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Az EU az éghajlatváltozás elleni küz-
delemben és az energiapolitikában
ambiciózus célokat tûzött ki maga elé. 

Amennyiben az erdõk belekerül-
nek a szénegyenleg-számításokba,
Magyarországnak is elemi érdeke,
hogy az erdõk szénelnyelõ képessé-
gét megõrizze. Ehhez forrásként
szolgálhat az erdõgazdálkodók ré-
szesítése a szén-dioxid-kvóta-keres-
kedelem hasznából.

A Cancúni megállapodás elõzménye
az 1992 júniusában, Rio de Janeiróban
aláírt ENSZ Éghajlat-változási Keret-
egyezmény kiegészítõ jegyzõkönyve, az
ún. Kiotói Protokoll. A szöveget 1997.
december 11-én, a keretegyezmény tag-
államainak harmadik konferenciáján,
Kiotóban fogadták el és nyitották meg
ratifikálásra. A Jegyzõkönyv 2005. febru-
ár 16-án lépett hatályba, amit 2007-ig az
Egyesült Államok kivételével a világ
összes jelentõs országa ratifikált. A jegy-
zõkönyv meghatározta, hogy milyen
idõkereten belül és mennyivel kell csök-
kenteni (nettó értelemben, tehát többek
között az erdõk szénlekötését is beszá-
mítva) az üvegházhatású gázok kibocsá-
tását ahhoz, hogy mérsékelhetõek le-
gyenek a klímaváltozás negatív hatásai.
A benne foglaltakat azonban sok állam
nem, vagy nem a vállalásnak megfelelõ-
en, illetve nem a vállalt idõpontra teljesí-
tette. Ráadásul az, hogy az USA, mint az
akkori legnagyobb kibocsátó kimaradt,
igen labilissá tette a megállapodást. 

Napjainkra a Kiotói Jegyzõkönyvre
alapozva egy új egyezség kell, ami jogi-
lag kötelezõ elvárásokat, célszámokat és
idõkereteket tartalmaz, amelyet minden,
a folyamatban résztvevõ állam elfogad.

A Kiotói megállapodás 2012-ben lejár.
Az ENSZ klímaváltozási programja
(UNFCCC) keretében tárgyaló állam- és
kormányfõknek a koppenhágai konfe-
rencián nem sikerült összehozni új, a kio-
tóit meghosszabbító megállapodást. A
problémát részben Cancúnban (Mexikó)
próbálták megoldani 2010 decemberé-
ben, de a részletek elfogadása fõként az
ez év végén, a Dél-Afrikában szervezett
tanácskozás feladata lesz. A fõ kérdés az,
hogy miként folytatódjon a klímaváltozás
elleni küzdelem 2012 után, amikor lejár a
kérdést szabályozó egyetlen nemzetközi
szerzõdés, a Kiotói Jegyzõkönyv. Az Eu-

rópai Unió azon fáradozott, hogy ne fus-
son zátonyra az éghajlatváltozás elleni
küzdelem terén az Egyesült Nemzetek ál-
tal indított folyamat, és elérhetõ közelség-
be kerüljön egy világméretû éghajlat-vál-
tozási megállapodás. A Cancúni megálla-
podás létrejötte azt mutatja, hogy a multi-
laterális folyamat eredményre tud vezetni.

Az államok Cancúnban megegyeztek
abban, hogy 2 Celsius fokban maximál-
nák a globális felmelegedés mértékét az
ipari forradalom elõtti szinthez képest. A
megállapodás a Kiotói Jegyzõkönyvet ra-
tifikáló országoknak – a tudomány által is
elismert célokkal összhangban – 2020-ig
25 és 40 százalék közötti károsanyag-ki-
bocsátás csökkentést ír elõ az 1990-es bá-
zisévhez képest. Nevesítik, de nem végle-
gesítik a Kiotói Jegyzõkönyv második vál-
lalási periódusát is. Az országok – az er-
dõk kivételével – lezárták a vitát arról,
hogy melyik évet kellene viszonyítási
alapnak tekinteni, és megegyeztek abban,
hogy a Kiotói Egyezmény hatályának
múltával is az 1990-es évhez fogják mérni
a kibocsátásokat. Az évszám csak ajánlás,
az országok saját vállalásaikat bármely ál-
taluk választott évhez képest megfogal-
mazhatják, csak indokolniuk kell.

A megállapodásban leszögezik: lét-
rehoznak egy olyan keretegyezményt,
amelyhez 194 állam csatlakozik, amely
tartalmazza többek között az Egyesült
Államok, valamint a fejlõdõ országok
vállalásait is. Egyetértettek abban, hogy
az üvegházhatású gázok kibocsátását
2050-ig világszerte jelentõsen csökken-
teni kell. Arról, hogy mennyivel, a kö-
vetkezõ, dél-afrikai klímacsúcson szü-
lethet megegyezés. 2013 és 2015 között
az eddig érvényes kibocsátási célokat
felülvizsgálhatják és dönthetnek a fel-
melegedés további, 1,5 Celsius fokban
történõ maximálásáról. Az egyes orszá-
gok önkéntes, egyéni vállalásait egy kü-
lön listán tartják nyilván.

Az EU már a cancúni tárgyalásokat
megelõzõen, a koppenhágai klímacsú-
cson is azt hangsúlyozta: az üvegházha-
tású gázok kibocsátását 20 százalék he-
lyett 30 százalékkal is mérsékelné 2020-
ig - 1990-es bázison - akkor, ha a többi
ország is ezzel összemérhetõ, szigo-
rúbb vállalásokat tesz az éghajlatválto-
zás elleni harcban.

Ismert, hogy a klímaváltozás legin-
tenzívebben a fejlõdõ világ országait

sújtja, és egyben õk azok, akik legin-
kább eszköztelenek a védekezést illetõ-
en. A folyamatban résztvevõ államok is-
mét megerõsítették azt a célt is, hogy
egy létrehozandó Nemzetközi Zöld
Alapba évente segélyt gyûjtenek össze
2020-ig a fejlõdõ államok klímavédelmi
erõfeszítésének támogatására. A megál-
lapodás ugyanakkor nem nevesíti a fi-
nanszírozás forrásait, ez további tárgya-
lások témája lesz. Ez az ún. Zöld Klíma
Alap hivatott arra, hogy támogassa a fej-
lõdõ országok klímatörekvéseit, ez a –
tervek szerint évi 100 milliárd dolláros –
keret teremthetné meg a feltételeket ah-
hoz, hogy a szegényebb országok is
hozzáférjenek a tiszta technológiákhoz.

Mindazonáltal a leginkább vitatott
pontok továbbra is eldöntetlenek ma-
radtak, például a Kiotói Egyezmény sor-
sa. A tárgyalásoknak nem sikerült kon-
szenzusra jutni a folytatásról. Kanada, Ja-
pán és Oroszország nem hajlandó aláír-
ni egy olyan egyezményt, ami aztán
pont a legnagyobb kibocsátókat – az
Egyesült Államokat, Kínát és Indiát –
nem kötelezi az emisszió csökkentésére.

Az EU ambiciózus éghajlat-változási
és energiapolitikai célokat tûzött ki ma-
ga elé 2020-ig. Jövõ tavasszal az Euró-
pai Bizottság olyan stratégiát fog elõter-
jeszteni, mely révén 2050-ig megvaló-
sulhat az alacsony szén-dioxid-kibocsá-
tású gazdaságra való átállás, ami egyút-
tal új lendületet ad a gazdasági növeke-
désnek, a munkahelyteremtésnek és az
innovációnak, de az EU energiaellátásá-
nak biztonságát is erõsíti.

Elsõsorban a fejlõdõ világot érintik a
cancúni, erdõvédelemmel kapcsolatos
megállapodások. Egyezség van születõ-
ben ugyanis az ún. REDD (Reducing
Emissions from Deforestation and Forest
Degradation) Plus-programról, amely az
erdõvédelemmel, s fõként a fejlõdõ or-
szágok trópusi esõerdõ-védelmét célzó
rendszer finanszírozási mechanizmu-
sának kialakításával foglalkozik. Megál-
lapodtak az átláthatóságban is, vagyis
most már az ezzel kapcsolatos folyama-
tokat független, külsõ szereplõk ellenõ-
rizhetik. Megállapodás született a fejlõdõ
országokban található erdõk védelmérõl
is. A szöveg szerint a fejlõdõ országok-
nak nemzeti stratégiákat kell kidolgozni-
uk az erdeik számára, a fejlett országok
pedig technológiai és pénzügyi segítsé-

Az erdõk kiemelt szerepe az EU 
klímaváltozás elleni programjában
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get nyújtanak a megvalósításban. A pro-
gram egyik hiányossága, hogy a piaci
eszközök szerepével nem foglalkozik.

Az éghajlatváltozás elleni küzdelem-
ben az EU számára az erdõ szerepe ki-
emelten fontos, de még nincs megállapo-
dás az erdõgazdálkodás elszámolási mód-
járól, a referenciaszint tervezett kialakítá-
sáról. A referencia szint javasolt értékére
nézve minden országnak 2011. február
végéig kellett leadnia jelentést az ENSZ fe-
lé (e jelentések véglegesítése és leadása
jelenleg még folyamatban van). Eddig az
idõpontig a tagállamoknak az EU-hoz is el
kellett juttatniuk a kiinduló referen-
ciaszint-számításokat. A tervek szerint az
elszámolásba belekerülne az erdõgazdál-
kodásnak az erdõtelepítésen, az erdõirtá-
son és az újraerdõsítésen felüli széne-
gyenlege is. E referenciaszint-becslés a
történeti elnyelés-adatoknak a jövõre tör-
ténõ elõrevetítésével történik. A számítás-
ba kötelezõen be kell kalkulálni a faipari
felhasználásra kerülõ faanyagokat (fûrész,
lemez- és papíripari alapanyagok stb.) is.
Az elszámolásnál majd a megállapított bá-
zishoz képest mért, évenkénti különbsé-
geket kell számba venni.  Nem teljesen
tisztázott a vis major helyzetek, a termé-
szeti károk elszámolásának módja sem.
Egyes vélemények szerint az erdõgazdál-
kodás hozzájárulását a folyamathoz
mennyiségileg limitálnák is. Nincs válto-
zás abban, hogy a talajok széntartalmának
változása kötelezõen figyelembe veendõ.

A referenciaszinttel kapcsolatos eddi-
gi elemzések további javítása szükséges,
feltárva azt, hogy mekkora szénelnyelõ
potenciállal rendelkezik az adott tagál-
lamban az erdõgazdálkodás. Ez ahhoz is
szükséges, hogy a végsõ, kötelezõ érvé-
nyû megállapodások bázisát kialakítsák. 

A bizonytalanságok miatt lehet, hogy
kialakítanak egy úgynevezett „különle-
ges szabályok státuszát” (kompenzáci-
ós szabályt) is. Az eddigi szabályozás-
hoz képest új elem a referencia-évvel
való összehasonlítás (bruttó/nettó). Az
erdõ növekedése bizonyos helyzetek-
ben nettó szénelnyelést jelent, de a re-
ferenciaszint elvének elfogadása esetén
ez csak akkor írható jóvá, ha a tényle-
ges szénelnyelés az elõre becsült trend-
tõl eltér (magasabb). A régebbi elgon-
dolásokban (az erdõtelepítéseken kí-
vül) ehhez képest nem volt ösztönzés a
klímaváltozás hatásainak enyhítésére.
Az új szabályozásban a szénkészletek
változását elõrevetítik és csak a bázis
trendtõl való eltéréseket számítanák, és
ezt jutalmaznák vagy büntetnék. 

Az EU tagállamok nagyobb csoport-
jára különbözõ modellszámítások ké-

szültek. Mindegyikre jellemzõ a nagyfo-
kú bizonytalanság, ami általában a LU-
LUCF kalkulációkra is jellemzõ. Egy be-
mutatott modell alapján a 2013-2020-as
idõszakban a kutatásban résztvevõ 16
tagállam esetében a tervezési modell 17
százalékkal kisebb szénmegkötéssel
számol, mint az 1990-2007 közötti idõ-
szak átlaga, az erdõk korosodása és a
megnövekedõ kitermelési arány miatt.
Az egyes tagállamokban különbözõ le-
het a hatás a jövõbeni feltételezett faki-
termeléstõl függõen, az 1990-es (LU-
LUCF nélküli) bázishoz viszonyítva.

Az új, a referenciaszinteken alapuló
megállapodás elõnye lenne, hogy egy-
részt széles politikai megállapodáson
(belsõ-EU & nemzetközi) alapul, más-

részt a biomasszából és a fosszilis forrá-
sokból származó kibocsátások azonos
elszámolási alapra kerülnének. Az erdõ
esetében figyelembe veszi a korosztály-
szerkezet-változásokat is. Ezzel kapcso-
latban hátránya lehet, hogy az idõsebb
korosztályú erdõk esetleges túlzó pre-
ferálásával a fa mobilizációja ellen hat. 

A fentiek alapján Magyarország ele-
mi érdeke – amennyiben az erdõk bele-
kerülnek a szénegyenleg számításokba
– hogy az erdõk szénelnyelõ képessé-
gét megõrizzük, és amennyire lehet,
bõvítsük (pl. erdõtelepítésekkel). Eh-
hez azonban az is szükséges, hogy az
ebbõl származó források az erdõgaz-
dálkodók számára elérhetõk legyenek.

Dr. Szép Tibor

A szén-dioxid feldúsulása a légkörben va-
lóban okozhatja Földünk éghajlatának
melegedését. Kedvenc témája ez most tu-
dósoknak és mûkedvelõknek egyaránt. A
legtöbb jóslat egyúttal azt is sugallja, hogy
a melegedéssel együtt az éghajlat szára-
zabbá is válik. Ez is lehetséges, ám ennek
az ellenkezõje is bekövetkezhet. A meleg-
ben a víz jobban párolog, a párából felhõ,
abból pedig elõbb-utóbb esõ lesz: azaz
felgyorsul a víz körforgása. A több esõ és
a több CO2 pedig a növényeket erõtelje-
sebb növekedésre sarkallja. Szabadjon te-
hát a lehetséges következményeket ezzel
az eshetõséggel is szaporítanom.

Abban mindnyájan egyetérthetünk,
hogy a változatos, elegyes erdõ jobban al-
kalmazkodik majd a változó körülmé-
nyekhez. Elegendõ-e az alkalmazkodást a
természetre bízni?  —  teszi fel a kérdést
dr. Mátyás Csaba a Lapunk májusi számá-
ban. Ennek eldöntésére a „Síkfõkúti MAB
rezervátum” erdejét mutatja be. (Üzemter-
vi jele: Eger 41D erdõrészlet.) A bemuta-
tott ábra szerint a most 106 éves , az erdé-
szeti beavatkozások elõl kizárt erdõ fafaj-
összetétele harminc év alatt akként válto-
zott, hogy az addig cser és KTT fafajból ál-
ló állományban immár kereken 29%-ot
tesz ki a mezei juhar és egyéb elegyfák
aránya, a spontán szukcesszió eredmé-
nyeképpen. Ennek példájára a Szerzõ azt
vizionálja, hogy ha ölbetett kézzel várunk,
„…mezei juhar vagy bálványfa, galagonya
bozótból álló vegetáció alakul ki.” Mielõtt
e rémképek olvastán kétségbe esnénk,
elõször is azt kell tisztáznunk: vajon a fafaj-
összetétel a a fatérfogatból vagy a fák da-
rabszámából van-e számolva? Egy futó pil-
lantást vetve az erdõre, nyilvánvaló, hogy

ez a számadat csakis az utóbbiból szár-
mazhat. Az idõs fák térfogata: CS l67 köb-
méter, a KTT pedig 120 köbméter hektá-
ronként. Az újonnan „belépett” 29 %-nyi
elegyfák térfogata pedig csak köbcenti-
méterekben fejezhetõ ki. A „fafajösszetétel
változása” tehát nem bizonyít mást, mint a
természet regeneráló képességét: vissza-
hozta – egyelõre csemeték formájában –
azokat az elegyfáket, amelyek ebben az
állományban is bizonyára benne voltak
ezelõtt száz évvel is. Az pedig, hogy az
újulatban alig van tölgycsemete, a vad-
disznó „állományátalakító” ténykedését
mutatja. Az „erdészeti beavatkozások ki-
zárása „ugyanis nem járt együtt a „vaddisz-
nói beavatkozások” kizárásával.

Az Erdõrendezési Útmutatónk több
mint száz fafajt sorol fel, amelyekkel az er-
dõk számbavétele során találkozhatunk.
Ehhez képest sajnálatosan sok az egy, két
fafajból álló erdõnk. A Szerzõ is joggal írja
„…én a katasztrófák körébe utalnám azt a
sajnálatos tényt, hogy az európai dendro-
flóra oly szegényes.”  Magam itt sajnos „er-
dõnevelési katasztrófára” kell gondoljak.
Nem hiszem ugyanis, hogy valaki tudna
nekem olyan fiatalost, újulatot mutatni,
amelyben ne tudnék legalább vagy tíz kí-
vánatos elegyfafajt felfedezni. (Gyertyán,
juharok, hársak, vadgyümölcsök stb.) A
példának bemutatott állományt is olyan
„katasztrófa” érhette, hogy a nevelõvágá-
sok során két fafajosra „szegényítették”. 

A klímaváltozásra készülõdésünk el-
sõ lépése  – úgy gondolom  –  az kell le-
gyen, hogy okulva a múlt tévedéseibõl,
hibáiból , legalább újból ne kövessük el
azokat. 

Reményfy László

Klímaváltozásra várva…




