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SOMOGYI ZOLTÁN

Az erdôk földi szénkörforgalomban
betöltött szerepének ismeretében fel-
merül a kérdés, hogy nem lehet-e az
erdôgazdálkodás megfelelô irányú fej-
lesztésével hatást gyakorolni a szén-
körforgalomra? Arra, hogy milyen
konkrét módszerekkel érhetô el siker,
s hogy e módszerekkel mekkora ha-
tást lehet elérni, csak alaposabb szá-
mítások után lehet megfelelô választ
adni. Emellett nehéz hosszú távra biz-
tosítani, hogy a különbözô intézkedé-
sekkel megkötött szén az erdôkben
maradjon. Az erdôk megôrzéséhez,
kezeléséhez, felújításához és telepíté-
séhez, de az erdôk használatához és
az erdôk által elfoglalt területek ter-
môtalajához ugyanis nagyon sok és
sokféle érdekcsoport érdekei kapcso-
lódnak. Ezek hosszú távon egymással
konfliktusba kerülhetnek, veszélyez-
tetve vagy megakadályozva ezzel a
programok sikerét. Azt pedig, hogy
milyen mértékben sikerül majd hosszú
távon kötésben tartani a szenet a kü-
lönbözô programokkal, nehéz megbe-
csülni.

Ezzel együtt a szén körforgalmára
gyakorlandó hatás tekintetében az er-
dôgazdálkodásnak sokkal nagyobb le-
hetôségei vannak, mint sok más gazda-
sági ágazatnak, pl. a mezôgazdaság-
nak (1. táblázat). Ennek okai közül
megemlíthetô az erdôkben alkalmazott
hosszú termesztési ciklus; a fotoszinte-
tizálás intenzitása; a fatermékek hosszú
élettartama (a kitermelt faanyag hosszú
ideig nem kerül vissza a levegôbe, ha
tartós fatermékeket gyártunk belôle); a
fatermesztés viszonylagos biztonsága;
az, hogy a szén a talajban is raktározó-
dik, és ott a lebomlás lassan történik; to-
vábbá a fatermesztés viszonylagos gaz-
daságossága gyengébb talajviszonyok
mellett is.

Hosszú távon ugyanakkor veszélyes
lehet csak a szénnyelôkre építeni. Ezek
kapacitása ugyanis véges, és ha nem
tudnak több szenet majd elnyelni, a már
ma is magas kibocsátás miatt a levegô
szén-dioxid-tartalmának ugrásszerûen
emelkedhet. A nyelôknek ugyanakkor
nagy lehet a szerepük abban, hogy né-
hány évtizednyi idôt adnak az emberi-
ségnek ahhoz, hogy a szén-dioxid
emissziójával járó tevékenységeket

Szénnyelôk és füstokádók
Felhasználhatók-e az erdôk a klímaváltozás mérséklésére?

A szén megkötésére hosszú távon tu-
lajdonképpen nem egy-egy terület be-
erdôsítésében és ott hagyományos er-
dôgazdálkodás folytatásában vannak a
legnagyobb lehetôségek. Ezzel a mód-
szerrel ugyanis egyszeri alkalommal le-
het néhány évtizedig, esetleg évszáza-
dig valamennyi szenet megkötni. A ki-
termelt, felhasznált, majd elkorhadó fa-
anyag révén a szén a hosszú – de nem
végtelen hosszú – termesztési ciklus vé-
gén ugyanis ismét visszakerül a levegô-
be, s bár a ciklus újraerdôsítéssel újrain-
dítható, csak annyi szenet lehet újból
megkötni, amennyi felszabadult.

Hosszú távon sokkal nagyobb lehetô-
ség van a fosszilis tüzelôanyagok kivál-
tásában. Ekkor ugyanis a – többnyire
rövid vágásfordulójú faültetvényekben
– megkötött szén elégetésével nyerünk
energiát, majd az égetés során kibocsá-

tott szenet újra megkötjük – a szenet
így ciklusba zárjuk –, s így a Nap ener-
giáját hasznosítjuk folyamatosan a
fosszilis tüzelôanyagok energiája he-
lyett anélkül, hogy azokat elégetve nö-
velnénk a levegô szén-dioxid-tartalmát.

Hazai potenciális 
erdôsítési programok

szénkörforgalma
A szénlekötés hazánkban legkönnyeb-
ben alkalmazható, s várhatóan legered-
ményesebb formája a fátlan területek
beerdôsítése. Becslések szerint (ÁESZ,
1999) a következô 30 évben mintegy
773 ezer ha mezôgazdasági területen
válik a termelés gazdaságtalanná, s mi-
vel e területek zöme erdôsítésre alkal-
mas, ezért az ország komoly szénleköté-
si lehetôségekkel rendelkezik.

(energiatermelés, cementgyártás stb.)
felváltsa másokkal.

Annak érdekében, hogy megakadá-
lyozzuk a levegô üvegházgáz-tartalmá-

nak növekedését, ill. csökkentsük azt,
sokféle erdôgazdálkodási módszer al-
kalmazható. Ezeket két csoportba érde-
mes sorolni (1. táblázat).

1. táblázat

Relatív jelentôség

Módszercsoport Módszer globálisan Magyarországon

Az erdôk területének megôrzése ***** *
A meglévô A faállomány széndenzitásának megôrzése 
szénraktárok (túlgyérítés megakadályozása stb.) *** *

megôrzése Az erdôtalaj széntartalmának megôrzése *** **

A fatermékekben tárolt szén megôrzése * *

A faanyagtermelés célját szolgáló erdôterület 
növelése *** *****

Fosszilis tüzelôanyag kiváltását célzó 
bioenergetikai ültetvények létesítése * **

A szénraktárak A meglévô faállományok széntartalmának 
növelése növelése * **

Az erdôgazdálkodás hatékonyságának 
növelése ** *

A fatermékekben tárolt szén mennyiségének 
növelése * *

A földi szénkörforgalom befolyásolására felhasználható erdôgazdálkodási módszerek és azok relatív jelen-
tôsége. [Elméletileg a Föld egészét tekintve 2050-ig az erdôgazdálkodás összes lehetôsége kb. 60–87 mil-
liárd t szén megkötése, ill. emissziójának elkerülése. Egyedül új erdôk telepítése nem elegendô, mert azok-
kal a jósolt tényleges szénkibocsátásnak csak 12–15%-a volna leköthetô. A legnagyobb lehetôségek az er-
dôgazdasági szektoron belül a trópusokon vannak mintegy 300–600 millió ha föld megfelelô kezelésével,
gondozásával (ez 36–72 milliárd t C lekötését jelenti, ami az összes lehetôség 80%-a.) A mérsékelt égö-
vi lehetôség kb. 13–26 milliárd t (17%), a boreális zónában 2,4–5,6 milliárd t (3%). A nagy területû or-
szágokat tekintve: Oroszországban 4,5–11, az USA-ban mintegy 15 milliárd t szén megkötésére van le-
hetôség. Kínában 172, Indiában 175 millió ha a szénmegkötésre rendelkezésre bocsátható terület nagy-
sága; Canell, 1995]
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Arra vonatkozóan igen szélsôséges
nézetek alakultak ki, hogy mekkora te-
rületen kellene hagyományos erdôtele-
pítést végezni, és mekkora terület volna
alkalmas energetikai faültetvények léte-
sítésére (Somogyi, 1995). Egyesek azt
állítják, hogy nem szabad ilyen ültetvé-
nyeket létrehozni, mások szerint vi-
szont akár 560–630 ezer ha-on is létesít-
hetôk volnának ilyen ültetvények
(Halupa–Marosvölgyi, 1996). Termé-
szetesen ezeknek a területeknek a je-
lentôs hányada a fent említett 770 ezer
ha része. Mindenesetre egy becslés sze-
rint (Szendrôdi et al., 1999a) 300 ezer
ha energetikai faültetvénnyel 50 év alatt
mintegy 79,4 millió t szén volna meg-
köthetô, vagyis nagyjából ennyi szén-
nek megfelelô fosszilis tüzelôanyag vol-
na kiváltható.

Az eredmények azt mutatják, hogy az
erdôsítésekkel elérhetô szénkötés vala-
mennyi más, erdôgazdasági módszerrel
elérhetô eredményt nagyságrendekkel
meghaladja. A 773 ezer ha beerdôsítése
során elméletileg 50 év alatt maximum
mintegy 46 millió tonna szén köthetô le
(2. táblázat). Összehasonlításul: Szend-
rôdi et al. (1999a–b) megvizsgálták, hogy
mi történne, ha nem végeznénk erdôtele-
pítést: ekkor 40 év alatt csak mintegy 796
ezer t-val nône a jelenlegi erdôk föld fe-
letti biomasszájának széntartalma.

Nyelésbôl a sok is kevés
A kapott értékek további összehasonlítá-
sok megtételére is alkalmasak. Minde-
nekelôtt az egyes értékeket azzal érde-
mes szembeállítani, hogy mekkora az
éves szénkibocsátás az országban (ideért-
ve most az összes fontos üvegházhatású
gáz szénegyenértékre számolt kibocsátá-
sát). 1985–87 között évente átlagosan
mintegy 27 millió t, 1990-ben 22, az utób-
bi években pedig kb. 20 millió t szén ke-
rül a levegôbe. Ez annyit jelent, hogy egy
50 éves erdôsítési program keretében
összesen csak annyi szenet lehet megköt-
ni, mint amennyit kb. 2 és fél év alatt ki-
bocsát az ország. Másképpen megfogal-
mazva: erdôtelepítésekkel idehaza a kibo-
csátásnak maximum az 5%-át lehet meg-
kötni. Ez megint másképp azt jelenti,
hogy – az ötven év alatti átlagos szénmeg-
kötési sebességgel számolva – mintegy
évi félmillió hektár beerdôsítésére volna
szükség ahhoz, hogy teljes mértékben er-
dôtelepítéssel tudjuk ellensúlyozni a
szén-dioxidnak a levegôbe történô kibo-
csátását.

A kibocsátás nagyságrendjét az is jól
demonstrálja, ha az emittált szén mennyi-
ségét a magyar erdôkben jelenleg tárolt
szén mennyiségével vetjük össze. Az or-
szág összes erdejében mintegy 350 millió
tonna szén van lekötve (Führer, 1995b).
Ebben benne van a faállomány gyökeres-
tül-levelestül (110 millió t), és a talaj is
(240 millió tonna). Ezt a hatalmas szén-
mennyiséget kb. 17–18 év alatt juttatjuk a
levegôbe a fosszilis tüzelôanyagok égeté-
sének mai sebességével. Mivel kb. 1,7
millió ha erdô van az országban, ez azt is
jelenti, hogy évente jelenleg majdnem
100 ezer ha erdô teljes szénkészletét – be-
leértve a talajban évezredek során felhal-
mozott szenet is – juttatjuk a levegôbe.

Vajon nálunk jelentenek csak „rossz”
megoldást az erdôtelepítések (esetleg az
alacsony hatékonyság miatt), vagy a kibo-
csátott szénmennyiség túl nagy? Szakiro-
dalmi adatok (citálva: Cannell, 1995) alap-
ján megállapítható, hogy az erdôk által
megkötött szén mennyiségének aránya a
kibocsátotthoz képest a világon Új-
Zélandban a legjobb: 44%. (Itt is tehát
csak a kibocsátott szénnek kevesebb,
mint fele kötôdik le.) Ebben a távoli or-
szágban a viszonylag gyér népesség mel-
lett igen nagy területeken végeztek és vé-
geznek erdôsítéseket, ráadásul gyorsan
növô fenyôfajokkal, ezért sikerült elérni
ezt az igen magas arányt. Indiában ez az
arány szintén elég magas, 36%, de nem a
kis területû erdôsítések miatt (e fejlôdô or-
szágban az erdôterület csökkenése meg-
állt, sôt nagy területeken létesítenek ültet-

vényeket), hanem amiatt, mert az egy fôre
vetített szénemisszió igen alacsony. Fejlett
országokban, mint Nagy-Britannia vagy
Németország, az említett arány – a magas
egy fôre jutó emisszió miatt – 1,5–2% kö-
rül mozog. Ezek alapján megállapítható,
hogy nem az erdôsítésben rejlenek kis le-
hetôségek – sem nálunk, sem máshol –,
hanem a kibocsátás igen magas, leg-
alábbis az iparilag fejlett országokban.
Egyetlen ágazattól – jelen esetben az er-
dôgazdaságtól – pedig nem várható el,
hogy megoldást találjon valamennyi más
ágazat „bûneire”. Másképpen fogalmazva:
minden ágazatban meg kell ragadni min-
den lehetôséget, mert csak így lehet szem-
beszállni a klímaváltozás hátrányos követ-
kezményeivel.

Érdemes ugyanakkor azt is megvizs-
gálni, hogy a Kyotói Jegyzôkönyv elôírá-
saihoz képest mekkorák az erdôgazdál-
kodás lehetôségei. Mint említettük, az
1985–87-es bázisidôszakban 27 millió t
volt az ország szénemissziója. Ennek 6%-
ával, 1,62 millió t-val kell kevesebbet ki-
bocsátanunk 2008–2012 között. Ezzel a
mennyiséggel az erdôsítésekkel megköthe-
tô mennyiségek legalábbis összemérhetôk
(2. táblázat).

Ha az akác helyett tölgyet telepítünk,
akkor a megkötött szénmennyiség az er-
dôtelepítés ütemétôl és az idôtávtól füg-
gôen mintegy 9–25%-kal csökken. Ez
nem túl nagy csökkenés, ha azt is figye-
lembe vesszük, hogy mennyivel nagyobb
a tölgyesek ökonómiai és biológiai érté-
ke, mint pl. az akácé.

Kereskedjünk emisszióval!?
A bemutatott számítások és a megvalósít-
ható programok keresése nemzetközi és
hazai szinten egyaránt már évek óta meg-
kezdôdtek. Közel 20 éve tette ugyanis
közzé állásfoglalását a Meteorológiai Vi-
lágszervezet a globális éghajlatváltozás
kockázatáról és e kockázat elemzésének
szükségességérôl. 1980-ban Éghajlati Vi-
lágprogram indult, majd 1988-ban létre-
hozták az IPCC-t az addig összegyûlt ada-
tok és vizsgálati eredmények szintézisé-
nek elvégzésére. A klímaváltozás mérsék-
lését célul tûzô folyamat egyik kiemelke-
dô jelentôségû állomása volt az ENSZ
Környezet és Fejlôdés Konferenciáján, Ri-
óban 1992-ben elfogadott Éghajlatvál-
tozási Keretegyezmény (Bándi et al.,
1994). Ebben az egyezményben az aláíró
országok vállalták, hogy az emberi tevé-
kenységbôl eredô, a légkörbe kibocsátott
üvegházhatású gázok mennyisége 2000-
ben nem fogja meghaladni a kibocsátás
1990. évi szintjét. Sajnos ebbôl a szép ígé-
retbôl semmi sem valósult meg.

2. táblázat

Szcenárió Gyorsan Részben 
növô ôshonos

fafajok alkalmazásával

I/50 42,6 32,0

II/50 22,0 16,5

III/50 11,0 8,3

I/Kyoto 2,3 1,7

II/Kyoto 1,2 0,9

III/Kyoto 0,6 0,4

A megköthetô szén mennyisége különbözô erdôsí-
tési szcenáriók esetén Magyarországon. (I: 773
ezer ha; II: 400 ezer ha; III: 200 ezer ha erdôsítése
50 év alatt.) A szcenáriók mindegyike vagy gyor-
san növô vagy természetközeli (ôshonos fafajokra
alapozott) fafajokkal valósítható meg. A /50-nel
jelölt szcenáriók 50 éves erdôsítési programok
eredményei, a /Kyoto-val jelöltek pedig olyan
szcenáriók, amelyeket 2001-ben kezdenek, és ame-
lyeknél a 2008–2012 között megkötött (a Kyotói
Jegyzôkönyv teljesítéséhez elvben felhasználható)
szén mennyiségét mutatjuk ki. Mindegyik
szcenáriónál a megkötött összes szénben a föld fe-
letti biomassza széntartalmán kívül benne van a
föld alatti biomassza, a talaj, valamint a fatermé-
kek faanyagának széntartalma is.
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Magyarország 1994 februárjában csat-
lakozott az egyezményhez oly módon,
hogy a referenciának nem az 1990-es
évet, hanem a jelenlegi gazdasági vissza-
esést megelôzô, a szén-dioxid kibocsátá-
sa szempontjából mértékadónak tekint-
hetô 1985–1987-es idôszak átlagértékét
jelölte meg. A keretegyezmény megszüle-
tése után egyre több tanulmány foglalko-
zott a szén-dioxid és más üvegházhatású
gázok jelentôségével, a kibocsátás csök-
kentésének lehetôségeivel, az energia-
hasznosítás racionalizálásának útjaival, ill.
általában a kibocsátások mértékével (pl.
Faragó et al., 1994, Pálvölgyi–Faragó,
1994, 1995, HCSD, 1997, 1998). Az egyez-
mény része az is – de természetesen ez
egyébként is fontos –, hogy viszonylag
rendszeresen megbecsüljük az említett
gázoknak a légkörbe kibocsátott mennyi-
ségét. Ugyanígy lényeges annak meg-
becslése, hogy milyen módszerekkel és
milyen mértékben érhetô el a szén-dioxid-
koncentráció csökkenése.

További lényeges elôrelépés történt
1997-ben Kyotóban, ahol az iparosodott
államok egy jelentôs része azt vállalta,
hogy 2008–2012 között1 az éves nettó
szénkibocsátást az 1990-es szint alatt átla-
gosan legalább 5,2%-kal maximálja (Ma-
gyarország 6%-os csökkentést vállalt az
1985–87-es bázisévek átlagához viszo-
nyítva). Még akkor is jelentôs lépésnek
mondható ez a vállalás, ha becslések sze-
rint legalább 60%-os kibocsátás-csökke-
nésre2 volna szükség az éghajlat stabili-
zálásához – pedig sem ennek az egyez-
ménynek, sem általában az emberiség-
nek nem lehet más hosszú távú célja.
Azért is jelentôs a Kyotóban aláírt jegyzô-
könyv, mert ratifikálás esetén – ami azon-
ban mind a mai napig nem történt meg –
jogilag kötelezô érvényû volna, vagyis a
vállalásukat nem teljesítô országokat elô-
re tudott és vállalt szankciók érhetnék.

Áldás vagy játékszer?
A vállalások teljesítésére elvileg felhasz-
nálható elvi módszerek egyike az erdô-
gazdálkodás. Mi több, bizonyos erdészeti
módszerek a gyakorlatban sokkal
könnyebben és olcsóbban alkalmazha-

tók, mint más módszerek, és jelentôs
mértékben hozzájárulhatnak a kötelezett-
ségek teljesítéséhez. Egyes országokban
akár kizárólag az erdôk szénnyelésével is
megoldható a vállalt teljesítés. Nem cso-
da, ha Kyotóban az érdeklôdés közép-
pontjába kerültek az erdôk.

Ennek megértéséhez szükséges tudni,
hogy a Kyotói Jegyzôkönyv az egyes or-
szágok számára a nettó kibocsátás korlá-
tozását írja elô. A nettó kibocsátás érte-
lemszerûen a bruttó kibocsátás és a szén-
lekötés különbsége, s ezért a nettó kibo-
csátás akkor is csökkenhet, ha a szénle-
kötés nagyobb, mint a (bruttó) kibocsá-
tás, tehát ha a (bruttó) kibocsátás nô, de a
szénlekötés ennél jobban nô.

Az erdôk szénnyelô képességével –
mint oly sok mindennel – élni és visszaél-
ni is lehet. Országok egy csoportja, ame-
lyek felfedezték, hogy erdeik jelenleg
majdnem olyan sok szenet kötnek meg,
mint amennyi a vállalt szénkibocsátás-kö-
telezettségük, olyan számítási módszere-
ket javasolt a nemzetközi közvélemény-
nek a szénkibocsátás csökkentésének ki-
számítására, amelyekben az erdôk jelen-
legi szénlekötése is szerepel. Ez azt jelen-
ti, hogy olyan folyamatost is beleszámol-
nánk a csökkentésbe, amelyet nem mi
idéztünk elô (pontosabban nemcsak mi,
ill. nem most3). E folyamatok figyelembe
vétele ezért nem szolgálná a Kyotói Jegy-
zôkönyv eredeti célját: a tényleges nettó
kibocsátás csökkentését.

Csak rugalmasan!
Mindezek azonban arra kell, hogy irányít-
sák az erdészeti ágazat figyelmét, hogy az
erdôknek nagymértékben növekszik az a
jelentôsége, hogy környezetünk – életfel-
tételeink – alakításában rájuk támaszkod-
junk. A Kyotói Jegyzôkönyv céljainak
maradéktalan teljesítése érdekében is fel
lehet és fel is kell használnunk az erdô-
ket.

Ennek gyakorlati megvalósításakor fi-
gyelembe kell venni azt a korábban már
említett tényt, hogy az erdôk segítségével
megvalósított szénlekötés (kibocsátás-
csökkentés) viszonylag olcsó. Ez nem-
csak egy-egy országon belül lehet igaz,

hanem pl. úgy is, hogy egy ország egy
másik országban végezhet pl. erdôtelepí-
téseket, mert ebben a másik országban
alacsonyabbak az erdôsítések költségei.
Az ilyen típusú megoldásokat közös meg-
valósításoknak („joint implementation”)
nevezik.

Ezeknek és más hasonló lehetôségek-
nek (az ún. flexibilis mechanizmusok-
nak) kihasználását a Kyotói Jegyzôkönyv
elvileg engedélyezi. A gyakorlati játéksza-
bályok azonban még nem alakultak ki.
Ugyanakkor jelentôs nemzetközi erôfe-
szítéseket tettek már idáig is azért, hogy
az egyes (gazdagabb) országok emisszió-
iknak legalább egy részét valamilyen mó-
don áruba bocsássák, tehát fizetnének
más országoknak azért, ha azok az emis-
sziócsökkentést valamilyen olcsó módon
valósítanák meg.

Eleinte úgy tûnt, hogy viszonylag ha-
mar jelentôs kereskedelme alakulna ki a
szénemissziónak, és az emisszióbörzén
millió tonnánként adnák-vennék a kibo-
csátott szenet. A várakozásokat azonban
lehûtötte az, hogy ezekkel a flexibilis me-
chanizmusokkal szintén vissza lehet élni,
nyomorgó nemzetekre rá lehet kénysze-
ríteni a számukra nem rentábilis megol-
dásokat, és a gazdag-szegény (észak-dél
stb.) ellentéteknek új formái jöhetnek lét-
re, továbbá növelve a világ amúgy is
meglévô egyenlôtlenségeit. Idegen or-
szágból érkezô emisszió-dollár az erdôte-
lepítések esetén pl. hosszú idôre (évtize-
dekre) lekötheti az erdôsítéshez felhasz-
nált területet, megszabhatja az ültetendô
fafajokat és erdôkezelést, vadgazdálko-
dást és más korlátozással is járhat.

Azt azonban szintén hiba volna elfelej-
teni, hogy mégiscsak dollárokról van szó.
Akár hazánkba is érkeznének ilyen dollá-
rok az emissziókereskedelem kialakulá-
sával. Megfelelô árkalkulációkkal, a
hosszú távú földhasználati tervek meg-
gondolt elkészítésével stb. biztosítható
volna, hogy nálunk csak olyan közös
megvalósítású programok valósuljanak
meg, amelyek nekünk elônyösek (és ter-
mészetesen a dollárok tulajdonosainak
is). Olyan lehetôségrôl van tehát szó,
amelynek során nyerhetünk mi is (nem
saját pénzt használunk fel az amúgy is el-
végzendô erdôtelepítésekhez), egy másik
ország is (mert a nálunk megkötött szén-
nel csökkentette nettó kibocsátását), és az
emberiség összességében is (mert kevés-
bé nôtt vagy csökkent a levegô szén-
dioxid-koncentrációja).

Ahhoz azonban, hogy egy ilyen „min-
denki nyer” játszma lejátszható legyen,
még további komoly erôfeszítésekre van
szükség.

1 Azért öt évet átölelô idôszakot választottak egy konkrét év helyett, mert így lényegesen csök-
kenthetôk, ill. kizárhatók a kibocsátások, ill. elnyelések véletlenszerû vagy ciklikus változásai,
ingadozásai.

2 Figyelembe kell venni, hogy egy egységnyi szén lekötése vagy kibocsátásnak megakadályozása
nem egy egységnyivel csökkenti a levegô szén-dioxid-tartalmát. Ha ugyanis csökkentenénk a le-
vegô szén-dioxid-tartalmát, akkor a tengerben tárolt szén-dioxid egy része könnyen visszakerül-
ne a levegôbe, ismét növelve a szén-dioxid-koncentrációt. A korábbi szénkibocsátásokból szár-
mazó szenet is le kell tehát kötnünk, ami még jobban növeli a Jegyzôkönyv jelentôségét.

3 A jelenlegi erdôállomány szénlekötését többek között az erdôk kora (ültetésének ideje), fafaj-
összetétele, korábbi kezelésének módja, valamint a környezetben az utóbbi évtizedekben be-
állt változások határozzák meg (mint pl. maga a megnövekedett szén-dioxid-koncentráció, ami
növelheti a fák növekedési sebességét). Ezek a tényezôk értelemszerûen évekkel, de inkább
évtizedekkel ezelôtti emberi tevékenységek következményei.


