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CSÓKA PÉTER

Az erdôk szerepe a 
faanyag biztosításában

A TBFRA régió a Föld erdeinek 386 mil-
liárd m3-nyi élôfakészletébôl 188 milli-
árd m3-t tartalmaz. Ez 48,7%, valamivel
magasabb, mint a 43,5%-os terület-
arány. Az egyéb fás területek további
legalább 13 milliárd m3-t jelentenek, er-
re azonban nincs minden országból
adat, a hiányzó adatok közül különösen
Ausztráliáé lehet számottevô. Az élô-
fakészlet 79%-a három országban,
Oroszországban, Kanadában és az
USA-ban található.

Érdemes megemlíteni, hogy kb. 4
milliárd m3-re, azaz az élôfakészlet 2,2
%-ára tehetô az erdôben található lábon
álló holtfa mennyisége.

Az élôfakészlet kb. 2/3-a (134 milli-
árd m3) vehetô számításba a faanyagel-
látás szempontjából. Ugyancsak 2/3 a
fenyôk fakészletének aránya (127 milli-
árd m3), természetesen mindkét eset-

ben jelentôs eltérések mutatkoznak az
egyes földrajzi térségek között. 

Természetes, hogy a növedék az élô-
fakészlethez hasonlóan nagy változa-
tosságot mutat. A térség erdeinek évi
nettó növedéke 31801 milliárd m3, ebbôl
mintegy 2,5 milliárd m3 található a fa-
anyagtermelés szempontjából hozzáfér-
hetô erdôkben.

A növedékadatokkal kapcsolatban
meg kell jegyezni, hogy származtatá-
suk módja jelentôsen eltér az egyes
országokban. Oroszország esetében
vélelmezhetô például, hogy a közölt
növedékadat közelebb áll a felmérés
idôpontjában létezô élôfakészlet és az
állomány korának hányadosához, ami
így a növedék számottevô alábecs-
lését jelenti.

A régió teljes fakitermelése 1,6 milli-
árd bruttó m3, ez mintegy 1,2 milliárd
nettó m3-nek felel meg. Az erdôterület-
rôl kitermelt faanyag mennyisége ennél

valamivel csekélyebb, 1,4 milliárd brut-
tó, ill. 1,1 milliárd nettó m3. A kitermelt
faanyag 71 %-a fenyô, 29 %-a lombos
(9. ábra).

A fenntartható gazdálkodás egyik
fontos indikátora a növedék és a kiter-
melt faanyag egymáshoz viszonyított
aránya (10. ábra).

Az adatok alapján megállapítható,
hogy a növedék szabta korlátot a kiter-
melés sehol sem közelíti meg veszélye-
sen. A FÁK országokban kimutatott ala-
csony érték elsôsorban az orosz erdô-
gazdálkodás külsô okok miatti visszafo-
gott intenzitására utal. 

Fafajcsoportonként vizsgálva a nö-
vedék és a kitermelés viszonyát, megál-
lapítható, hogy a fenyô esetében az
arány magasabb, azaz fenyôállomá-
nyok jelentôsebb mértékben kerülnek
kitermelésre, nyilván a nagyobb keres-
let oldaláról motiváltan.

Az 1990-es években az erdôk élô-
fakészlete évente kb. 6452 millió m3-
rel gyarapodott. Ebbôl 330 millió m3

Európában, 257 millió m3 Észak-Ame-
rikában, 81 millió m3 Japánban és Új-
Zélandon jelentkezett, míg a FÁK or-
szágokban 23 millió m3-rel csökkent,
elsôsorban az Oroszországban ta-
pasztalható 113 millió m3-es, az
egyéb fás terület kategóriában átke-
rülô erdôk okozta csökkenés miatt.
Ebbôl, valamint a messze a növedék
alatt maradó fakitermelésbôl fakadó-
an a térség élôfakészlete a fenti mér-
téket meghaladóan gyarapszik. En-
nek a gyarapodásnak nagy jelentôsé-
ge van a globális szén-körforgalom
oldaláról is.

A világ mérsékelt és boreális övi 
erdôvagyona, II. rész

8. ábra: Az erdôk élôfakészletének megoszlása a TBFRA régióban. Forrás: TBFRA2000 adatbázis

Ország m3/ha Ország m3/ha
Svájc 336,6 Izrael 49,2
Új-Zéland 321,5 Görögország 45,2
Ausztria 285,8 Spanyolország 44,0
Szlovénia 282,6 Ciprus 42,7
Németország 268,2 Kazahsztán 35,2
Csehország 260,0 Kirgizisztán 31,6
Liechtenstein 253,6 Izland 26,7
Szlovákia 253,4 Tadzsikisztán 14,1
Luxemburg 237,5 Üzbegisztán 5,8
Málta 231,5 Türkmenisztán 3,8

4.  táblázat: A tíz legmagasabb és legalacsonyabb fajlagos élôfakészlet
a TBFRA régióban. Forrás: TBFRA2000 adatbázis

Ország m3/ha Ország m3/ha
Németország 8,44 Oroszország 1,19
Belgium 8,01 Görögország 1,14
Csehország 7,88 Macedónia 1,11
Luxemburg 7,78 Örményország 1,08
Svájc 7,54 Albánia 0,97
Ausztria 7,25 Ciprus 0,77
Dánia 7,18 Kazahsztán 0,58
Szlovákia 6,87 Ausztrália 0,56
Hollandia 6,87 Tadzsikisztán 0,20
Franciaország 6,15 Türkmenisztán 0,03

5. táblázat: A tíz legmagasabb és legalacsonyabb fajlagos nettó évi
növedék a régióban. Forrás: TBFRA2000 adatbázis

1 Málta, Kirgizisztán és Üzbegisztán nélkül 2 Ausztrália, Románia, Kirgizisztán, Görögország, Bosznia és Izrael nélkül
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Az erdôk szerepe a szén 
körforgásában

A globális szénkörforgás egyszerûsített
modellje (11. ábra) jól szemlélteti az
egyes tényezôket (Liski és Kauppi, 2000
adatai nyomán).

Az adatok szemléletesen mutatják,
hogy a természetes folyamatok a szén
lassú megkötôdését eredményezik, míg
az antropogén eredetûek a szén felsza-
badulásához vezetnek. Az emberi tevé-
kenység elsôsorban a szárazföldi öko-
szisztémákra van hatással. Ezekben a
rendszerekben hozzávetôlegesen az em-
beri eredetû kibocsátás 100-szorosának
megfelelô mennyiségû szén található.

A szárazföldi élô rendszerek közül
az erdôk, fôleg a boreális és a trópusi
erdôk szénkészlete jelentôs. Az erdôk
összesen a szárazföldi rendszerek szén-
készletének 57 %-át tárolják, ezért is lé-
nyeges, hogy az erdôvel hogyan gaz-
dálkodunk (12. ábra).

A számítások alapján a TBFRA ré-
gió teljes fás biomasszája 88 Gt-ra te-
hetô, ez a szárazföldi ökoszisztémák
összes biomasszájának 14 %-a. Ebböl
77 Gt a föld feletti, 16 Gt pedig a tus-
kó és a gyökérzet. Ennek a bio-
masszának 47 %-a a FÁK országok-
ban, 35 %-a Észak-Amerikában, 10 %-

a Európában, 9 %-a a régió egyéb or-
szágaiban található. 

A föld feletti biomasszából 59 Gt talál-
ható erdôterületen, hozzávetôlegesen ez
egyenértékû a 192 milliárd m3 lábon álló
fakészlettel (élôfakészlet+holtfa). Látha-
tó e számokból az is, hogy az erdôgaz-
dálkodás szempontjából marginális je-
lentôségû egyéb fás területek a szénház-
tartásban fontos szerepet játszanak.

Az erdôk szén mérlege tulajdonkép-
pen a nettó növedék és kitermelés viszo-
nyát jelenti. Ha tehát a nettó növedékbôl
levonjuk a teljes fakitermelés mennyisé-
gét és ehhez hozzáadjuk azt a kitermelt
mennyiséget, amely az elpusztult fa-
anyag megmentését szolgálja (miután ez
a pusztulás a nettó növedék meghatáro-
zásában már szerepet játszott), akkor
megkapjuk a fás biomassza változásá-
nak meghatározásához szükséges térfo-
gat adatot. A növedékkel és a fakiterme-
léssel kapcsolatban elmondottak miatt
nyilvánvaló, hogy ez a térfogat, követke-
zésképpen a biomassza és a benne tárolt
szén mennyisége az egész térségben nö-
vekszik (13. ábra).

A nettó növedék a térségben évi 1,5
Gt megkötött szenet eredményez, ezzel
szemben   a kitermelés során 0,62 Gt
szén kerül ki az erdôbôl, tehát összes-
ségében a faanyagban tárolt szénkész-
let éves gyarapodási üteme 0,88 Gt/év.
A TBFRA régió erdei tehát a fosszilis
energiahordozók égetése során évente
felszabaduló szén 14 %-át képesek
megkötni.

9. ábra: Bruttó fakitermelés a TBFRA régióban, millió m3. Forrás:
TBFRA2000 Main Report

10. ábra: A bruttó fakitermelés és a nettó növedék viszonya a TBFRA
régióban. Forrás: TBFRA2000 Main Report

11. ábra: A szén globális körforgása

12. ábra: A szárazföldi rendszerek szénkészlete. Forrás: FRA2000
Main Report

13. ábra: A biomasszában tárolt szén mennyiségének növekedése (Gt) és
a növekedés üteme a jelenlegi szénkészlet százalékában. Forrás: TBFRA
2000 Main Report


