GDP-t termelõ haitiak mára gyakorlati-
lag kiirtották a teljes erdõterületüket, alig
4% maradt, addig a jobban prosperáló
Dominikában 8400 dollár/fõs GDP mel-
lett az erdõsültség 41%-os. 

A világ erdõterületének 11%-a el-
sõdlegesen a biodiverzitás védel-

mét szolgálja
1990 óta Afrika kivételével vala-

mennyi kontinensen jelentõsen nõtt az
elsõdlegesen természetvédelmi célú er-
dõk területe, és jelenleg a globális erdõ-
takaró 11%-a védett. Az erdõtípusok faj-
gazdagsága természetesen klimatikus,
evolúciós és emberi hatások miatt na-
gyon eltérõ. Az északi félteke óriási ki-
terjedésû boreális erdõövében a fás fa-
jok száma általában tíz alatt van. Az
esõs szubtrópusok és a trópusok erdei
közismerten fajgazdagok: Brazíliában
pl. 7780 fafajt tartanak nyilván. 

Ugyanakkor a gazdaságilag igazán
jelentõs fafajok száma igen csekély. A
világ nagy részére igaz, hogy a tíz
leggyakoribb fafaj szolgáltatja az élõfa-
térfogatnak több mint a felét. Kivételt
képeznek a különösen fajgazdag régi-
ók, mint Közép- és Nyugat-Afrika, Dél-
kelet-Ázsia, valamint Közép-Amerika és
az Amazonas-medence.

A faültetvények kiterjedése nõ,
de nem kielégítõ mértékben

A faültetvények területe ma 150 millió
hektár, azaz az összes erdõterület alig
3,8%-a. Ez a terület az elmúlt öt évben
alig 2,8 millió hektárral nõtt. A telepíté-
sek visszaesésének pénzügyi okai van-
nak. Az ültetvények így továbbra sem
képesek az õserdõkre és a természetkö-
zeli erdõkre nehezedõ nyomást világvi-
szonylatban csökkenteni. 

Azok a próbálkozások, amelyek a tró-
pusi esõerdõkben egyfajta fenntartható

gazdálkodást próbáltak bevezetni, nem
hozták meg a kellõ eredményt. Be kell
látni, hogy az esõs trópusokon a biodi-
verzitás fenntartását nem lehet össze-
egyeztetni a gazdaságos fakitermelés kö-
vetelményeivel, és erre a nyomorgó helyi
lakosság igényei sem adnak lehetõséget.
Az ültetvényekre tehát szükség van. A
faültetvények létesítését a trópusokon fõ-
leg mezõgazdasági köztesmûveléssel le-
het elõsegíteni (ún. taungya rendszer).

Hazai tanulság, hogy a szénmegkö-
tés elõsegítése nemcsak új erõtelepítés-
sel és (átmenetileg) a természetvéde-
lem kiterjesztésével érhetõ el, hanem
ehhez hozzájárul az erdõk fenntartha-
tó hasznosítása és a fatermékek minél
hosszabb élettartamú felhasználása is.

(A cikk a NyME TÁMOP 422 és 421B
projektek támogatásával készült.)

Mátyás Csaba

Az EUROSTAT június 15-i közleménye a
címbeli két tényezõ kiemelésével kezdõ-
ik. (A közlemény EN, FR, DE nyelveken
érhetõ el.)

Az EU 27 erdõ- és egyéb fás területe
2010-ben összesen 178 millió ha volt, ami
40%-os erdõsültséget jelent. Ez a világ er-
deinek 4%-a. Az EU 27 erdeinek 3/4 része
fatermelést szolgáló gazdasági erdõ, me-
lyekben a növedék 1/3-dal haladta meg a
bruttó fakitermelést 2010-ben. Az EU 27-
ben 2009-ben a megújuló energiák az
összes energiafelhasználás 9%-át tették ki,
aminek majdnem fele fából és fahulladék-
ból származott.

Az adatok az Erdõgazdálkodás az EU-
ban és a világban címû, 2011. évi, június
15-én közzétett EUROSTAT kiadványból
származnak. (pdf, 116 oldal, de díjmente-
sen papíron is rendelhetõ. Nyelv: angol.)

A kiadvány bemutatja az EU és a világ
erdeit, négy fõ fejezete:

1. Az erdõk (az erdei források, termé-
kek, szolgáltatások, környezeti
ügyek).

2. Az erdõgazdálkodás és fafeldolgo-
zás gazdasági mutatói (fakitermelés
és fatermékek gyártása).

3. Fa és fatermékek (fa és fatermékek
termelése és kereskedelme, hulla-
dék, fatermékek újrahasznosítása,
cellulóz és papír).

4. A fa mint energiahordozó (a fa ener-
giahordozónkénti fogyasztása az
EU-ban és a világon).

A mellékletek között figyelemre méltó
a szénre átszámítási tényezõk táblázata,
melynek segítségével a különbözõ fater-
mékek széntartalma gyorsan számítható.

A kiadványt az EUROSTAT az Erdõk
Nemzetközi Éve alkalmából jelentette meg.
Az erdõsültség a legmagasabb Finnország-
ban (77%), Svédországban (76%), Szlové-
niában (63%), Lettországban (56%), Spa-
nyolországban (55%) és Észtországban
(54%). Ugyanakkor a legalacsonyabb Mál-
tán (kevesebb, mint 0,5%), Hollandiában
(11%), Írországban és az Egyesült Királyság-
ban (mindkettõ 12%) és Dániában (14%).

A gazdasági erdõk aránya 2010-ben

11% Cipruson, illetve 50% Portugáliában,
valamint a legmagasabb – 98% – Dániában
és Luxemburgban. A fatermelést szolgáló
erdõket az EU tagországaiban tartamosan
kezelik. Az erdõk teljes fatömege az EU 27-
ben 2010-ben 21 750 millió m3 volt. Ebben
legnagyobb tételek: Németország (3466
millió m3) Svédország (2651 millió m3) és
Franciaország (2453 millió m3).

A fakitermelésre rendelkezésre álló tel-
jes fatömeg évi növedéke 770 millió m3

volt 2010-ben, amivel szemben a bruttó
fakitermelés 480 millió m3 volt, tehát a nö-
vedék 1/3-dal több, mint a fakitermelés
mennyisége. Az EU minden tagországá-
ban kevesebb a fakitermelés, mint a növe-
dék, kivéve Hollandiában, ahol azonos
volt 2010-ben.

A fa és fahulladék megújulóenergia-fel-
használáson belüli hányada a ciprusi 16%-
tól az észt 97%-ig terjed. A tagországok
többségében a megújuló energia többsége
fából származik. 2009-ben a legmagasabb
értékek: Észtország (97%), Litvánia (87%),
Lengyelország (83%), Finnország (82%),
Lettország (80%) és Magyarország (78%). A
legalacsonyabbak pedig: Ciprus (16%),
Olaszország (23%), Egyesült Királyság
(27%) és Luxemburg (28%). A fafeldolgozás
a legjelentõsebb az országok gazdaságában
Lettországban, Észtországban és Finnor-
szágban. Az EU 27-ben a fafeldolgozás az
összes ipari hozzáadott érték 7%-át tette ki
2008-ban, amibõl a papír és a papírtermé-
kek 2,4%-pontot, a nyomtatás és a kapcso-
lódó szolgáltatások 2,3%-pontot, a fa és fa-
termékek gyártása pedig 2,1%-pontot tett ki.
Az országok közül e téren az alsó és a felsõ
mezõben helyezkednek el: 2,4% Írország-
ban és 4,4% Magyarországon a legalacso-
nyabb, míg 14,6% Finnországban, 16,5%
Észtországban és 21,5% Lettországban a leg-
magasabb ez az érték. A kiadványból az EU
és a világ erdõgazdálkodása és faipara szá-
mos egyéb adata ismerhetõ meg, haszonnal
forgathatják a gazdaságelemzõk, oktatók és
e szakterület vállalkozásai.

Az EUROSTAT forrás felhasználásával
az ismertetést készítette: 

Mõcsényi Miklós

Megújuló energiafogyasztá-
sunk fele faalapú




