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CSÓKA PÉTER

Biológiai sokféleség és 
erdôvédelem

Elsôsorban a riói konferencián elfoga-
dott biodiverzitás egyezmény, a CBD
(Convention on Biological Diversity)
hatására  a biológiai sokféleség az ér-
deklôdés homlokterébe került, és a
fenntartható erdôgazdálkodás indikáto-
rai között is megjelent. A TBFRA2000
elôször tett kísérletet arra, hogy a leltári
adatokkal együtt a biodiverzitásra vo-
natkozó adatokat is gyûjtsön. 

Természetesség szempontjából a ré-
gió erdeinek 55 %-a minôsül háborítatlan
erdônek, 41 % természetszerû, az ültet-
vények aránya 4 %. A háborítatlan erdôk
81 %-a (~750 millió ha) Oroszorszában,
13 %-a (~124 milló ha) Kanadában talál-
ható, a régió többi országa mindössze a
háborítatlan erdôk 6 %-át adja. Európá-
ban említésre méltó terület Svédország-
ban (4,4 millió ha), Finnországban (1,3
millió ha), Bulgáriában (256 ezer ha),
Norvégiában (25 ezer ha) és Romániában
(233 ezer ha) található.

A legtöbb ültetvénnyel rendelkezô
országok: Oroszország (17 millió millió
ha), USA (14 millió ha), Japán (11 millió
ha), Ukrajna (4,4 millió ha), Spanyolor-
szág (1,9 millió ha), Törökország (1,9
millió ha), Egyesült Királyság (1,7 millió
ha), Új-Zéland (1,5 millió ha), Ausztrá-
lia (1 millió ha), Bulgária (1 millió ha).
Ebben a tíz országban található az ültet-
vények 90 %-a.

A biológiai sokféleség fontos indiká-
tora az erdôben elôforduló ôshonos fa-

fajok száma. Általánosságban megálla-
pítható, hogy az európai erdôkben sok-
kal kevesebb az ôshonos fafajok száma,
mint a régió más térségeiben:

A definíció- és módszerbeli bizony-
talanságok miatt nem célszerû messze-
menô következtetéseket levonni, annyi
azonban megállapítható, hogy a
boreális övben csökken a fafajok szá-
ma, Európában és Közép-Ázsiában
(ahol egyébként sok, relative kis ország
található és így a felmérendô terület is
kisebb) délkelet felé haladva növekszik
a fajgazdagság.

A védett területek mennyisége
ugyancsak a fenntarthatóság fontos in-
dikátora. A definíció- és módszerbeli
különbségek, valamint az egyes orszá-

goknak a védettségi szinttel kapcsola-
tos eltérô felfogása miatt nehéz nem-
zetközi összehasonlítást tenni. Semmi-
képpen nem célszerû következtetése-
ket levonni a védett területek helyes
vagy kívánatos arányára vonatkozóan,
mivel ezt mindig a szélesebb értelem-
ben vett erdészeti és földhasznosítási
politika ismeretében érdemes csak
vizsgálni.

A többcélú erdôgazdálkodás és álta-
lában a természetvédelmi megfontolá-
sok térnyerése az erdészet mindennap-
jaiban oda vezetett, hogy elsôsorban a
lazább védelmi szintet jelentô IUCN ka-
tegóriák és a természetközeli módsze-
rekkel kezelt területek esetén tûnnek el
az éles határvonalak. Így például az

A világ mérsékelt és boreális övi 
erdôvagyona, III. rész

14. ábra: ôshonos fafajok száma Európában és a TBFRA régió más térségeiben. Forrás: TBFRA 2000 Main Report

15. ábra: Az IUCN I-VI kategóriába tartozó területek aránya egyes országokban. Forrás:
TBFRA 2000 Main Report
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IUCN I-II kategóriákba tartozó területek
87 %-a Oroszországban (33 %), az USA-
ban (20 %), Ausztráliában (9 %) és Ka-
nadában (15 %) található, az európai
nemzeti park modell sokszor közelebb
áll az IUCN V kategóriához, így tehát a
statisztikai elemzés inhomogén adathal-
mazon alapul. A páneurópai folyamat-
ban éppen ezért zajlik most a védett te-
rületekkel foglalkozó indikátorok kon-
cepciójának vizsgálata és lehetôség sze-
rinti fejlesztése.

A veszélyeztetett fajokra vonatkozó
felmérésbôl összefoglalóan megállapít-
ható, hogy míg az állatvilágban fôleg a
nagy testû élôlények tûnnek a veszé-
lyeztettebbnek, addig a növények ese-
tében az egyszerûbb szervezetek (mo-
szatok, zúzmók) veszélyeztetettsége
nagyobb. A legtöbb veszélyeztetett fajt
Albánia, Ausztria, Csehország, Jugo-
szlávia, Norvégia, Svédország, Szlové-
nia, és az USA jelezte, ezzel kapcsolat-
ban azonban mindenképpen figyelem-
mel kell lenni arra a körülményre, hogy
ez az információ számos országban
nem, vagy alacsony megbízhatósági
szinten áll rendelkezésre. 

Az erdôfelújítás és a fás növényzet
természetes térhódítása ugyancsak fon-
tos indikátor.

Az erdôterület bôvülésében szerepet
játszó fafajok eredetét vizsgálva megál-
lapítható, hogy a felújítás esetében a
nem ôshonos fajok aránya Európában
11,4 %, a FÁK országokban 0,8 %,
Észak-Amerikában nincs adat de az
USA-ban 1 %, a többi országban 10,5 %.
Az erdôtakaró természetes növekedé-
sénél Európában 20 % a nem ôshonos
fajok aránya, a többi térségben nincs
pontos adat, az egyéb fás terület növe-
kedésében pedig szinte kizárólag az ôs-
honos fafajoknak van jelentôsége.

Az erdôk egészségi 
állapota

Az erdôk egészségi állapotáról szóló
felmérés annak a célkitûzésnek a szem
elôtt tartásával került bépítésre, hogy az
erdôleltár a fenntartható gazdálkodás
lehetô legtöbb indikátoráról szolgáltas-
son információt. Mivel az erdôk egész-
ségi állapotát az EGB régióban az  az
1979-es Genfi Konvenció (CLRTAP3)
keretén belül mûködô ICP Forests4 mé-
ri fel, ez erdôtüzekrôl pedig az EGB tit-
kárság vezet folymatos nyilvántartást,
így Ausztrália, Japán és Új-Zéland kivé-

telével adatszolgáltatásra nem volt
szükség.

Szükséges megjegyezni azt is, hogy
az erdôk állapotáról szóló információ
korántsem teljes, hiszen csak a levél-
vesztést, egyes biotikus károkat, mint a
rovar- és gombakárosítás, a legeltetés
és a vad okozta kár, a szennyezéssel
összefüggô károk, és abiotikus károkat
tartalmaz. Hiányoznak azonban olyan
indikátorok, mint pl. az egyes légszeny-
nyezô-anyagok mennyisége, a talaj ké-
miai változásai, a mortalitás.

Bár a jelentés korántsem teljes körû,
az azonosítható károk között kiemelt
helyet foglalnak el a rovar- és gomba-
károk, az összes károsítás 85,1 %-át ké-
pezik. A tûz a károsított terület 11,6 %-
án jelentkezett, az abiotikus károk 1,5
%-ot, a az ismeretlen eredetû károk 1,1
%-ot, a vad és a legeltetés 0,7 %-ot, a
légszennyezés 0,1 %-ot tesz ki. Néhány
európai országban jelentôs legeltetési
és vadkár jelentkezett. Ausztriában,
Belgiumban, Bulgáriában, Dániában,
Izlandon és Lengyelországban ez a kár-
típus meghaladta az összes többi kártí-
pust együttvéve.

Elfogadhatóan összehasonlítható
adatokat tartalmaz az EGB erdôtûz
adatbázisa. Ebbôl megállapítható, hogy
1990-97 között mintegy 42 millió ha er-
dôt és egyéb fás területet pusztítottak el
a tüzek. Ezek zöme az USA-ban, Orosz-
országban és Kanadában fordult elô,
Európában fôleg Portugáliában volt je-
lentôs a tûzkár mennyisége.

Az erdôk szocio-
ökonómiai funkciói

Az erdôk fán kívüli javai és szolgáltatá-
sai egyre nagyobb szerepet kapnak az
erdôgazdálkodáson belül és az erdé-

szetpolitika alakításának fontos ténye-
zôivé váltak. A TBFRA1990 tett elôször
kísérletet arra, hogy adatokat gyûjtsön
errôl a területrôl. A 2000. évi erdôleltár
a páneurópai indikátorokat is felhasz-
nálva a korábbinál teljesebb képet igye-
kezett rajzolni az erdôk védelmi funkci-
óiról, a törzsi népek erdôvagyonáról, az
erdôterület látogatásáról és az erdei
melléktermékek volumenérôl és érté-
kérôl.

Tekintettel a témakör újszerûségére,
az egyes országok adatgyûjtési rendsze-
re még nics felkészülve leltári pontossá-
gú információszolgáltatásra. Regionális
elemzéseket nem lehet készíteni, mivel
alacsony az adatot szolgáltató országok
száma, inkább esettanulmányokat, ese-
ti összehasonlításokat lehet készíteni. 

Az ilyen összehasonlítások rávilágít-
hatnak az egyes termékek szerepére az
adatszolgáltató országokon belül. A
méztermelésrôl adatot szolgáltató 14
országban összesen 33 ezer tonna méz
készül, ebbôl 6000 tonna Magyarorszá-
gon. A vadhúsról 14 ország szolgáltatott
adatokat. Összesen 59 ezer tonnás ter-
melésükbôl Magyarország 4000 tonná-
val részesedik. Kiemelkedik Svédor-
szág 17 ezer tonnás termelése. Erdei
gombákról 17 ország tett jelentést, eb-
bôl kiemelkedik Japán 322 ezer tonnás
termelése, amely a többi ország együt-
tes termelésnek közel ötszöröse, érték-
ben pedig 2,4 milliárd USD-t képvisel.
A karácsonyfatermelés 18 ország jelen-
tése alapján mintegy 48 millió kará-
csonyfa, értéke 54 millió USD, kiemel-
kedô Németország közel 24 millió USD-
os termelése.

Természetesen ezek az értékek
messze elmaradnak a faanyag értékétôl,
de figyelembe kell venni azt is, hogy az
e termékeknél nagyon jelentôs saját fo-
gyasztás egyáltalán nem jelenik meg
semmilyen statisztikában, másrészt a
gyûjtött adatok teljeskörûségével kap-

16. ábra: A fás növényzet területének bôvülése 1000 ha/év. Forrás: TBFRA2000 adatbázis

3 Convention on Long Range Trans-Boundary Air Pollution, Genf, 1979
4 International Co-operative Programme for Monitoring Air Pollution Effects on Forests
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csolatban is merülhetnek fel kétségek.
Az erdei melléktermékek és szolgáltatá-
sok az erdészeti statisztika fejlesztés
szempontjából egyik kiemelten keze-
lendô területe.

A 2000. évi erdôleltár 
jelentôsége

A mérsékelt és boreális övi erdôleltár
2000-ben, a világ erdôleltára 2001-ben
került publikálásra, azonban mindkét
erdôleltár már megjelenés elôtt jelentô-
sen hozzájárult a nemzetközi erdészeti
folyamatokhoz.

A TBFRA2000 elsô alkalommal az
Európai Erdôk Védelmének III. Minisz-
teri Konferenciájához szolgáltatott hát-
téranyagot 1998-ban. A lisszaboni kon-
ferencián az európai erdôk állapotát a
TBFRA adathalmazból készített tanul-
mány mutatta be. A konferencián elfo-
gadott, a fenntartható erdôgazdálkodás
páneurópai kritérium és indikátor rend-
szerére vonatkozó L2-es határozat meg-
valósítása az erdôleltár tapasztalataira
alapozva indult meg.

A TBFRA2000 szolgált alapul a FAO
Európai Erdészeti Bizottsága számára
készülô, „Az erdôk helyzete Európá-
ban” címû tanulmányhoz 1998-ban, és
az erdôleltár adatait használta az EGB
Fabizottsága is éves ülésein. Általános-
ságban elmondható, hogy az erdôleltár
az ENSZ intézményrendszeren kívül is
az erdôrôl szóló információ meghatáro-
zó jelentôségû forrása lett.

Az erdôleltár adatainak aktualizálása
jelenleg folyik, a naprakésszé tett adat-
halmaz alapján készül jelentés a 2003-
ban megrendezésre kerülô, az Európai
Erdôk Védelmének IV. Miniszteri Kon-
ferenciájára.

A világ 2000. évi erdôleltára (FRA2000)
ugyancsak már megjelenése elôtt jelentôs
szerephez jutott és alapjául szolgált a
FAO Erdészeti Bizottsága számára készí-
tett, „A világ erdeinek állapota 2001-ben”
címû tanulmányhoz. A Bizottság 2001-es
ülésén megtárgyalta az erdôleltár készíté-
se során felhalmozott tapasztalatokat és
javaslatot fogadott el az erdôleltározás to-
vábbfejlesztésére egy átfogó erdészeti in-
formációs rendszer irányába, mely nem-
zeti és nemzetközi szinten is jelentôs el-
méleti és technikai fejlesztést igényel.

Ma a FRA2000 a világ erdeirôl szóló
legfrissebb és legátfogóbb adatforrás,
amely a szakmai szintû információigé-
nyek kielégítése mellett az olyan magas
szintû politikai folyamatok számára
szolgáltat információt, mint amilyen az
ENSZ Erdészeti Fóruma. 

(vége)

A WWF Magyarország üdvözli a Nem-
zeti Erdôstratégia tervezetét, amely az
ágazat stratégiai szintû elképzeléseit
tartalmazza, többek közt a gazdasági
életképesség fejlesztése, az erdôk köz-
jóléti szerepének fenntartása, valamint
a természeti értékek védelme érdeké-
ben – áll a szervezet sajtóközleményé-
ben, amelyben társadalmi párbeszédet
kezdeményez e kérdésben.

Ahogy a közlemény fogalmaz: a Sop-
ronban szeptember 11-én megnyitott
erdészeti konferencia és szakvásár ke-
retében bemutatott erdôprogram még
nem végleges: a széles társadalmi vitára
bocsátott dokumentummal kapcsolat-
ban bárki eljuttathatja a véleményét a
szerkesztôkhöz.
„Egy olyan ország, amely természeti

erôforrásaival felelôsen akar gazdálkod-
ni, nem hagyhatja figyelmen kívül az er-
dô összetett szerepét, a társadalom szá-
mára nyújtott sokféle hasznát”, hívta föl
a találkozón a figyelmet Gulyás Levente,
a WWF Magyarország erdészeti prog-
ramvezetôje. Nem kell külön hangsú-
lyozni, mekkora szerepe van erdeink-
nek a biológiai sokféleség megôrzésé-
ben, a levegô oxigénjének termelésében
és a szén-dioxid megkötésében, hazánk
megragadó tájképeinek formálásában.
Az erdô munkalehetôséget nyújt a vidék
lakosainak, megújuló nyersanyagot és
energiaforrást a gazdaságnak. Mindezek
egyidejû és megfelelôen rangsorolt fi-
gyelembevételét biztosíthatja az a straté-
giai tervezés, amely új utakat határozhat
meg a problémák megoldására. Az erdô-
höz kapcsolódó szakterületek (erdôgaz-

dálkodás, vadgazdálkodás, természetvé-
delem) között hosszú évtizedekre
visszanyúló feszültségek vannak. A stra-
tégia ezek feloldására kísérletet tesz.

Hazánk nemzetközi szinten elismert
erdészeti szabályozásában is vannak
fejlesztést igénylô területek. Különösen
fontos az állami erdôtulajdon szerepe,
hiszen ezek az erdôk mindannyiunk er-
dei. Csak akkor van remény megfelelô-
en kezelésükre, ha az a valós társadalmi
igényeknek megfelelôen történik. Az
erdôk érdekében a WWF Magyarország
feltétlenül szükségesnek tartja, hogy
olyan program kerüljön a felelôs kor-
mányzati szervek elé, amely konkrét és
hosszú távú megoldást jelent a problé-
mákra. Ezért a stratégiában:

– az állami erdôk nyereségérdekelt-
ségét meg kell szüntetni, a jövô államer-
dészete az erdô valamennyi értékének
egyidejû megôrzésében legyen érde-
kelt;

– a jogalkotónak biztosítania kell,
hogy a közérdekû céloknak megfelelô
erdôgazdálkodás az állami és a magán-
erdôben egyaránt elônyt jelentsen a ke-
zelônek;

– minél több erdôt kell ter-
mészetközeli módon kezelni, a biológi-
ai sokféleség megôrzése és a természe-
tes folyamatok érvényesülése kapjon
nagyobb hangsúlyt a gazdálkodás céljai
közt;

– hazánk vidékfejlesztési tervében
kiemelt szerepet kell kapnia a nagy
ökológiai stabilitással bíró, honos fafajú
erdôk telepítésének – hangsúlyozza a
WWF Magyarország közleménye.

Készül 
a Nemzeti Erdôstratégia


