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A fa egyedülálló tulajdonságokkal ren-
delkezõ anyag. Magától, természetes
módon képes megújulni, valószínûleg
ezért is mutatkozik rá egyre nagyobb
igény Európában is.

A fák növekedésük közben a fotoszin-
tézis során jelentõs mennyiségû szén-
dioxid megkötését végzik el. Kutatások
bebizonyították, hogy 1 m3 faanyag nö-
vekedése során mintegy 1,1 t CO2 meg-
kötése mellett, csaknem 0,7 tonna oxi-
gént termelnek erdõinkben (Edinburgh
Centre for Carbon Management). Lega-
lább ilyen fontos megjegyeznünk, hogy a
faanyag a szén-dioxid megkötése által
annak tárolására is szolgál, hiszen 1 m3

faanyag csaknem 0,9 tonna szén-dioxi-
dot képes magában tárolni.

Európa erdõterülete évente 510 000
hektárral nõtt az utóbbi években. A tel-
jes erdõállomány csaknem 20 000 millió
m3-t tesz ki, ebbõl évente kb. 346 millió
m3, kb. 64% a kitermelésre kerülõ rönk-
fa mennyisége. Ez nem éri el a tényleges
hasznosítható mértéket. Fontos megje-
gyeznünk, hogy az Európában felhasz-
nálásra kerülõ faanyag csaknem 90%-a
az európai erdõkbõl kerül ki, ezzel is
elõsegítve a faipar és az erdészet szoros
együttmûködését és fejlõdését.

Az európai erdészeti és faipari intéz-
mények, kutatóintézetek szoros együtt-
mûködése garantálja, hogy erdeink ál-
landóan, tervszerûen megújuljanak, és
hosszú távon szolgálják egészséges
környezetünket, ill. a faalapú termékek
fejlesztésének töretlen ívét.

A fa és a faalapú termékek fokozott
használata, elterjedése jelentõsen segít-
het az Unió országainak a kiotói célok
elérésben, nemcsak az egyre növekvõ
erdõterületek, hanem az energiaintenzív
anyagok, a fosszilis energiahordozók
egyre nagyobb mértékû kiváltása révén.
Különösen kiemelt szerepet játszik az
építõipar a környezetvédelem területén,
hiszen hosszú távra szóló, általában je-
lentõs energia-befektetést igénylõ beru-
házásokról van szó. A kifejlesztett és ma

már a gyakorlatban is elterjedten alkal-
mazott életciklus-analízis, és az ún. szén-
dioxid-indikátor a beépítésre kerülõ ter-
mékek kiválasztásánál ma már egyre
fontosabb szerepet kapnak.

Az egyes építõanyagok életciklusát
általában az alábbi három szakasz alap-
ján vizsgálják:

• gyártási szakasz: az alapanyag-ter-
mék elõállítása során felhasznált energia
mennyisége, CO2-kibocsátás mértéke,
szállítási költségek az építési helyre,

• használati szakasz: energia-fel-
használás, épületfizikai tulajdonságok,
karbantartási költségek,

• end-of-life phase: újrahasznosí-
tás lehetõsége, energiaigénye, megsem-
misítés, ártalmatlanítás költsége.

Korábban kevésbé tekintették fon-
tosnak a gyártási szakasz vizsgálata so-
rán az egyes anyagok elõállításához
szükséges ún. „szürke energiákat”, me-
lyek azonban a klímaváltozás kapcsán
egyre nagyobb hangsúlyt kapnak. Álta-
lánosan igaz, hogy minél nagyobb a
„szürke energia” mértéke, annál na-
gyobb a kapcsolódó CO2-kibocsátás,
így a környezeti terhelés is. Itt érdemes
ismét kiemelnünk a faanyagok és a be-
lõlük készülõ speciális termékek jelen-
tõségét, hiszen az alumínium, az acél
vagy a mûanyagok elõállításhoz szük-
séges szürke energiák mértéke sokszo-
rosa a fatermékekhez képest.

Egy svéd tanulmány adatai alapján,
ahol két azonos paraméterekkel rendel-
kezõ családi házat hasonlítottak össze,
egy vasbeton szerkezetbõl készült épü-
let elõállításához szükséges fajlagos
energia 2300 M J/m2-rel volt több, mint
az azonos, de faszerkezetû épület elõál-
lítása során felhasznált energia. (A
nagyságrendet érzékeltetendõ: az
összenergia-különbözet hét évre ele-
gendõ lenne az épület teljes üzemelte-
téséhez: fûtés, melegvíz, villany.) Fon-
tos, hogy a vasbeton szerkezetû épület
elõállítása során fajlagosan 370 kg/m2-
rel több CO2 is kerül kibocsátásra.

A használati szakasz során – a fa és a
faszerkezetû anyagok kedvezõ épületfi-
zikai tulajdonságainak köszönhetõen
lényegesen jobb energetikai mutatók-
kal rendelkezõ épületet tudtak létre-
hozni – üzemeltetési költségei csaknem
50%-kal voltak alacsonyabbak a vasbe-
ton szerkezetû épülethez képest.

Az end-of-life szakasz vizsgálata so-
rán megállapították, hogy a faszerkeze-
tû épület újrahasznosíthatósága csak-
nem teljes mértékû volt, fõleg, ha figye-
lembe vesszük, hogy fosszilis energia-
források is kiválthatók vele, így mint
megújuló energiaforrás, fontos szerepet
kap az életciklus végén. Nem utolsó
szempont, hogy ekkor, „elégetése” so-
rán sem fog több CO2-t a környezetnek
átadni, mint amennyit a faanyag életcik-
lusa során megkötött.

Érdekes megemlíteni egy osztrák ta-
nulmányt, melyben azt ismertetik, hogy
Bécs belvárosában lévõ épületek felújí-
tásánál mintegy 44 000 t régi, beépített
faanyag került kibontásra, melynek
több mint 50%-át azonnal újrafelhasz-
nálták, 6700 tonnát mint fûrészárut újra-
feldolgozták, és kb. 15 000 tonnát fafor-
gácslap alapanyagként hasznosítottak.
Elégetésre nem került sor!

A modern beruházások és környe-
zettudatos építés elõretörésével az élet-
ciklus-analízis a beruházók számára
fontos információkat szolgáltatnak, az
uniós támogatások esetében pedig egy-
re inkább nélkülözhetetlen mellékletét
képezik a tervezõi feladatnak. Speciális
mérnökirodák, intézmények foglalkoz-
nak a különleges rendeltetésû épületek
esetében a bonyolult, összetett elemzé-
sek elkészítésével.

A faszerkezetes épületek jelentõsége
a fentiek alapján kézzel fogható a CO2-
kibocsátás tekintetében, akár a „szürke
energiák”, akár a mûködési ciklus során
felhasznált energiák esetében.

Egy angol tanulmányban megálla-
pították, hogy minél nagyobb az épü-
letszerkezetben beépített, felhasznált

Faanyaggal a klímaváltozás ellen

Globális erdôállomány (millió hektár) Egy épület energia-felhasználása az életciklusa alatt, átlagosan
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faanyag aránya, annál kisebb a szür-
ke energiák mértéke. Például míg egy
kívül téglaburkolattal ellátott fa-váz-
szerkezetes épület 1,55 t szén-dioxid-

kibocsátás-meg-
takarítást ered-
ményez egy ha-
gyományos fala-
zott szerkezet al-
k a l m a z á s á v a l
szemben, addig
egy tiszta faszer-
kezet, kívül fa-
burkolattal ellát-
va, már 3,45 t
szén-dioxidkibo-
csátás-megtakarí-
tást jelent 50 m2

falfelületre vetít-
ve. Ez egy átlagos

családi ház esetében nagyjából 5 t
CO2-csökkenéssel jár a tiszta faszer-
kezet javára! Ez megfelel egy 1400
cm3-es autó 23 000 km futásteljesít-

ménye alatt kibocsátott CO2-mennyi-
ségének.

Nem nehéz a fentiek alapján felmér-
ni, milyen további lehetõségek rejlenek
az EU-tagállamok számára, az új építé-
sû ingatlanok esetében, ha a faszerke-
zetek elterjedését elõsegítik. A kiotói
célok elérésének egyik fontos alappillé-
re lehet már a közeljövõben a korszerû
faszerkezetû épületek építésének támo-
gatása. A nemzetközi szervezetek, akár
az Európai Készház Szövetség (EIV)
vagy az Európai Faipari Szövetség (CEI
bOIS) közös kutatási projektjei és lob-
bitevékenysége várhatóan jelentõs el-
mozdulást hozhat már rövid távon ezen
a piacon.

Fazekas Péter ügyvezetõ
TrendHaus Kft.

(Környezetvédelem)

Faszerkezetes épületek aránya családi házak esetében

Bárcsak a gazdasági szakemberek látták
volna úgy elõre a válságot, mint a kör-
nyezetvédõ szakértõk a klímaváltozás
következményeit. Ha egy elõrejelzés be-
jött az utóbbi idõben, akkor az éghajlat-
változásokkal kapcsolatos „ígéretek” saj-
nos kamatostul beváltak: ciklonok, hurri-
kánok, aszályok világszerte. Úgy tûnik
azonban – és sajnos a politikai döntések-
ben is ez tükrözõdik –, hogy semennyi
bizonyíték nem elég ahhoz, hogy a való-
di változtatások mellett döntsünk.

Az Európai Unió döntéshozói sem bíz-
tak kellõen a környezetvédõkben, hisz a
gazdasági válságra hivatkozva pillanatok
alatt feláldozták a kezdetben nagyon am-
biciózusnak tûnõ, tavaly elfogadott úgy-
nevezett klímacsomagot. Míg a hivatalos
sajtóközlemények szerint 2020-ig húsz-
százalékos kibocsátás-csökkentést vállalt
az EU, addig a valóságban a WWF számí-
tásai szerint sokkal kisebb csökkentésrõl
döntöttünk, ráadásul a legszennyezõbb
szektorok – például a szénipar – derogá-
ciókat kaptak. A jogszabály értelmében a
kibocsátás-csökkentések nyolcvan száza-
lékát Unión kívüli beruházásokkal lehet
jóváírni, továbbá a vállalt húsz százalékba
már beleszámították azt a csökkenést,
ami a volt kommunista tagállamok ne-
héziparának kilencvenes évekbeli össze-
omlása miatt realizálódott. Pedig nemrég
még mindenki a Stern-jelentést szajkózta
– hogyha most nem cselekszünk a klíma-
változás ellen, akkor a mostani költségek
helyett annak tízszeresét kell majd kifizet-

nünk. Cselekvésre lenne pénz, hisz a
pénzügyi rendszer megvédésére pillana-
tok alatt több ezermilliárd dollár jutott.
Azonban se a hazai, se az uniós vezetõk
nem veszik kellõen komolyan a klímavál-
tozást és a környezetvédelmi kérdéseket,
különösen, ha komoly gazdasági érde-
kek is sérülnének. A mai napig sok fele-
lõs döntéshozó és véleményformáló vagy
nem hisz a klímaváltozásban, vagy baga-
tellizálja annak a következményeit, jobb
esetben pedig csupán üzleti lehetõséget
lát benne. A klímaszkeptikusok érveit cá-
folandó, Brett Parris, az ausztrál Monash
egyetem kutatója tudományosan megala-
pozott válaszokat állított össze.

Talán a legelterjedtebb érv a cselek-
vés ellen, hogy az éghajlat változása
egy természetes folyamat, volt már sok
klímaváltozás a Föld történetében. Kor-
dos László, a Magyar Állami Földtani In-
tézet igazgatója is azt nyilatkozta a kö-
zelmúltban: „tudom, hogy ez az egész
klímaváltozás hülyeség. … Mert a klíma
folyamatosan változott”. A korábbi ég-
hajlati változásokra való hivatkozás az
ausztrál kutató szerint egyrészt azért té-
ves és félrevezetõ, mert korábban so-
sem élt ennyi ember a Földön, különö-
sen a jövõben akár víz alá kerülõ ten-
gerpartokon. Látnunk kell, abból, hogy
embertõl független folyamatok miatt
korábban is változott az éghajlat, még
nem következik, hogy a jelenlegi klíma-
változás is természetes folyamat lenne.
A Klímaváltozást Vizsgáló Kormányközi

Bizottság (IPPC) két éve kimondta: mi-
nimum kilencvenszázalékos bizonyos-
ságú, hogy az emberek által kibocsátott
üvegházhatású gázok emissziója okoz-
za a klímaváltozást. A tudósok nagyság-
rendileg ki tudják számítani, mely folya-
matnak milyen hatása lehet a klímára,
és ez alapján mondták ki, hogy a jelen-
legi klímaváltozás oka egyértelmûen
az, hogy több mint harminc százalékkal
nõtt a szén-dioxid, illetve az egyéb
üvegházgázok koncentrációja az ipari
forradalom óta. Valóban voltak tehát
korábban is éghajlatváltozások, ám ez a
jelenlegi állapotokkal kapcsolatban
semmilyen szempontból sem releváns.
A korábbi éghajlatváltozások során rá-
adásul évezredek alatt változott a hõ-
mérséklet. A jégkorszakból történõ 4–7
Celsius-fokos felmelegedéshez például
ötezer év kellett, míg most az IPPC-je-
lentés szerint elképzelhetõ, hogy mind-
öszsze száz éven belül lesz ekkora vál-
tozás. Arra, hogy öt Celsius-fokot nõtt
volna a hõmérséklet egyetlen századon
belül, nem tudunk példát az elmúlt öt-
venmillió évbõl, így kérdéses, hogy mi-
képp tudna az élõvilág alkalmazkodni
ekkora változáshoz. Az IPPC jelentés
szerint 1,5–2,5 Celsius-fokos hõmérsék-
let-növekedés a fajok 20-30 százalékát
kihalással veszélyezteti.

Elhangzik többször az az érv is, hogy
a nagyszabású intézkedésekkel vár-
nunk kellene addig, amíg még több bi-
zonyítékunk lesz a változásokra. Ezt az

Ha még mindig kételkednénk 
a klímaváltozásban




