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Az erdő ereje

BÁR HAZÁNK TERÜLETÉNEK EGYÖTÖDÉT ERDŐ BORÍTJA, A KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSAINAK MÉR-
SÉKLÉSÉRE TAVALY ŐSSZEL ORSZÁGFÁSÍTÁSI PROGRAMOT HIRDETETT AZ AGRÁRMINISZTÉRIUM. A 
FAÜLTETÉST, ERDŐTELEPÍTÉST TÖBB PROGRAMMAL IS ÖSZTÖNZI A TÁRCA AZ ÖNKORMÁNYZATOK 
ÉS A GAZDÁLKODÓK KÖRÉBEN.

A Vidékfejlesztési Program módosításában 80-
130 százalékkal megnövelték az erdőtelepítési 

támogatásokat, amelyekre magán-földtulajdo-
nosok és önkormányzatok pályázhatnak 2021. 
december 31-ig. Ezentúl a Magyar Nemzeti Vidéki 
Hálózat forrásainak fölhasználásával hamarosan 
500 millió forintos keretösszeggel új felhívást 
hirdet az agrártárca. A program keretében a vidéki 
önkormányzatok, egyesületek is igényelhetnek 
vissza nem térítendő támogatást települési és in-
tézményi szintű faültetésekhez, valamint utca- és 
közpark-fásításokhoz is. 

Tavaly ősszel az állami erdőgazdaságok is csat-
lakoztak az országfásításhoz: saját területeiken, 
saját forrásból több mint 550 hektár új erdőt te-
lepítenek az idén áprilisig, amihez kétmillió facse-
metét és csaknem 100 tonna makkot használnak 
föl. E mintaprogram célja az erdőterület növelése 
mellett a társadalom figyelemfölkeltése és a 

szemléletformálás. Olyan mintaterületeket hoz-
nak létre, ahol bemutatókon ismertetik a fásítás, 
erdőtelepítés folyamatát. A mintaprogram kereté-
ben 86 településen ültetnek új erdőket. 

Az éghajlatváltozás kihívásaira az erdőgaz-
dálkodás hatékony válaszokat adhat. Jelenleg 
Magyarországon az egyetlen szénelnyelő ágazat 
az erdőgazdálkodás. A hazai erdők évente 4-5 
millió tonna szén-dioxid egyenértéknek meg-
felelő üvegházhatású gázt kötnek meg, ami 
jelenleg az országos kibocsátás 7-8 százalékát 
ellensúlyozza. A faanyag energetikai célú hasz-
nosítása további mintegy 5 millió tonna fosszilis 

Ennyi fával ér fel

Az ENSZ Környezetvédelmi programja szerint a 
hollandok olyan sokat bicikliznek, hogy az így 
megtakarított szén-dioxid-kibocsátás évi 54 millió 
fa ültetésével ér fel, írja az Euronews. Úgy számol-
nak, hogy napi 7 km-nyi biciklizés egy kilogramm 
szén-dioxidot spórol meg, mert ennyit bocsátana 
ki egy autó ugyanezen a távon. A legnagyobb-
részt lapos Hollandiában minden 4. utazást bi-
ciklivel bonyolítanak le. A kormány nagy bicikli-
út-hálózatot épített ki, és folyamatosan hirdeti a 
biciklizés egészségügyi előnyeit: adataik szerint 
ugyanis átlagosan 6 hónappal hosszabbítja meg 
az állampolgárok életét. 
A világon a közlekedés és a szállítmányozás 
bocsátja ki a legtöbb üvegházhatású gázt. A lég-
szennyezettség a WHO szerint csak Európában 
lassan évi félmillió korai halálhoz vezet. 

A Vindornyalakon élő fekete nyár törzsében hatalmas odú 
alakult ki
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eredetű szén-dioxid kibocsátását váltja ki. Becs-
lések szerint az erdőgazdaságok mostani, 86 
települést érintő új erdőtelepítései egy évtized 
múlva évenként további mintegy 8000 tonna 
szén-dioxidot kötnek majd meg, így segítve, 
hogy tisztább legyen a levegő. 

Az EU 2050-re előirányzott, „0 üveházhatású 
gáz kibocsátású” gazdaságról szóló célkitűzésé-
nek megvalósításához az erdők szénmegkötése 
elengedhetetlenül szükséges. A tervezett idő-
pontig várhatóan fennmaradó kibocsátásunk 
50-70, vagy akár 90 százalékát ellensúlyozza a 
az erdők nettó szénelnyelő képessége.

A kormány a meglévő erdők fenntartásával 
segíti a szénmegkötő kapacitás megőrzését, az 
új erdők telepítésével pedig növeli azt. Ezt jól 
érzékelteti, hogy az 1990 óta telepített erdők 
jelenleg egymillió tonna szenet kötnek meg 
évenként, ami a teljes erdőterület kapacitásának 
20-25 százaléka, pedig területét nézve csak a 10 
százaléka. Az elmúlt tíz évben az erdőgazdasá-
gok 450 millió facsemetét ültettek el és 9500 
tonna makkot vetettek el az erdők fenntartása 
során.

Hazai faóriások

Meddig él egy fa? Mint az élővilágban minden, ez 
is az adott fajtól függ. Hazai fáink közül az akác, a 
jegenyenyár, a fűz 150 évesen már az élete végéhez 
közeledik, a szelídgesztenye, a dió, a hárs és a platán 
az 500-600 évet is betöltheti, a kocsányos tölgy pe-
dig még tovább él. Nem csoda, hogy a legnagyobb 
fák közt több nyárfát találunk, hiszen gyorsan fejlő-
dő faj. Gemencen egy 12 méter törzskerületű óriást 
ismerünk. A fekete nyár sarjeredetű lehet, mintegy 
4 m magasságban négy fő ágra bomlik. Becsült 
magassága 30-35 méter, becsült kora 100 év. A fa 
életerős, egészséges, így még sokat gyarapodhat.

A dendromania.hu weboldalon Pósfai György 
dendrológus gyűjti össze a 6 méternél nagyobb 
törzskörméretű fákat, ahol további hét hatalmas 
nyárfát sorol föl, amelyek törzse 10 méternél vas-
kosabb. Ezek zömmel fekete nyárak, egyetlen fehér 
nyár található köztük, a süttői, alacsonyan elágazó, 
többtörzsű egyed. Ezek a vastag fák gyakran több 
sarj összenövésével alakultak ki, az egybeforrt tör-
zsek aztán szétágaznak a magasban.

H. Cs., R. I.

Az erdők a leghatékonyabb szénelnyelők


