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Mondanivalóm összeállítását meg-
könnyítette, hogy az utóbbi évek-
ben számos könyv és tanulmány je-
lent meg e témakörben, amelyek
közül kiemelkednek a FAO kiad-
ványok: Global Forest Assessment
2000, State of the World’s Forests
2001.

A Világ erdei
Az erdõk területe és megoszlása

A szárazföld egyharmadát erdõk borít-
ják. A 3,8 milliárd ha-t meghaladó erdõ-
terület szerint a legnagyobb szárazföldi
ökoszisztéma az erdõ. Az összes erdõ 47
%-a van a trópusi, 33 %–a a boreális, 11
%-a a mérsékelt és 9 %-a a szubtrópusi
övezetekben. A világ erdeibõl a legna-
gyobb arányban (%) részesülõ 10 ország
sorrendben a következõ: Oroszország
(22%), Brazilia, Kanada, Egyesült Álla-
mok, Kína, Ausztrália, Kongó, Indonézia,
Angola, Peru (2 %).

A világ erdõterületérõl, az erdõk konti-
nensek szerinti megoszlásáról az 1. táblá-
zat nyújt átfogó tájékoztatást. A közölt
adatok egy olyan nagy mértékû, „világmé-
retû” felmérés (adatgyûjtés) eredményei,
amilyenre eddig még az erdészet történe-
tében nem volt példa. A felmérés szerint
az erdõk 95 %- a természetközeli (termé-
szetes) erdõ és 5 %-a a mesterséges úton
létesített un. „ültetett” (kultúr) erdõ. A vi-
lág erdeinek 60%-a hét ország között osz-

lik meg: Oroszország 22,1 %, Brazilia 15,9
%, Kanada 7,1 %, USA 6,2 %., Kina, Indo-
nézia, Zaire együtt 8,7 %. Az erdõk terüle-
te számottevõen változik. A változás fõbb
adatait a 2. táblázat tartalmazza. A csökke-
nés a 20. század utolsó évtizedé-ben né-
mileg mérséklõdött. Az új erdõk telepíté-
sére egyre több állam vállalkozik, amely-
nek az eredményeként könyvelhetõ el,
hogy az említett évtizedben évente mint-
egy 5,2 millió ha új erdõvel gyarapodott a
világ. Az erdõírtás mértéke sajnálatosan
még meghaladta évente a 14 millió ha-t.
Végeredményben az erdõterület csökke-
nése évente 9,4 millió ha volt. Itt kell kü-
lön kitérni arra, hogy az erdõirtás elsõsor-
ban a trópusokra jellemzõ. Ennek az
egyik oka itt a szegénység és a hozzá kap-
csolódó tüzelõhiány, a másik oka az érté-
kes trópusi fa iránti világméretû kereslet,
amelynek a viszonylagos alacsony árával
szemben például az európai erdõk fája
nem versenyképes. Az erdõk terület csök-
kenésének további két jelentõs okozója
az erdõtûz és a viharkár (a fák a hó, a jég,
a szél által való kidöntése). 

A multifunkcionális erdõgazdálko-
dás, erdõfenntartás, és fejlesztés
nemzetközi vonatkozásai

A századfordulón világméretû ref-
lektor fénybe került a Földön a multi-
funkcionális erdõgazdálkodás, az
erdõk fenntartása és fenntartható fej-

lesztése. Ennek is köszönhetõ, hogy
csökkentették a természetközeli erdõk-
ben a fakitermelést és erõteljesen fel-
léptek az illegális fakitermelésekkel
szemben. Világméretû törekvéssé vált
az ipari célú fának az un. faültetvények-
ben való megtermelése. Különösen
Ázsia tûnt ki ezen a téren, ahol a világ új
erdõtelepítéseinek mintegy a 62 %-át
valósítják meg. Tradicionális biotech-
nológia útján törekszenek ezen ültetvé-
nyek fanövedékének a fokozására. A
genetikailag módosított organizmusok-
nak az erdészetben való alkalmazása je-
lenleg vitatott kérdés. Az erdei fafajok
genetikai módosításának szerepe lehet
a vírusokkal és egyéb károsítókkal
szembeni ellenállás fokozásában, a her-
bicidekkel szembeni toleranciában
vagy a lignintartalom csökkentésében. 

Jelentõsnek tekinthetõ a világ több
államának az a törekvése, hogy a faki-
termelést és a faállományokban való fa-
anyagmozgatást igyekeznek a környe-
zetvédelem követelményeihez igazíta-
ni. Az erdõ által nyújtott anyagi javak és
nem anyagi jellegû szolgáltatások közül
a századforduló idõszakában fõleg az
ipari felhasználásra alkalmas fa (iparifa)
és két környezetvédelmi tényezõ áll a
világméretû érdeklõdés középpontjá-
ban: a klímaváltozás mérséklése és a
biodiverzitás megõrzése. 

Az erdõk sokoldalú haszna, az
erdõgazdálkodással szemben tá-
masztott különbözõ igények és a
társadalmi jólét a Földön

Az utóbbi évtizedben sokat foglalkoz-
tak az egész világon az erdõk jövõjével,
valamint a társadalom életére, jólétére
vonatkozó hatásaival, és világviszonylat-
ban értékelték az erdészet helyzetét.
Ezek szerint az erdei termékek termelése
és fogyasztása, a társadalmi szükségletek
és igények rendkívül változatosak és bi-
zonytalanok voltak. Az évenkénti összes
fakitermelés meghaladta a 3,3 milliárd
m3-t, , amelynek a fele tûzifa volt, amely-
nek a 90 %- át a fejlõdõ államokban ter-
melték. Az 1,6 milliárd m3 iparifának
mintegy a 80 %- át a fejlett államok erdei
szolgáltatták. A legújabb becslések sze-

SOLYMOS REZSÕ, az MTA rendes tagja

A Föld erdei, az erdôk fenntartásának
és fejlesztésének tudományos alapjai

Szemelvények az MTA rendes tagsággal kapcsolatos székfoglaló elõadás tartalmából, 
amely 2004. szeptember 23-án hangzott el az Akadémia dísztermében

A Világ és Európa erdei

 
Összes erd terület Természetközeli Mesterséges

Régió 
Terület 
millió 

ha 
millió ha % 

(régió) 
% 

(világ erdei)
millió ha (ültetvény) 

millió ha 
Afrika 2978 650 22 17 642 8 
Ázsia 3085 548 18 14 432 116 
Európa 2260 1039 46 27 1007 32 
É. és K.-Amerika 2137 549 26 14 532 18 
Óceánia 849 198 23 5 194 3 
Dél-Amerika 1755 886 51 23 875 10 
Összes erd  13064 3869 30 100 3682 187 

1. táblázat. A világ erdôterületének megoszlása 2000-ben Forrás: FAO, 2001
 
Térség Erd irtás Növekedés Változás 
Trópus - 14,2 + 1,9 - 12,3 
Nem trópus - 0,4 + 3,3 + 2,9 
Világ - 14,6 + 5,2 - 9,4 

2. táblázat. A világ erdôterületének éves változása 1990–2000 között. adatok millió ha-ban
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rint az erdei fás biomassza (dendro-
massza) tömege meghaladja a 421 ezer
millió tonnát, amelynek 14,5 %- a van Eu-
rópában. A súlyt tekintve a legtöbb erdei
fás biomassza Brazíliában van:  118 billió
tonna.

Az erdészeti politikában a fenntart-
ható erdõgazdálkodás koncepciója a
környezeti, a szocio-kulturális és az
ökonómiai, jóléti szempontokat kívánja
egyensúlyba hozni.  149 ország együt-
tesen határozta el, hogy a fenntartaható
erdõgazdálkodás kritériumait a társada-
lom jólétét, az élõvilág érdekeit figye-
lembe véve kidolgozzák. Ezek a kritéri-
umok a következõk:

– Az erdei erõforrások fenntartása és
megfelelõ bõvítése, valamint azok hoz-
zájárulása a globális szénforgalomhoz.

– Az erdei ökoszisztéma egészségé-
nek és vitalitásának fenntartása.

– Az erdõk produktív (fatermesztési
és egyéb gazdasági funkcióinak) fenn-
tartása és bõvítése.

– Az erdõk biológiai diverzitásának
fenntartása és bõvítése.

– Az erdõk védelmi funkciójának
(talaj, víz stb.) fenntartása és fejlesztése.

– Az erdõk más társadalmi és gazda-
sági szerepének és feltételeinek a fenn-
tartása.

A környezetbarát fa, a faellátás és a
fakitermelés nemzetközi  ökonómiai
vonatkozásai

A világ számos országában az erdõk
fatermésének mennyisége és minõsége
jelenti az ezredfordulón is a domináns
gazdálkodási célt. Ez fõleg a mérsékelt
övi és a boreális erdõterületek iparilag
fejlett országaira jellemzõ. Ezen két
erdõövben az erdõk élõfakészlete meg-
közelíti a 200 billió m3-t. Amíg az euró-
pai erdõk 85%-a szolgálja a faellátást is,
(területe hozzáférhetõ), addig az észak-
amerikaiak 70%-a, a kanadaiak 64 %-a
alkalmas erre. Számos vidéken, például
Ausztráliában azért alacsony a fatermés
hozzáférhetõsége, mert a távolságok
nagyok, vagy az erdõk jelentõs része
természetvédelmi rezervátum. A védett
erdõterületek kétharmadán nem folyik
fakitermelés Európában. Ezen kategóri-
ába tartozó összes erdõterületen Észak-
Amerikában és Japánban is külön dön-
tenek az erdõfenntartással és védelem-
mel összefüggõ fatermelési kérdésekrõl

A fatermelés ökonómiai vonatkozásai
az egész világon befolyásolják az
erdõgazdálkodás eredményességét és fej-
lesztési lehetõségeit. Itt említjük meg,
hogy az erdészet részesedése a világ
GDP-ben 2 %. A koncentráció, a hektá-

ronkénti fajlagos fatermés szerepe döntõ
a gazdaságosság, a jövedelmezõség és a
versenyképesség mértékében. Az inten-
zív erdõgazdálkodás eredményeként Eu-
rópa, kiemelten Közép-Európa helyzete e
téren világviszonylatban a legkedvezõbb.
A fakitermelést a kedvezõ ökonómiai ha-
tása ellenére is több ország csökkentette
az utóbbi idõszakban. A legjelentõsebb
közülük Oroszország, ahol az 1980-as
évek 400 millió m3/év fakitermelését az
ezredfordulóra 130 millióra csökkentet-
ték. A belterjesen mûvelt erdõkben jelen-
tõsen emelkedett az évi fanövedék. A fa-
kitermelések mennyisége a világ legtöbb
országában ennél kisebb.

Az erdõk immateriális haszna a Föl-
dön

A sokhasznú erdõk egyik legjelen-
tõsebb hasznaként tartják számon és ér-
tékelik a klímaváltozásra gyakorolt
kedvezõ hatást. Már az 1970-es évek-
ben ezt helyezték az elsõ helyre (Dyson
1977). 1990-tõl már a nemzetközi
együttmûködés keretében vizsgálták e
kedvezõ hatás számszerû mértékét az
üvegházhatású gázokra vonatkozóan.
A Nemzetközi Klímaváltozási Bizottság
(IPCC) megállapítása szerint az elmúlt
évszázadban a föld légkörének hõmér-
sékletet 0,3–0,6 °C-kal emelkedett. Ezt
65%-os arányban a levegõ széndioxid
(CO2), 35%-os arányban a metán (CH4)
és a nitrogénoxid (N2O) tartalmának
együttes növekedése okozta. A földi
ökoszisztémának, a vegetációnak és a
talajnak – amely évente 125 gigatonna
(Gt) szenet nyel el –, meghatározó a
szerepe a szén ciklusban. Ennek 80%-a
jut az erdõkre. Az erdõirtás viszont szig-
nifikáns carbon-kibocsátással jár. Köz-
ismert, hogy a carbont az asszimiláció
útján abszorbeálja, majd raktározza el
az erdõ, amelyben a földi vegetációban
és talajban levõ carbonnak a fele, mint-
egy 1200 Gt van lekötve. Meg kell je-
gyezni azt is, hogy az erdõirtások és
egyéb mezõgazdasági tevékenység
eredményeként évente 2,0–2,4 Gt szén-
dioxid jut a levegõbe, amely az atmosz-
férába jutó emissziónak 24–27 %-a. A
21. századra vonatkozó IPCC elõre-
jelzés szerint várható, hogy:

– a légkör CO2 tartalma a jelenlegi-
nek a kétszeresére növekszik,

– a globális hõmérséklet-emelkedés
elérheti az 1,5–4,5 °C-t,

– a tenger vízszintje mintegy 45 cm-
rel emelkedhet.

Valószínûleg a boreális erdõterületen
lesz a 21. század folyamán a becslések
szerint a hõmérséklet-emelkedés a leg-

nagyobb (4 °C), a mérsékelt övi erdõké
szélesebb latitûddel változik (2,6 °C),
míg a trópusi erdõk területén 1–2 °C a
várható hõmérséklet-emelkedés. Indo-
kolt tehát a légköri carbon-koncentráció
csökkentése, amelyre nézve nemzetkö-
zileg ajánlott stratégiát dolgoztak ki:

A biológiai diverzitás megõrzése
szintén az erdõk sokoldalú immateriális
haszna között a kiemeltek közé tartozik
a világon. Számos kutató hangsúlyozza,
hogy a trópusi erdõk a krizis állapotába
jutottak a hosszú távú kutatásból levon-
ható következtetések szerint. (Schaik,
Terborgh, Dugelby 1997). Az ilyen és
hasonló problémák érdekében növek-
szik az egyetértés a biológiai diverzitás
megõrzésének módszereit illetõen az
egyes országok között. Ezt igazolja a Ri-
óban aláírásra megnyitott: „Egyezmény
a biológiai sokféleségrõl”. A becslések
szerint a földön élõ fajok száma közel
12 millió, amely a földtörténeti múlt fo-
lyamán sokat változott, a fajdiverzitás
csökkent. E téren a trópusi és a szubtró-
pusi területek a legveszélyeztetetteb-
bek. A hozzánk közeli mediterrán tér-
ségben a megmaradt természetes vege-
táció az eredeti területnek az 5%-ára
szorult vissza. A fajok pusztulásával
együtt csökken a génkészlet. A Kárpát
medencében még jellemzõ a flóra és fa-
una elemek sokfélesége. Magyarorszá-
gon az edényes flóra faj száma 2149-re,
az állatfajoké 45 ezerre tehetõ. A Bioló-
giai Sokféleség Egyezmény keretében
az aláíró felek 14 jelentõs feladatot vál-
laltak, köztük azt, hogy tevékenységük-
kel nem okoznak környezeti kárt hatá-
raikon kívül.

Egészen más jellegû veszedelmet je-
lent a világ erdeire nézve az illegális ak-
tivitás és a korrupció. Ide sorolják az
erdõterületek törvénytelen elfoglalását
és mezõgazdasági (élelmiszertermelési)
célú átalakítását. Jelentõs méreteket ölt
a világon az engedély nélküli fakiter-
melés, faanyag-szállítás.

A tulajdonviszonyok szerepe az
elõbbiekben felsorolt problémák ren-
dezésében, az erdõk fenntartásában és
megõrzésében meghatározó jelen-
tõségû. Ezen a téren is rendkívül válto-
zatos a helyzet a világ egyes államai-
ban. Európában, USA-ban és Japánban
az erdõknek mintegy a fele van ma-
gánkézben. Ugyanakkor a kanadai
erdõk 93%-a, az ausztráliai és az új-
zélandiak 60-70 %-a köztulajdon. Kö-
zép- és Kelet-Európa egyes országaiban
a tulajdon formák lényegesen átalakul-
tak, az erdõk részben visszakerültek
egykori tulajdonosuk birtokába, vagy
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egy részüket privatizálták. Ez egy
hosszú és komplex folyamat, amely
számos jogi és gyakorlati kérdés megol-
dását igényelte. Az erdõbirtok gyakran
összekapcsolódik egyéb gazdasági ág-
gal pl. mezõgazdaság stb. Európában
10,7 millió magán erdõbirtok van,
amely átlagosan 10,6 ha, és 7 millió,
amely 3 ha körül van. Növekszik a szá-
ma azoknak az erdõtulajdonosoknak,
akik erdejüktõl távol élnek és közvetle-
nül nem foglalkoznak vele. Mindez be-
folyásolja az erdõk kezelését, amely
több országban az erdészetpolitikai fel-
adatok módosítását tette szükségessé.
Az állami erdõkkel szemben támasztott
társadalmi igényeket és kötelezettsége-
ket jelentõs mértékben szétválasztották
a magánerdõktõl.

Az állami tulajdonú erdõkkel szem-
ben valószínûleg a legjelentõsebben
nemzetközileg is az immateriális jellegû
szolgáltatások, a védelmi, a rekreációs,
„erdõjárási” igények  növekedtek.

Globális törekvésként jelentkezett az
erdõkkel kapcsolatos adatok, informá-
ciók bõvítése és megbízhatóságának a
fokozása, mert ezek nélkül hosszú távú
fejlesztést aligha lehet kidolgozni.
Mindaz, amit eddig a világ erdeirõl,
erdõgazdálkodásáról összefoglaltam –
a dolog természeténél fogva –, jelentõs
mértékben vonatkozik Európára, az
EU- ra és Magyarországra is. Ezért a to-
vábbiakban fõleg azokat a jellemzõ
tényezõket, fõleg tudományos vonat-
kozású szempontokat ismertetem, ame-
lyek elsõsorban az adott térségre
jellemzõk.

Európa erdei, erdõgazdálkodása
A kontinens erdei és megoszlásuk
különbözõ szempontok szerint

Európa erdei mintegy 1 billió ha-t
borítanak, amely a világ erdeinek 27%-
a. Ebbõl 851 millió ha Oroszország-
ban, 49 millió ha Svédországban és
Finnországban van. A többi: 38 euró-
pai állam csak a kontinens erdeinek a
15%-ával rendelklezik, amely fajlago-
san 1,4 ha/fõ erdõt jelent. Európában
található a boreális erdõk 80%-a. Az
erdõk területe az ezredforduló 10 esz-
tendejében évente 881 ezer ha-ral nö-
vekedett, ami 1%-os növekedésnek fe-
lel meg. Mindezekrõl a 3. és a 4. táblá-
zat nyújt áttekintést

Az európai alrégiók
Észak-Európa

Az ökológiai zónákon kívüli „más”,
alrégiók szerinti csoportosításban a
következõket célszerû kiemelni: Észak-

Európa területének  50,3 %-át borítják
erdõk. A vegetációra jellemzõ az alpesi,
a szubalpesi, és a boreális vegetáció.
Széles klímazónát ölel fel ez a régió.
Hagyományosan meghatározó ökonó-
miai jelentõsége van az erdõknek Svéd-
országban, Finnországban és Norvégiá-
ban. 1999-ben például Svédországban
az erdészeti szektor exportja 9,7 billió,
Finnországban 10,9 billió US dollár. Az
Észak Európa térség erdeinek évi fanö-
vedéke 220 millió m3, az évenkénti faki-
termelés 150 millió m3. Az erdõk fatér-
fogata (élõfa készlete) és az összes bio-
massza folyamatosan növekszik. Az
erdõk 75%-a magántulajdonban van. Az
alrégió 65 millió ha erdejébõl 10 millió
ha nem a fatermelést szolgálja, hanem 7
millió ha természetvédelmi terület, 3
millió ha-on pedig gazdaságos fater-
mesztés nem folytatható.

Közép-Európa
15 ország tartozik az alrégióhoz, kö-

zöttük Magyarország. Többségük fát
importál, kivéve Ausztria, Csehország
és Lengyelország. Az atlanti, a konti-
nentális és a mediterrán klíma befolyá-
solja az alrégió éghajlatát. A területnek
mintegy a negyed részét borítja erdõ,
amelynek kiterjedése 52 millió ha. Az
erdõk többsége fél-természetes erdõ. A
lomblevelû és a fenyõelegyes lomble-
velû erdõk a térség erdeinek a felét al-
kotják. A lomblevelû erdõk dominálnak
Franciaországban, Magyarországon és
Szlovákiában, míg az elsõrendû szerep
a fenyõké Németországban, Ausztriá-
ban, Lengyelországban, Angliában,

Irországban. A térség nyugati és közép-
sõ részén a bükkösök és a tölgyesek a
jellemzõk, a keleti részen és a hegyvi-
déken a különbözõ fenyõfélék. Az
erdõk fafaj-összetételét az utóbbi két
évszázadban Németországban befolyá-
solta a legnagyobb mértékben az
erdõgazdálkodás. Itt az élõfakészlet
kétharmada fenyõ. Ausztria erdeinek a
88%-a, Svájc erdeinek 77%-a fenyõ. A
fajlagos élõfakészlet legnagyobb Auszt-
riában: 300 m3/ha. Lengyelország erde-
inek kétharmadát alkotják a fenyõk,
Csehország erdeinek a fele lomb- és
fenyõelegyes faállomány. Magyaror-
szág és Szlovákia ebben a térségben a
lombos erdõk hazája. A lombos fafajok-
nak e két országban való közel 90%-os
aránya a legmagasabb a mérsékelt övi
és a boreális erdõzónában. Szlovákiá-
ban a bükk és a tölgy, Magyarországon
az akác és a nyárak jelenlegi szerepe
kiemelkedõ. Itt a fiatal erdõk aránya
rendkívül magas a 20. század második
felében végzett jelentõs mennyiségû új
erdõtelepítés következtében. Belgium,
Dánia, Luxemburg erdeiben a fényigé-
nyes (gyorsan növõ) fafajok aránya
jelentõs, kivéve az Ardennek területét.
Az erdõk területe a magas népsûrûség
miatt ezen a vidéken számottevõen
nem növelhetõ. Irországban és Angliá-
ban a legmagasabb a szubrégió terüle-
tén a mesterségesen létesített (ültetett)
erdõk aránya: 90, illetve 69 %. Közép
Európában az új erdõk területe évente
0,3%-kal növekedett a 90-es években. A
fakitermelés 217 millió m3, míg az évi
fanövedék 366 millió. Eszerint az éves

 

Erd terület 
1990-2000 
változás 

Fatérfogat 
és tömeg Alrégió 

Terület 
1000 ha 

1000 ha % ha/f 1000 ha % m3/ha t/ha 
Észak-Európa 129019 64945 50,3 2,5 70 0,1 105 60 
Közép-Európa 196358 51880 26,4 0,2 152 0,3 222 117 
Dél-Európa 163750 51723 31,6 0,3 233 0,5 112 60 
Belorusz 
Oroszország 
Moldova 
Ukrajna 

1 770 830 870 703 49,2 4,1 423 0,0 106 56 

Európa összes 2 259 957 1 039 251 46,0 1,4 881 0,1 112 59 
Világ összes 13 063 900 3 869 455 29,6 0,6 -9391 -0,2 100 109 

3. táblázat. Európa erdei Forrás: FAO
Erd terület 

1000 ha 
Változás 

1990-2000 
Fatérfogat 
és tömeg Ország 

Terület 
 

1000 ha 1000 ha % ha/f  1000 ha % m3/ha t/ha 

Üzem-
terve- 
zettség

% 
Ausztria 8273 3886 47,0 0,5 8 0,2 286 250 100 
Magyarország 9234 1840 19,9 0,2 7 0,4 174 112 100 
Lengyelország 30442 9047 29,7 0,2 18 0,2 213 94 100 
Szlovákia 4808 2177 45,3 0,4 18 0,9 253 142 91 
Csehország 7728 2632 34,1 0,3 1 - 260 125 100 
Közép-Európa 
összes 

1 966 385 51880 26,4 0,2 152 0,3 222 117 98 

Európa összes 2 259 957 1 039 251 46,0 1,4 881 0,1 112 59 92 

4. táblázat. Közép-Európa erdei Forrás: FAO
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fanövedéknek csak az 59%-át termelték
ki. Közép Európa valamennyi állama
erdeirõl elgendõ információval rendel-
kezik. Az erdõk 36%-a állami, 13%-a
egyéb közösségi, 43%-a magán- és 8 %-
a egyéb tulajdonban van. Számos or-
szágban a társult-közösségi (szövetke-
zeti) erdõk szerepe kiemelkedõ. Ezek:
Belgium, Franciaország, Németország,
Liechtenstein, Luxemburg és Svájc. A
szubrégió erdeit jelentõs károk érték,
amelynek elsõsorban a légszennyezés
volt az okozója. A keleti részeken vég-
bement változás a tulajdonviszonyok
terén is számos helyen átmenetileg
kedvezõtlen helyzetet teremtett az
erdõgazdálkodásban

Dél-Európa.
15 ország tartozik ide, amelyek egy

részének a határa a Földközi tengerig
ér. Jellemzõ a mediterrán klíma, a nyári
magas hõmérséklet, a szárazság és az
erdõtüzek veszélye, amelyet az erdõt
látogatók emelkedõ száma tovább nö-
vel. Az egyes országok között jelentõs
ökonómiai és életszínvonalbeli különb-
ségek vannak. Ez jellemzõ az erdõkre
is, amelyeket a történelem folyamán
túlhasználtak és jelenleg a ter-
mészetközeli erdõk minõsége is ala-
csony. Az erdõk területe egyezik a kö-
zép-európaiakéval: 52 millió ha, amely
30%-os erdõsültségnek felel meg. Az
erdõknek több mint a 8%-a mesterséges
eredetû, területük a 90-es években
évente mintegy 230 ezer ha-ral nõtt.
10%-uk fenyõ-lombelegyes erdõ. Az
örökzöld tölgyek aránya jelentõs, ma-
gasabb fekvésekben a bükké. A fenyõk
közül a Pinus halepensis, a P. sylvesrtis,
a Picea és a Larix fajok térfoglalása szá-
mottevõ. Spanyolországnak van itt a
legnagyobb kiterjedésû erdeje: 14,4
millió ha. Ehhez járul még 12,5 millió
ha fásított terület. Mindezeket figyelem-
be véve az ország felét erdõ és fa foglal-
ja el. Olaszország erdei a legváltozato-
sabbak, területük 10 millió ha, amely-
nek 70%-át a lombos fafajok foglalják
el. A alrégió többi országának összesen
9 millió ha erdeje van. A fakitermelés a
fele a fanövedéknek. A kis erdõtulaj-
donosok száma rendkívül sok.

Belorusszia, Moldva, Oroszország, Uk-
rajna 

Alrégió, 8 idõzónát ölel fel és a ke-
let-nyugat irányú hossza 7000 km. A
északi része a sarki és a boreális, déli
területei a mérsékelt zónába tartoznak.
Az erdõk összterülete 871 millió ha,
amelybõl 861 millió ha van Oroszor-

szágban és amelyhez még 71 millió
egyéb fás terület csatlakozik. 4 ha erdõ
jut itt 1 lakosra, a 0,6 ha világátlaggal
szemben. Az erdõk 98%-a természetes
úton keletkezett, újabban jelentõs mér-
tékû erdõtelepítés kezdõdött. Az
erdõknek mintegy a felét a fenyõk al-
kotják: Picea abies, Pinus sylvestris, P.
sibirica, Larix sp. Az erdõk élõfakész-
lete 61 billió m3, fanövedéke 742 millió
m3, amely 1,4 m3/ha. Az erdõkárok
rendkívül nagyok. A ’90-es években a
fapusztulás elérte a 359 millió m3/ év
mértéket, amely az évi fanövedék 37
%-a és az éves fakitermelés két-három-
szorosa. A nagy kérdés: miért, milyen
mértékben és hogyan lehet növelni
ezeken a területeken az erdészeti erõ-
forrásokat. A gazdasági liberalizációval
együtt jelentkezett a környezetvéde-
lem javításának a követelménye az er-
dészetben is. A fakitermelés, szállítás
az erdõk degradációjának sok esetben
az okozója, az erdõk felújításának aka-
dályozója. A környezet védelme érde-
kében növelni kell a védett erdõ-
területek nagyságát. A csernobili rob-
banás jelentõsen károsított Oroszor-
szág területén legalább 1 millió ha
erdõt és legalább ennyit Ukrajnában és

Belorussziában. Mindez kérdésessé
tette ezen erdõ fájának, termékeinek a
további hasznosítását. A következõ
években nem várható ezen alrégióban
változás sem az erdészeti politikában,
sem a privatizációban.

Az európai erdõkrõl szólva indokolt,
hogy külön is felsoroljuk az Európai
Unió erdeinek összesített adatait. A világ
erdeinek a 6%-a: 138 millió ha van az EU
területén, amelynek az erdõsültsége
34%. Ezen belül jelentõs a szórás: Finn-
ország: 34%, Szlovénia: 56%, Ausztria:
46%, Szlovákia:41%, Magyarország: 20%,
Málta: 0,9%. Jelentõsek a különbségek
az egyes tagállamok erdeinek fafaj-
összetételében és minõségét tekintve is.
Az ökológiai adottságokban mutatkozó
számottevõ eltérés miatt sem alakított ki
az EU közös erdészeti politikát, csak
stratégiai irányelveket fogalmazott meg.
Alapvetõ állásfoglalás: csak az ökonómi-
ailag erõs erdõgazdaság képes teljesíteni
a 21. század ökológiai, természetvédel-
mi vonatkozású követelményeit, ezért az
erdõgazdálkodás fejlesztésével együtt
kell fejleszteni a fafeldolgozást és növel-
ni a fafelhasználást. A faigényeket az EU
erdei képesek kielégíteni. 

(folytatjuk)

A XVIII. sz. jeles utazója, Bél Mátyás,
Kunszentmiklós környékén járva úti-
könyvében rendkívül fátlannak jelle-
mezte a Kiskunság felsõ részét. Ezért
érthetõ, hogy a város a XVIII. sz. máso-
dik felében már erdõ-csõszöket állított
be a meglévõ erdõk védelmére, ezeket
„erdõ-inspector” néven említik a váro-
si iratok. Megbecsültségüket jelzi,
hogy õrzõ-putrijuk mellett 3 hold szán-
tót és külön káposztásföldet is kiutal-
tak nekik.

Az 1773-ból való fõbírói jelentés
„plántálni való” fûzfák telepítésérõl
szól, majd így folytatja: „Valószínûen
Tessedik Sámuelnek, esetleg Pethe Fe-
rencnek tartozunk hálával elsõ akáco-
saink ültetéséért, ami valószínûen a
XVIII. század utolsó évtizedére datálha-
tó, mert úgy 30 esztendõ múlva már
vágnak ki „nagy fákat”.

Egyéb lomb fáink között 1781-ben
található elszámolás 11 ezer tölgy- és
500 nyárcsemete hozatásáról. 1855-ben
rendeli el a város tanácsa az országutak
fásítását. Sok nyárfaágat (=valószínûleg

dugványt - referáló megjegyzése) hozat
a tanács Félegyházáról, s ezekbõl meg
akáccsemetékbõl telepíti a kerekegyhá-
zi úton lévõ ligeterdõket barmaik me-
nedékéül zivatar esetére. 1865 körül
kezdik meg a mozgó homok nagysza-
bású megállítását fásításokkal.

(Forrás: Illyés Bálint: Kunszentmik-
lós a redemptiótól századunkig. Kun-
szentmiklós, kiadás évszáma hiányzik)

Ref.: Dr. Szodfridt István
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Egy szellõ felsikolt, apró üvegre lép
s féllábon elszalad.
Ó április, ó április,
a nap se süt, nem bomlanak
a folyton nedvesorrú kis rügyek se még
a füttyös ég alatt.
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