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• Kis magyar erdőtörténet

• Kitekintés a világba

• Napjaink adatai

• Kihívások - Klímaváltozás



Magyarország erdőterülete, 2015



Magyarország rekonstruált növénytakarója



A magyar erdőterület változás főbb 

állomásai (Bartha, 2000)



A magyar erdőterület változása, 

1930-2000
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Fenntartható szakma
• 1713 Hans Carlovitz: Silvicultura Oeconomica

– Nachhaltigkeit

• Tartamosság

– Gazdasági

• 1972 Buenos Aires IUFRO konferencia, Madas

András

– Erdők hármas rendeltetése

– Védelmi, szociális, gazdasági

• Fenntarthatóság – NFFT Keretstratégia, 

erőforrások:

– Emberi

– Társadalmi

– Természeti

– Gazdasági 



A Föld erdőterülete, 3,8 mrd ha, 

30%



Globális erdőterület csökkenés

• 1990. és 2000. között a trópusi területeken minden évben 14,2 

millió ha erdőt irtottak ki és összesen csupán 1,9 millió ha-ral

növelték az erdőterületet, azaz összességében a trópusi  erdők 

területe évente 12,3 millió ha-ral csökkent.

• A nem trópusi területeken 0,4 millió ha erdőirtás mellett 3,3

millió ha új erdő keletkezett, azaz összességében évi 2,9 millió ha 

növekmény regisztrálható.

• A Föld erdeinek területe az utóbbi évtized átlagában évente 

mintegy 9,4 millió ha-ral csökkent.

• Aggasztó, hogy ez a drámai csökkenés éppen a trópusi erdőkben 

jellemző, ahol mint közismert, a biológiai diverzitás 

kiemelkedően magas.





Európa erdei, 1 mrd ha, 45% (EU 

37,5%)



Néhány adat a magyar erdőkről

• 48% magántulajdon

• 52% állami

• Magántulajdon: komoly szakadás

• 13 M m3 éves növedék

• 50.000 foglalkoztatott



Megyéink erdősültsége



Az erdők természetességi állapota



Fafajmegoszlás (47 őshonos)
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Van-e elég faanyag?



KIHÍVÁSOK: KLÍMAVÁLTOZÁS

Erdők elterjedésének változása a globalizáció és klimatikus 

viszonyok változásának fényében



Kritikus területek



Európa főbb fafajainak elterjedése normál klimatikus 

viszonyok között (1950–2000).



Európa főbb fafajainak várható elterjedése a globális 

felmelegedés következtében (2070–2100).



Főbb fafajok területfoglalásának várható aránya (2100).



Bükkös klíma változása a 20. sz-ban



Folyamatos erdőborítás, örökerdő



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


