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Amikor ránéztem a konferencia lo-
gójára, s egy gyökér nélküli fát lát-
tam, rögtön az jutott eszembe, amit
egyszer egy filmben hallottam. „Az
élet régen a lehetõségeink tárháza
volt, most döntéseink következmé-
nyeinek összessége”.

Igen, sajnos rossz döntéseink,
helytelen cselekedeteink, magatar-
tásunk következménye, hogy most
fuldoklunk a szennyben. Ugyanis
ha ebben a pillanatban megszûnne
mindenféle károsanyag-kibocsátás
a Földön, akkor is legalább 140
évet kellene a hidroszférában élõ
mikroorganizmusoknak tevékeny-
kednie, hogy eltûnjön fejlett intelli-
genciánk eme „mellékterméke.”

A MEGOSZ elnökeként szintén
azt kell mondanom, a magánerdõ-
gazdálkodás is gyökértelen. Hisz a
rendszerváltoztatásig csaknem fél
évszázadon át nem is létezett. Most
kezd gyökeret ereszteni, gyönge
még, sebezhetõ. Segíteni kellene,
mert tán még sosem volt akkora szük-
ség az erdõkre, mint most. 

És gyökértelen a klímavédelem is.
Nincs mibe kapaszkodnia. Sem az
egyes emberek, sem a fejlett, sem a fej-
lõdõ országok nem szolgálnak tápta-
lajul. Ehelyett van egymásra mutogatás,
felelõsség alól kibújás. 

S mit hisz az egyszerû ember? Azt,
hogy az ipar a fõ szennyezõ. Pedig az
ipar káros anyag kibocsátása csak 8-9%-
nyi. És mit mond az egyik ország? Hogy
a másik nagyobb mértékben felelõs. S
mit tesznek a nagyhatalmak? Bármit,
csak a Kyotói Egyezményt ne kelljen
meghosszabbítani. Ezért is beszélhe-
tünk a koppenhágai vagy mexikói klí-
macsúcs kudarcáról. Jómagam a 2012-
es Föld Csúcsot illetõleg sem vagyok
túlzottan optimista.

A természet persze ebben is jóval
okosabb, mint a tárgyalóasztalnál ülõk.
Legyen szó akár a gazdaság, a tudo-
mány, a politika képviselõirõl, akár a
nagyhatalmakról, mert ahogy Kurt Tep-
perwein írta: „Egy tölgyfa sosem mon-
daná egy fenyõnek, hogy növesszen
koronát.”

Persze reménykedem én is, talán si-
kerül végre valamit elindítani. De igazá-
ból cselekedni kellene. Valahogy úgy,
hogy néha letesszük az autónkat, szét-
válogatjuk a szemetünket, kicseréljük a
nyílászáróinkat, korszerûsítjük a fûté-
sünket. Megmagyarázzuk a gyermeke-

inknek, unokáinknak, hogy minderre
miért van szükség, s megtanítjuk õket
olyan fát rajzolni, aminek van gyökere.
Mert nagyon fontos, hogy legyenek
gyökerek…

Bár a klímacsúcsok sorozatosan si-
kertelenek, az erdõk szempontjából
mégis nagy jelentõsége van egy új ter-
méknek az emisszió-kereskedelmi pia-
con. Ez az erdei szén (forest carbon),
vagyis az erdõk fáiban és talajában
megkötött szén, melyet pénzért lehet
árusítani.

A továbbiakban olyan erdészként is
szólnék Önökhöz, aki több mint három
évtizede szinte szimbiózisban élek az er-
dõvel. Itt jegyezném meg: az erdész az
az ember, aki leginkább harcol a klí-
maváltozás ellen, csupán azzal, hogy
jól végzi munkáját. Tehát szeretem,
tisztelem, óvom az erdõt. Egy darabig él-
tem is belõle, nem túl jól, de azért eltar-
tottam a családomat. Most már csak pró-
bálkozom, egyre kevesebb sikerrel. Ki
merem jelenteni: ismerem az erdõt. Ten-
ni akarok érte, úgy is, mint erdész, úgy
is, mint egy országos civil szervezet elsõ
embere. Sajnos azt kell mondjam, egyre
inkább hiába. A körülmények, a törvé-
nyek gúzsba kötik a kezemet. S kijelent-
hetem ugyanezt több százezer erdõtulaj-
donos és több ezer, az ágazatban dolgo-
zó erdész nevében is.

De mivel is van a legnagyobb baj?
Mindenekelõtt az erdõvel kapcsolatos

téves szemlélettel. Most még ugyan-
is az van a köztudatban, hogy amíg
a kirándulók szemetelnek benne,
kigyújtják, s valakik egész hegyol-
dalnyi erdõket lopnak el, addig
mindenkié az erdõ. De amikor arra
már költeni kell, felújítani, telepíte-
ni, szakszerûen rendezetté tenni,
megõrizni, a hatósági díjakat fizet-
ni, akkor már csak a tulajdonosé, a
gazdálkodóé..

Az is meggyõzõdésem, hogy az
emberek nagy többségének fogal-
ma sincs róla – jobb esetben csak
nem tudatosul bennük –, hogy az
erdõ nemcsak azért van, mert szép
és sétálgatunk benne, hanem a klí-
mavédelem egyik legjelentõsebb
tényezõje. Úgy is mint  szén-dio-
xid-elnyelõ és úgy is mint megúju-
ló energiaforrás.

Akkor elõször nézzük a szénle-
kötést. Az köztudott, hogy az erdei
fák kivonják a légkörbõl a szén-
dioxidot. De ezt nem lehet teljes

egészében szénelnyelésként számolni,
mert az erdõgazdálkodás során többfé-
le szén-dioxid-kibocsátás is fellép. Hi-
szen az elpusztult vagy letermelt fák tar-
talmazzák a megkötött  szén-dioxidot,
amire úgy tekintenek, mintha azonnal
visszakerült volna a levegõbe. Pedig ha
a letermelt fából faanyag lesz, akkor
nem bocsát ki azonnal  szén-dioxidot,
hanem akár évtizedekig is megkötve
tartja a szenet. Ennek ellenére a fakiter-
melések anyagát általában emisszió-
ként veszik figyelembe. Az erdõelhalást
és az erdõtüzeket úgyszintén. 

A magyar erdõk jelen pillanatban
nettó szénelnyelõk, vagyis az elnyelé-
sek nagyobbak a kibocsátásnál. Ezt a
szénlekötést forintosítani is lehet. 2008
és 2012 között a magyar erdõk elõrelát-
hatólag évente 2 millió tonna szén-dio-
xidot kötnek le. Ha az összes mennyisé-
get sikerülne az emisszió-kereskedelmi
piacon értékesíteni, akkor ez minden
egyes évben több mint 10 milliárd forint
bevételt jelenthetne. Ezért szeretnénk a
fatermékek széntároló képességének
elismertetését. A fatermékekben tárolt
szén jelentõségét a jövõbeni nemzetkö-
zi klímaváltoztatási egyezményekben
szerepeltetni kell. A tudomány bizo-
nyítja a fatermékek széntárolását, ezért
a fa növekvõ feldolgozása és használa-
ta a klímaváltozás elleni küzdelem ré-
sze. Tehát mindenképp támogatni, ösz-
tönözni kell.

Erdõ és klíma a Klímacsúcson
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Szerencsére a szénelnyelés növelhe-
tõ az erdõterület növelésével. A tervek
szerint 2025-ig elõreláthatólag 270-360
ezer hektárral növekszik a magyar er-
dõk összterülete. A szénelnyelést a
megfelelõ fafaj kiválasztásával is növel-
ni lehet. Az õshonos fák telepítése ese-
tén 2025-re 25-33 millió tonna szén-dio-
xid-megkötés érhetõ el, míg a gyorsan
növõ fafajok (nyár, akác) esetében 47-
58 millió tonna szén-dioxid-megkötés is
diagnosztizálható az elõbb említett idõ-
szakig.

Az sem mindegy, hogy legelõbõl
vagy szántóból alakítunk ki új erdõt.
Míg a volt szántó azonnal nettó szénel-
nyelõvé válik, a volt legelõ csak évek-
kel késõbb, a talajból történõ szén-dio-
xid-kibocsátás miatt. A szénelnyelést
segíthetik az energiaültetvények, vala-
mint a szennyvizek tisztítása és a vizek
helyben tartása céljából telepített faül-
tetvények is. Ha a kitermelt erdõket új
szempontok szerint újítjuk fel és kezel-
jük, az szintén növelheti a szénelnyelõ
képességüket.

Az tehát teljesen egyértelmû, hogy a
klíma védelmében az erdõterületeket
növelni kell. Kérdés, hogy milyen fafajt
telepítsünk? Ugyanis a gyorsan növõ fa-
fajok lényegesen több szenet kötnek
meg, mint a lassabban növõk. Ez min-
denképpen megkérdõjelezi az õsho-
nosság prioritásának jogosságát. A dön-
tõ szempont a termõhelynek megfelelõ
fafajt kell választani, az elõbbiek figye-
lembevételével.

Másik fontos kérdés, mennyi erdõt
telepítsünk? Magyarországon évi 20
ezer hektár erdõtelepítéssel lehetne
számolni, hiszen pár évvel ezelõtt a ma-
gán erdõgazdálkodók ennyit telepítet-
tek. Sajnos a telepítési és ápolási egy-
ségárakat, valamint a jövedelempótló
támogatást jelentõsen csökkentették,
ezért a telepítési kedv drasztikusan
visszaesett, s már csak évi 3-5 ezer hek-
tárral nõ erdeink területe. 2010-ben a
MEGOSZ aktív lobbizásának köszönhe-
tõen az unió elfogadta a magyar javas-
latot a telepítési és ápolási egységárak
növelésére, így remélhetõleg visszatér a
korábbi szintre az erdõtelepítési kedv,
és ismét elérhetjük az évi 17-20 ezer
hektár erdõtelepítési nagyságot.

Magyarországnak több mint 2 millió
hektár erdeje van, ami hazánk éves
szén-dioxid-kibocsátásának 25-szörö-
sében található légköri szenet köt meg.
A kibocsátási kvóta értéke 2008-ban
tonnánként 14-16 euró volt, ez termé-
szetesen az aktuális kereslet-kínálattól
függõen jóval magasabb is lehet. Egyér-

telmû, hogy a magyar erdõk megfelelõ
felújítása mindannyiunk alapvetõ érde-
ke. Sajnos erre külön pénzügyi támoga-
tás nem áll a gazdálkodók, tulajdono-
sok rendelkezésére sem uniós, sem
nemzeti forrásból. Úgy véljük, a mind
bonyolultabb és költségesebb magá-
nerdõs erdõfelújítási tevékenységet a
szén-dioxidkvóta eladásából származó
bevételekbõl kell támogatni Magyaror-
szágon. Ekkor válnának erdeink való-
ban „klímaerdõkké”. 

Az új erdõk létrehozását ugyanis
uniós társfinanszírozott jogcímbõl lehet
a jelenlegi szabályozás szerint megolda-
ni, míg a meglévõ, de kitermelt erdõk
szakszerû felújítását a kvótabevételek
támogatnák. Javasoljuk ezért: az erdõk-
bõl származó szén-dioxidkvóta-bevéte-
leket teljes mértékben a fentiekben leír-
tak szerinti erdõfelújítási, -kezelési te-
vékenységre fordítani. 

Az elõbbieket támasztja alá és indo-
kolja az új erdõtörvény 3.§ 1. bekezdése,
amely kimondja, hogy „az erdõk bár-
mely immateriális szolgáltatásából szár-
mazó állami bevételt, a külön jogsza-
bályban meghatározott részletes feltéte-
lek szerint az erdõk fenntartására, gya-
rapítására és védelmére kell fordítani”.
Nem kérünk tehát mást, mint a törvény
által elõírt kötelezettség betartását. 

Most néhány gondolat a fáról, mint
megújuló energiaforrásról. Az erdõ, a fa
az egyetlen belátható idõn belül újrater-
melõdõ energiaforrás és nyersanyag,
mellyel gazdálkodni tud az ember. A fát
tehát olyan energiaforrásnak tekintjük,
mely természeti folyamatok során fo-
lyamatosan rendelkezésre áll vagy újra
termelõdik, természetesen szakszerû
tervezés és kivitelezés mellett. 

Magyarországon az összes megújuló-
energia-felhasználás 72,5%-át a tûzifa
teszi ki. Hosszabb távon a fakitermelés-
bõl 3,6-4 millió köbméter tûzifával szá-
molhatunk évente. A bruttó fakitermelés
évi 6,609 millió köbméter, az apadék
0,970 millió köbméter. 2007-ben az er-
dei apadék például majd 1 millió köb-
méter volt, ennek megközelítõleg 50%-a
vehetõ reálisan figyelembe energetikai
hasznosításra. Erdõtervi lehetõség cca.
bruttó 10 millió köbméter, vagyis nettó
8,4 millió köbméter évente. A fakiterme-
lésben a jelenlegi lehetõségek jelentõ-
sen nem növekednek. Fontos feladat a
kezelésbe nem vett erdõk sorsának mi-
elõbbi rendezése és az erdõtervi lehetõ-
ségek fokozatosabb kihasználása. 

Ne feledkezzünk meg a fafeldolgo-
zási hulladék jelentõségérõl sem. Éven-
te összességében 0,9 millió köbméter

fahulladékot tudunk energetikai célból
hasznosítani.

Végezetül: az energetikai ültetvé-
nyekrõl, energiaerdõkrõl. Egyes felmé-
rések szerint Magyarországon mintegy
700 ezer hektár olyan terület áll rendel-
kezésre, ahol a növénytermesztés gaz-
daságossága megkérdõjelezhetõ. Ezek
jelenthetnék a bázist az új erdõk telepí-
téséhez. Bár a nagy hozamú, gazdasá-
gos energetikai ültetvények nem hoz-
hatók létre gyenge termõhelyeken, így
reálisan 50 ezer hektár energetikai ül-
tetvény létesítése és fenntartása tervez-
hetõ 8-10 éven belül. Az energetikai ül-
tetvényeknél átlagosan 20 m3/hektár/év
hozammal lehet számolni, azonban a
nyáraknál 30-40 m3 is elérhetõ. Az
összes energiaültetvény lehetõsége 1
millió m3/év. Mindebbõl látható, hogy a
fának, mint megújuló energiának a le-
hetõsége Magyarországon is jelentõsen
növelhetõ. Természetesen a megfelelõ
támogatási konstrukcióval.

A magyar energiamérlegben a bio-
massza szerepe is nõ, ennek energeti-
kai célra történõ termesztése és felhasz-
nálása egyre inkább az erdõgazdálko-
dás gazdasági lehetõségévé válik.

Fontos kiemelni, hogy minden erdõ-
gazdálkodási tevékenység magas kézi-
munka-ráfordítást igényel. Ezért ennek
növelése a vidék megtartóképességét is
növeli. Így sok alacsonyan képzett
munkanélküli juthat megfelelõen meg-
fizetett, értékteremtõ munkához.

Végül egy – azt hiszem mindnyájunk
számára – megfontolandó gondolat.
Bernhard Schlinn írta a Felolvasó c.
könyvében: „Nem létezik olyan, hogy
túlságosan késõ. Csak késõ van, és a
késõ mindig jobb, mint a soha.” Mind-
nyájan tudjuk, hogy már nagyon késõ
van. Azért mégis álljunk meg egy pilla-
natra… és tanítsuk meg a gyermekein-
ket, unokáinkat olyan fát rajzolni, ami-
nek van gyökere, törzse és lombja. 

Mert gyökerek nélkül egyszer csak
megtudjuk, mi is az a soha…

Luzsi József

A MEGOSZ és a Klíma Klub között
évek óta tartó, példaértékû együttmûkö-
dés folyik, amelynek keretében kölcsönö-
sen meghívjuk egymást a különbözõ ren-
dezvényekre, közös erdõtelepítési progra-
mokat hajtunk végre, együttesen lépünk
fel az erdészek és a környezet-, illetve ter-
mészetvédõk által közösen felvállalható
témákban. A fenti elõadás a Klíma Klub
által rendezett III. Magyarországi Klíma-
csúcs rendezvényen hangzott el 2011.
január 19-én, Szentendrén.




