
Minden ami erdő: AZ ERDŐK VILÁGA 

 

Az erdőkkel kapcsolatos szakirodalom több mint 800 olyan különböző meghatározást tart 

számon, amelyek az erdő fogalmának minél alaposabb leírását célozzák meg. Ez a jelentős 

mennyiségű meghatározás már részben utal arra, hogy létezik egy igen széles spektrumú 

erdőüggyel kapcsolatos szakmai anyag. Az erdők kérdéskörével való szakmai törődés már 

csak azért is magától értetődőnek tekinthető, mert a bolygónk lakosságának majdnem teljes 

egésze valamilyen formában érintett az erdőügyben. Természetesen más és más mértékben 

vagyunk érintettek, hiszen az erdő mást jelent egy favágónak, egy erdésznek, egy 

közbirtokossági elnöknek, egy kirándulónak, egy vadásznak vagy egy természetvédő 

egyesületi tagnak. Tény azonban, hogy az erdők igen sokféle módon és jelentős mértékben 

hatottak az emberiségre és az emberiség is jelentős hatással volt az erdőre. 

 

A következőben tekintsük át röviden, hogy a FAO (ENSZ Élelmiszer és Mezőgazdasági 

Szervezete) 2010-es adatai alapján hogyan nézett ki a világ erdőkészlete. A 2010-es adatok 

szerint a Földön közel 4 milliárd hektár erdő található, amely a szárazföldek közel 31%-át 

borítja be. Természetesen az erdős területek megoszlása nem egyenletes. Ezt jól mutatja, hogy 

a földön található erdős területek több mint 50%-a 5 országban található (Oroszország, 

Brazília, Kanada, USA, Kína), de több olyan országot is találunk, amelyben egyáltalán 

nincsen erdő, valamint 54 ország erdősültsége nem éri el a 10%-ot. 

 

Az erdős területek nagyságának csökkenése, az erdős területek pusztítása nem egy új keletű 

jelenség. Az adatok szerint mára az eredeti erdős területek fele elpusztult, a szakemberek 

véleménye szerint a maradéknak is kevesebb, mint fele tekinthető biológiai szempontból 

teljes értékűnek. Egyes becslések szerint 2000 és 2010 között évente 13 millió ha erdőt vágtak 

ki, de ennek ellenére az erdők pusztításának üteme mára csökkenő tendenciát mutat. Sőt egyes 

régiókban elindult az erdős területek növekedése is (pl. Európában), de az ökológiai 

szempontból jelentős trópusi területeken még mindig kiemelkedően nagy az erdőterület 

csökkenése. 

Magától értetődő, hogy az erdők termékei közül a belőlük kitermelhető faanyag szerepel az 

első helyen. Az adatok szerint a világ erdeiben összesen 527 milliárd m³ faanyag van. 

Ugyanakkor az erdő kérdésével kapcsolatos szakirodalom a kitermelhető faanyag mellett 

számos más terméket is összefüggésbe hoz az erdővel. Tény, hogy nem csak országos, hanem 

világviszonylatban is hiányoznak a nem faanyaggal kapcsolatos erdei termékekre vonatkozó 



pontos adatok. Ennek ellenére az erdőből kinyerhető élelem, gyógynövény, vadhús, méz, stb. 

jelentős hatással van vagy lehet a helyi lakosság életvitelére, életmódjára. Mindezek mellett 

az erdő további szolgáltatásokkal is bír. Ilyenek: talajvédelem, vízbázis-védelem, rekreációs 

érték, levegővédelem, klímavédelem, spirituális érték, stb. Továbbá az erdő jelentős 

energiahordozónak is tekinthető, mivel világviszonylatban az erdők több mint 650 milliárd 

tonna szenet raktároznak. 

 

 


