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A harmadik oldal

AVilágbank jelentése szerint a gazdasági visszaesés
ellenére 2008-ban összességében 126 milliárd dol-
lár értékû szén-dioxid-kibocsátási engedély, közis-

mert nevén kvóta, cserélt gazdát az elõzõ évi 63 milliárd
dollárral szemben. Az éghajlatvédelem jegyében született
Kiotói Jegyzõkönyvben hazánk azt vállalta, hogy a globá-
lis felmelegedést elõidézõ gázok kibocsátását 6 százalékkal
csökkenti 2008-2012 között az 1985-1987-es kibocsátás-
hoz képest. A kibocsátási trendek arról tanúskodnak, hogy
1992 óta, a nehézipar és nagyüzemi mezõgazdaság össze-
omlását követõen, lényegében alig változott az ország
üvegházhatást okozó gázkibocsátása. A kiotói kötelezett-
ségként megállapított 109 millió tonnás üvegházhatású-
gázkibocsátási korlát jelenleg jelentõsen alulhasznált, mi-
vel a tényleges kibocsátás 70-80 millió tonna között reali-
zálódik évente.

A fentiekbõl levezethetõ évi 30 millió tonna kibocsátási
tartalék, mint nemzeti vagyonrész, felhasználása kizáró-
lag zöldberuházásokkal történhet. Ennek lényege, hogy
ténylegesen nyomon követhetõ, nemzetközi szinten elfoga-
dott tanúsítási rendszer szerint kimutatható üvegházhatá-
sú gázkibocsátás elkerülését kell vele megvalósítani. Ne-
künk, erdészeknek megfelelõ programjavaslatok állnak
rendelkezésünkre, hogy a kvóták képezte nemzeti vagyon-
nak legalább egy részét zöldberuházásokkal az ágazat fej-
lesztésére fordítsuk.

Eddig is számottevõen hozzájárultunk a klímaváltozás
kedvezõtlen hatásainak mérsékléséhez. Az erdõtelepítések
révén megvalósuló szénelnyeléssel és a meglévõ erdõk nö-
vekvõ szénkészletével évente 4-5 millió tonnával csökken a
légköri szén-dioxid mennyisége. Ezt a nemzetközi elõírá-
sok alapján erdõmérnök kollégáink által elkészített nem-
zeti gázleltár-jelentésbõl tudjuk. Kijelenthetjük, hogy ren-
delkezésünkre áll az a tanúsítási eljárás, amellyel a szén-
elnyelésünk nyomon követhetõ, amellyel a kibocsátás-elke-
rülés pontosan kiszámolható! 

Az erdõk tehát elsõrangú klímavédelmi beruházási le-
hetõséget kínálnak. A lehetõséggel élnünk kell. A kvótake-
reskedelembõl származó bevételeknek legalább egy részét
az erdõk védelmére, kutatására, természetesebbé formálá-
sára, a társadalmi szolgáltatásainak jobb biztosítására és
természetesen új erdõk telepítésére kellene fordítanunk.
Fontos ugyanis megjegyezni, az erdõtelepítések leállásával
a szénnyelés csökken, hosszabb távon az „érett erdõkben”
a kibocsátás-elnyelés kiegyenlítõdik. Valódi új, aktív
szénnyelés tehát elsõsorban erdõk telepítésével valósítható
meg! Az erdõtelepítéseket jövõben ezért nemcsak a vidék-
fejlesztés egy lehetséges eszközeként, hanem éghajlatvédel-
mi beruházásként kell értelmeznünk. 

Borovics Attila




