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Erdőirtás 
 
 
 
1. Bevezetés 
 
• Az erdők jelentősége mind a földi rendszer működése, mind az emberiség 

élete szempontjából igen nagy.  
Meghatározó szerepük van  
(1) a biodiverzitás fönntartásában  

(a trópusi esőerdőkben élő fajok számát 4-5 millióra becsülik),  
(2) befolyásolják a légkör összetételét  ⇒  módosítják az éghajlatot, 
(3) fontos szerepük van a talajerózió elleni védelemben 

(lejtős területeken nélkülük nagyságrendekkel megnő az erózió intenzitása  
⇒  káros ökológiai és gazdasági következmények), 

(4) gazdasági szerepe közismert  
  [faanyagukat (bútorfa, épületfa, tűzifa) számos formában hasznosítják], 

(5) egészségügyi, üdülési funkciók,  
(6) turisztikai vonzerejükről,  
(7) vadászat, 
(8) környezetvédelmi jelentőségük:  

(a) talajvédelmi funkciók,  
(b) mérsékli a légköri porszennyezettséget, valamint egyes szennyező 

gázok koncentrációit. 
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2. Az erdők szerepe a biomassza-termelésben, a légköri 

gázcserében és a globális hőmérséklet emelkedésében 
 
• A szakirodalomban az erdők globális klímamódosító szerepét a légköri 

gázcserére gyakorolt hatásukon keresztül szokták vizsgálni. A zöld növények 
fotoszintézisük során CO2-t építenek be testükbe, s légzéssel O2-t bocsátanak 
a légkörbe. A természetes erdők ily módon több CO2-t kötnek meg, mint 
amennyi O2-t bocsátanak ki, s így fontos szerepet töltenek be az egyéb úton 
(pl. a fosszilis tüzelőanyagok elégetésével) a légkörbe jutó CO2-többlet 
részbeni megkötésében. A CO2-koncentráció befolyásolásán keresztül 
módosíthatják az üvegházhatás mértékét, ezáltal a globális éghajlatot. 

 
• Az erdők gázcseréjének intenzitása egyenesen arányos szervesanyag-

termelésükkel (szárazanyagban kifejezve).  
Az 1970-es évek eleje: a szárazföld mintegy 1/3-át természetes erdő borította 
(beleértve a szavanna területeket is), s a telepített erdőkkel együtt ez az arány 
megközelítette a 40 %-ot. A szárazanyag-termelésben még jelentősebb volt a 
szerepük. A természetes erdők a szárazföldi növények szervesanyag-
produkciójának 65 %-át adták, s a telepített erdőkkel együtt ez közel 70 %-ot 
tett ki. A bolygónk bioszférája által termelt teljes szervesanyag-tömeg 42 %-
át a természetes erdők adták (1. táblázat).  
 

• A telepített erdők szárazanyag-termelésének fajlagos értéke nem éri el a 
természetes erdőkre jellemző érték felét sem. A megművelt területek 
biomassza produkciója átlagosan éppen a fele az erdőkének.  
⇒ az erdőirtással még akkor is lényegesen lecsökken a zöld növények 
globális léptékű gázcseréje, ha  
(a) helyettük új erdőket telepítünk, s természetesen akkor is, ha  
(b) helyükön szántóföldi művelést folytatunk. 
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• Az erdőirtás csaknem egyidős a mezőgazdasági termelés megindulásával − az 

ókortól napjainkig változó intenzitással zajlott, illetve zajlik ma is.  
Célja: 
(1) területet nyerni a növénytermesztés számára,  
(2) a hajóépítés elterjedése (ennek estek áldozatul az eredeti mediterrán 

erdők),  
(3) a faszén kohászati felhasználása,  
(4) a települések méretének növekedése (területnyerés, épület- és bútorfa 

felhasználás),  
(5) vasútépítések (talpfák).  
⇒ elsősorban a mérsékelt övben csökkent a természetes erdők kiterjedése, de 
trópusi erdők nagyobb része sokáig érintetlen maradt.  

 
 

1. táblázat 
A földfelszín típusai, részarányuk és 

évi nettó szárazanyag-termelésük (az 1970-es évek eleje) 
 

a földfelszín típusa 
 

területe, 
106 km2 

 
rész-

aránya, 
% 

évi nettó 
száraz-
anyag- 

termelése,
 % 

 
szárazanyag-

termelés 
 
 

     109 t/ év     103t/ 
km2/év-1 

Föld 510 100  155 0,31 
világóceán 361   71    55 0,15 
szárazföld 149   29 100 100 0,67 
erdő   50   10   33   65 

(42 %) 
1,30 

telepített erdő és park     7     1     5     4 0,57 
tundra   30     6   21     7 0,25 
nedves füves 
területek 

  24     5   16   15 0,67 

megművelt terület   14     3     9     9 0,65 
sivatagok     9     1     6     −      − 
sarkvidékek   15     3   10     −      − 
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• 20. század: változott a helyzet − 1971-1990 között fölgyorsult a trópusi erdők 
irtása.  
Ok: 
gazdasági 
A trópusokon súlyosabb az erdőirtás problematikája, mivel itt túlnyomóan 
nagyon szegény  ⇒  gazdaságilag kiszolgáltatott országok találhatók  ⇒  
(1) természeti javaikat kiárusítják (pl. értékes trópusi fafajok exportálása),  
(2) sok országban az alapvető élelmiszerekből sem tudnak elegendőt 

előállítani ⇒ a lakosság jelentős része éhezik. Az alacsony termelési 
színvonal miatt az élelmiszertermelést csak külterjesen, a mezőgazdasági 
művelésbe vont területek növelésével tudják fokozni ⇒ a trópusi 
esőerdőket, szárazerdőket kivágják. Az erdőket többnyire fölégetéssel 
pusztítják el, így a faanyag széntartalma CO2 formájában azonnal a 
légkörbe jut.  

 
• A 2. táblázatban azokat az országokat tüntettük föl, melyek területén a trópusi 

esőerdők 97,5 %-a található. (összkiterjedésük 1989-ben kb. 8 millió km2, 
míg a 20. sz. elején kb. 14 millió km2 eredeti erdő lehetett a Földön) Az 
erdőirtás átlagos évi üteme 1,8 %, de ez országonként nagyon változó. A 
legsúlyosabb helyzet 1989-ben Elefántcsontparton (15,6 %) és Nigériában 
(14,3 %) alakult ki, míg a Guayanák, Gabon és Venezuela területén 
viszonylagosan kicsi (0,5 % alatti) ez az érték. A erdőirtás kiterjedését 
tekintve Brazília áll az első helyen 50.000 km2 (több mint fél 
magyarországnyi) erdő tűnt el évente (1971-1990 között), második Indonézia 
ennek kb. 1/4-ével. Földünk trópusi tájain évente összesen kb. másfélszer 
akkora kiterjedésű erdőt irtottak ki (1971-1990 között), mint hazánk területe. 
(Az adatok hozzávetőlegesek, ráadásul az erdőirtást, illetve a felszínen lévő 
biomassza elégetését irányító erők helyről helyre és időről időre változnak.) 

 
• Az 1992-ben Rio de Janeiróban megtartott Környezet és Fejlődés 

Világkonferencián elfogadott öt dokumentum egyike az erdőkről nyilatkozik. 
Az erdőállomány riasztó csökkenése (1950-ben 4 milliárd ha, 1980-ban 2,6 
milliárd hektár, 2020-ra várhatóan 1,8 milliárd hektárra csökken) és a légkör 
oxigénháztartásának veszélyeztetése miatt az erdők védelmével a többség 
egyetértett (IPCC. II., 1995). Mi, magyarok vállaltuk, hogy visszaállítjuk az 
1980-as átlagot az erdőállományunkat tekintve. Ehhez 150.000 hektár új 
erdőterületre van szükség! 



 6

 
 
 

2. táblázat 
Az erdőirtás következtében a légkörbe bocsátott  

szén mennyisége országonként, 1989 
ország erdőirtás kibocsátott szén 

 km2 évi üteme, 
% 

106 tonna % 

Brazília 50.000 2,3        454        32,1 
Indonézia 12.000 1,4        124 8,9 
Miangmar (Burma)   8.000 3,3          83 5,9 
Mexikó   7.000 4,2          64 4,6 
Thaiföld   6.000 8,4          62 4,4 
Kolumbia   6.500 2,3          59 4,2 
Nigéria   4.000        14,3          57 4,1 
Zaire   4.000 0,4          57 4,1 
Malajzia   4.800 3,1          50 3,6 
India   4.000 2,4          41 2,9 
Vietnam   3.500 5,8          36 2,6 
Pápua Új-Guinea   3.500 1,0          36 2,6 
Elefántcsontpart   2.500        15,6          36 2,6 
Peru   3.500 0,7          32 2,3 
Közép-Amerika   3.300 3,7          30 2,1 
Fülöp-szigetek   2.700 5,4          28 2,0 
Kamerun   2.000 1,2          28 2,0 
Madagaszkár   2.000 8,3          28 2,0 
Ecuador   3.000 4,0          27 1,9 
Bolívia   1.500 2,1          14 1,0 
Venezuela   1.500 0,4          14 1,0 
Laosz   1.000 1,5          10 0,7 
Kongó     700 0,8          10 0,7 
Gabon     600 0,3            9 0,6 
Kambodzsa     500   0,75            5 0,4 
Guayanák     500   0,12            4 0,3 
Összesen    138.600      1.398  
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• Ha jobban megértjük az esőerdők különböző régióiban a felszín 

lecsupaszításának céljait és arányait, értékes információt adhatunk a 
döntéshozók számára, akik − döntési jogkörük által − megváltoztathatják a 
környezeti változások folyamatait és azok mértékét.  

 
• Globális skálán ezek az erdők azért fontosak, mivel növekedésük során 

szenet választanak ki a légkörből és elraktározzák azt. Amikor az 
erdőket kivágják és fölégetik, az elraktározott szén CO2 formájában 
kerül vissza a légkörbe. 

 
• A Föld klímájának módosítása szempontjából a légkörbe bocsátott összes 

szén szerepe fontos. Ez a 2. táblázat szerint kb. 1,4 milliárd tonna. A 
szakirodalomban eltérő adatok vannak erre vonatkozóan, ugyanis  
(1) az erdőirtás sem egyenletes ütemű, s  
(2) a számításokban módszertani különbségek vannak.  
De: bizonyos, hogy 1971-1990 között évente legalább 1 milliárd tonna szén 

került vissza a légkörbe. 
 

• Nincsenek becslések az erdőpusztulás légkörre gyakorolt globális hatásáról. A 
mérsékelt övben sok helyen megfigyelt ún. "új típusú erdőpusztulás" hatása 
az adott hely mikroklímájára − a pusztulás mértékétől függően − igen nagy 
lehet, globális hatása azonban valószínűleg csekély.  
Ok:  
(a) A mérsékelt övi erdők szárazanyag-termelése többszörösen elmarad a 

trópusi esőerdőkétől  ⇒  a gázcserében is sokkal kisebb arányban vesznek 
részt.  

(b) Az erdőpusztulás mértéke itt jelenleg elmarad a trópusi erdőirtás ütemétől. 
(c) Az elpusztult fák szervesanyaga − ha nem kerül gazdasági hasznosításra − 

a lebontó szervezetek tevékenysége következtében lassan és csak részben 
alakul át szén-dioxiddá.  

Mindezen folyamatok planetáris léptékű pontos mennyiségi leírása nem 
ismert. 
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• A globális karbon-ciklust további bizonytalanságai: 

(1) Nem tudjuk, hogy a karbonátos kőzetek mállásából mennyi CO2 kerülhet a 
légkörbe. 

(2) Elég tág határok között mozog a lebontó szervezetek élettevékenységei 
nyomán a légkörbe jutó szén mennyiségének a becslése.  

De: Viszonylag pontosan ismerjük a fosszilis tüzelőanyagok elégetése során 
keletkező CO2 széntartalmát (kb. 5 milliárd t/év). 

 
• Új erdők telepítésével a légköri CO2 egy részét meg lehet kötni  ↔  a 

telepített erdők évente még feleannyi szárazanyagot sem termelnek, mint a 
természetes erdők  ⇒  CO2-megkötő képességük is ezzel arányos.  
⇒  Ahhoz hogy pl. az 1971-1990 közötti húsz év erdőirtásából eredő CO2-
többletet az új erdők beépítsék faanyagukba, 20 éven át legalább kétszer olyan 
ütemben kellene telepíteni a trópusi erdőket, mint ahogy irtják őket.  
Példa: 
Hollandiában „Erdősítéssel a CO2 emisszió csökkentéséért" elnevezéssel 
alapítványt hoztak létre, mely kb. 150.000 hektár területet erdősített be. 
Ekkora erdő mintegy 600 MW széntüzelésű erőművi energia előállításakor 
keletkező széndioxid kibocsátását képes ellensúlyozni. Az előzetes becslések 
szerint 1 hektár erdő az életciklusa (50 év) során 5,5-16,5 tonna szén-dioxidot 
képes megkötni. 

 
• Milyen hatása lehetne ennek a beavatkozásnak a globális fölmelegedésre? 

Számításokon alapuló becslések szerint (1990-ben) az üvegházhatás 
fokozódásának kb. feléért felelős a szén-dioxid, a másik felét egyéb 
üvegházhatású gázok (metán, klórfluorkarbon vegyületek, nitrogénoxidok, 
ózon) idézik elő. A trópusi erdőirtás nemcsak szén-dioxidot, hanem metánt és 
nitrogénoxidokat is juttat a levegőbe. Becslések szerint csupán ez az emberi 
beavatkozás a globális fölmelegedés 18-19 %-ához járul hozzá.  

 
• Egyes számítások szerint az erdőirtások és a mezőgazdasági fejlődés 

együttesen a teljes CO2-emisszió 30 %-át adták az 1980-as évek elején. Az 
erdőirtásból származó CO2-növekedés gyorsabb ütemű, mint a fosszilis 
tüzelőanyagok elégetéséből származó növekedés, így előbbi a 21. század 
elején elérheti az 5 milliárd tonna/év értéket. Ezután azonban gyorsan 
csökkenni fog, mivel nem lesz mit fölégetni. A trópusi esőerdők csak az 
ember számára nehezebben hozzáférhető, mezőgazdasági művelésre 
alkalmatlan helyeken maradnak meg. 
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• Összegzés:  

A légköri CO2-tartalom növekedésével összefüggő hőmérséklet-emelkedéssel 
ellentétes hatások is léteznek. Ezek bonyolult visszacsatolási mechanizmusok 
során érvényesülnek, s rendkívül nehéz megbecsülni a folyamat 
végeredményét. ⇒ Egyelőre nem állíthatjuk meggyőző bizonyossággal, hogy 
milyen mértékű éghajlatváltozást okozhat a jelenlegi nagymértékű erdőirtás, 
de azt tudjuk, hogy a Föld klímarendszerét is módosíthatja. További 
kutatásokra van szükség annak tisztázására, hogy ez a módosítás milyen 
mértékű lehet. 

 
 
3. Az erdőirtás egyéb klimatikus hatásai 
 
• Mi történne, ha a Földről teljesen kiirtanánk az erdőket? 

(1) Módosulna a felszínalbedó. 
(1a) Feltételezve, hogy az erdők helyét zöld növények borítanák, a 

földfelszín átlagos albedója 18,1 %-ról 18,8 %-ra nőne az északi 
félteke telén, és 15,4 %-ról 15,8 %-ra az északi félteke nyarán. Éves 
átlagban 16,7 %-ról 17,3 %-ra nőne az albedó. 

(1b) Egy kétdimenziós légköri cirkulációs modell alapján a trópusi 
esőerdők területén (az 5° északi és 5° déli szélesség között) az 
erdőirtás miatt 7 %-ról 25 %-ra nőhet az albedó  ⇒  a földfelszín 
átlagos globális lehűlése 0,2°C, a csapadék csökkenése kevesebb, 
mint 1 % lenne. Helyenként azonban ezeknél sokkal jelentősebb 
változások következnének be. Így pl. a hőmérséklet csökkenése 
egyes trópusi területeken akár az 1°C-ot is meghaladhatná, az évi 
csapadékösszeg csökkenése a nedves trópusokon 200 mm-nél is több 
lenne.  

 
(2) Változna a felszín érdessége. 

(2a) A felszín érdessége lényegesen − 14,9 cm-ről 3,0 cm-re − csökkenne. 
Ez módosítaná a felszínközeli szeleket, az izobárok futását, s ezáltal 
az egész bolygó légcirkulációját.  
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(3) Módosulna a felszínközeli légkör átlátszósága. 
(3a) Ha a kiirtott erdők helyén növénytermesztést folytatnak, a laza 

szövetű talajokból a szél hatására több aeroszol kerül a légkörbe, 
mint erdővel fedett állapotban. Nehezen becsülhető ennek pontos 
mennyisége, s még nehezebben az éghajlatra gyakorolt hatása. Ez a 
folyamat elméletileg növeli a homályossági tényezőt, ami lehűlést 
okoz, de ennek globális léptékű egzakt vizsgálata még további 
kutatások feladata.  

 
(4) Módosulnának a csapadékviszonyok, s megváltozna a hidrológiai ciklus. 

(4a) Ennek oka, hogy az erdőirtás nagymértékben növeli a talaj felületén a 
lefolyást a párolgás és a beszivárgás rovására. A trópusi erdőket, de 
még a mérsékelt öviek jó részét is az jellemzi, hogy a csapadék 
jelentős hányada nem az óceáni depressziókból származik, hanem a 
vegetáció (alapvetően a fák) által fölvett és elpárologtatott vízből, 
tehát lokális eredetű. Becslések szerint az Amazonas-medencében a 
csapadék 2/3 része, a Kongó-medencében pedig 3/4 része ered 
közvetlenül a fák evapotranszspirációjából  ⇒  ha elpusztul az erdő, 
az adott terület jellege gyökeresen megváltozik, nedves övezetből 
száraz övezet lesz. (Az avar és az erdei vegetációs réteg (moha és 
zuzmó) alapvető szerepet játszik a víz körforgásának 
szabályozásában, mivel még meredek lejtőn is elenyészőre csökkenti 
a felületi elfolyást és elősegíti a beszivárgást.)  

(4b) Számítógépes modellekkel végzett kísérletek 15 %-os csapadék-
csökkenést mutattak ki arra az esetre, amikor a 30. szélességtől 
északra Dél-Amerika területén az erdők helyett füves felszínt 
tételeztek fel. Hasonló modellel Zaire esetében ez a hipotetikus 
változás 30 %-os csökkenést okozott a csapadékban. Még 
drasztikusabb eredményt kaptak, amikor Dél-Amerika őserdői 
helyett sivatagot képzeltek el. Ebben az esetben már 70 %-os 
csökkenés adódott, ami nagyjából megfelel az afrikai Száhel-
övezetnek. (IPCC. II., 1995) 
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• Az erdőirtás következménye: 

(i) eltűnik a buja zöldnövényzet ⇒ minimálisra csökken az energiaigényes 
evapotranszspiráció  ⇒  a terület szárazzá válik.  

(ii) a gyér növényzetűvé, illetve csupasszá váló talaj a beérkező rövidhullámú 
sugárzási energia nagyobb hányadát hasznosítja. 

(i) + (ii) ⇒ a régió éghajlata fölmelegszik.  
A globális melegedés által előidézett változások egy-egy térség erdőségeiben: 
(1) Az éghajlati övezetek eltolódása miatt a kifejlett fák jelentős mértékben 

kipusztulhatnak, az erdőket bozótosok válthatják fel,  
(2) A nagy meleg és a változó vízellátottság következtében a fák jobban ki 

lesznek téve a rovar károkozóknak és a betegségeknek is.  
 
 
4. A brazíliai Amazónia őserdeinek letarolása 
 
• Napjainkban egyre növekvő figyelem irányul a trópusi őserdők sorsára. 

Ok:  
(1) a bennszülött indián törzsek helyzete,  
(2) a biológiai sokféleség mérséklődése,  
(3) a felszín átalakítását követően a talaj termőképességének a csökkenése,  
(4) a nemzetközi adósságteher és  
(5) az erdőirtás hozzájárulása a regionális csapadékmennyiségek 

csökkenéséhez és az üvegházhatás növekedéséhez.  
 
• Latin-Amerika foglalja magába a Föld trópusi erdőségeinek a legnagyobb 

részét (59 %). Az Amazonas-medencében található a Föld összes trópusi 
erdőségeinek kb. a fele). Aztán következik Ázsia (22 %), ahol az erdők főként 
Indonézia (a Föld trópusi erdőinek kb. 10 %-át adja), Malajzia, a Fülöp-
szigetek, az Indokínai-félsziget és a legdélibb kínai partvidék területére 
koncentrálódnak. Végül kb. 19 %-os részarányt képvisel Afrika, főként Zaire 
és Kongó (utóbbi területét a trópusi erdők 10 %-a borítja).  
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• A hagyományos trópusi földművelés során a faluközösség a körülvevő 
őserdőnek akkora szeletét égette, illetve égeti föl, mely az önfenntartó 
gazdálkodáshoz elegendő. A fölégetett terület ásványi anyagokban igen 
gazdag, azonban 3-5 éves művelés után talaja kimerül, s az őserdő újabb 
szeletét kell fölégetni, s művelésbe vonni. 5-6 talajváltás után tér vissza a 
faluközösség az először használatba vett területhez, amely időközben − az 
eltelt 20-30 év után − újra háborítatlan őserdővé vált. Ez a talajművelési 
szisztéma biztosítja a vegetáció regenerálódását.  

 
• A trópusi erdőségek közül az Amazonas-medence esőerdeinek kipusztítása 

vonta magára a legnagyobb figyelmet.  
Az esőerdők letarolásának okai (Brazília): 
(1) az ültetvények bővítése,  
(2) fakitermelés,  
(3) legeltető szarvasmarhatartás, 
(4) duzzasztógátak építése,  
(5) bányaművelés,  
(6) a települések fejlesztése. 
Az okok relatív fontossága országról országra változhat.  
Általános okok: 
(a) a szegénység,  
(b) a magas népességnövekedési ráta,  
(c) a kormány fejlesztési stratégiáit, 
(d) a nemzetközi szervezetek, (pl. a Világbank) nem megfelelő gazdasági 

támogatása.  
Példa: a városi szegények egész Brazília szerte az esőerdők övezetébe 
vándorolnak, abban a reményben, hogy saját és családjuk megélhetését 
földműveléssel és szarvasmarha-tenyésztéssel biztosítani tudják.  
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• Az Amazonas menti esőerdők szisztematikus irtása 1964-ben kezdődött. 

Ok: egy fegyveres hatalomátvételt követően változás állt be a kormány 
gazdaságpolitikájában.  

Cél: a gazdasági fejlődés meggyorsítását mindenáron (semmi 
környezetvédelmi megfontolással). Ennek keretében  
(1) Amazonas menti lakatlan, ellenőrizetlen területek fejlesztése ⇒ 

kaotikus beavatkozás Amazónia természetes környezetébe.  
(2) 1971-1980 között a politika arra buzdította a városi lakosságot, hogy 

hagyja ott a várost és telepesként kezdjen új életet a brazíliai 
trópusokon.  

(3) a kormány adópolitikája a földdel kapcsolatos spekulációt ösztönözte 
Amazóniában. A lakatlan területek művelésbe vonása a következő 
módon történt. A megtervezett településeken a kisfarmereket 
folyamatosan a részvénytársaságok emberei váltották föl. A többi 
területre pedig közvetlenül a nagy cégek kerültek. Szarvasmarha-
tenyésztésbe, ültetvényes gazdálkodásba és erdőművelésbe fogtak. A 
föld fölégetésével és legelővé alakításával ott rövid ideig 
szarvasmarhát tartanak. A javított föld látszatával a spekulánsok 
magas haszonra tehetnek szert. S mindezek eredményeként 
Amazóniában a földet legszélesebb körben szarvasmarhatartás 
céljaira hasznosítják. 

(4) A fejlett országokban egyre nagyobb az igény az olcsó marhahús 
iránt ⇒ egyre nagyobb területeket égetnek föl, s használnak 
állattartás céljaira. Brazíliában pl. 1980-ig a szarvasmarhatartás  
72 %-ban volt felelős az őserdők kipusztításáért, de jelenleg is ez a 
fő oka annak, hogy az Amazonas-medence erdőségei egyre ritkulnak. 
A faanyagot általában nem is hasznosítják, hanem egyszerűen 
leégetik az erdőt. A letarolt trópusi talajokat az esőzések hamar 
kilúgozzák, a túllegeltetett földfelszínt pedig az állatok patái 
keményre tapossák. 
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• Nagy gond a brazil kormány számára Amazónia kiaknázása, melyre rendkívül 

nagy szüksége van a valuta iránti igény és az adósságteher csökkentése 
érdekében. A kemény valuta egyik forrása a különböző trópusi keményfák 
iránti kereslet a nemzetközi piacokon. A keményfa kereskedelméből 
származó valutára a brazíliai gazdaságfejlesztési tervek megvalósításához van 
szükség.  

 
• A gazdaságfejlesztési programokat koordináló nemzetközi szervezetek és a 

brazil kormány elősegítik a lakosság Amazóniába történő vándorlását. Pl. a 
Rondoniában (Brazília egyik tagállamában) végrehajtott erdőirtások zömét − 
mely az 1980-as évek esőerdő-kipusztításainak egyik esettanulmánya −  
a BR-364 számú amazóniai főútvonal megépítésének tulajdonítják.  
A főútvonal megépítésének támogatója: Világbank  
Cél:  
A régióból származó keményfa és egyéb termékek gyors és zavartalan 
elszállítása.  
De: 
A Világbank szakértői azonban figyelmen kívül hagyták, hogy az út nemcsak 
az exportképes termékek elszállítását szolgálja, hanem telepeseket is vonz a 
térségbe  
(1)  ⇒  az 1980-as évek elején Rondonia állam népessége exponenciális 

növekedésnek indult  
(2) ⇒ felszín lecsupaszítása, a talaj termőképessége gyors csökkenése − 

egyéb tényezők mellett − a mezőgazdálkodás súlyos problémáihoz 
vezetett.  

 
• A perui Amazóniában az esőerdők részben korlátai, részben távlatai az 

élelmiszer-termelésnek. Az itteni erdők hasonló kényszereknek vannak 
kitéve: → növekvő népesség  ⇒  növekvő élelmiszerigény. Itt is megjelentek 
már a farmok, a földművelés már említett káros hatásaival együtt. Egy újabb 
becslés szerint az erdőből szántófölddé alakított területeknek csupán 
egyötödét művelik tartósan, a többiből pusztaság lesz.  

 
• A Brazil Űrkutatási Intézet által kiadott tanulmány szerint, 1994-ről 1995-re 

közel megduplázódott az Amazóniában kivágott és fölégetett erdőterületek 
nagysága (15.000 km2-ről 29.000 km2-re). 1996-ban a kitermelés visszaesett 
18.000 km2-re és becslések szerint az 1997. évi kitermelés hasonló volt az 
1994-eshez. A kitermelés csökkenése ellenére ezek az adatok még mindig 
magasak, ha az 1992 évi adathoz viszonyítjuk, amikor mindössze 11.000 km2-
nyi területet irtottak ki. 
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• A Brazil Űrkutatási Intézet megfigyelési programja szolgáltatja a 

legmegbízhatóbb becsléseket az erdőterületek szántókká, illetve farmokká 
történő átalakításáról. Ezek a becslések azonban nem tartalmazzák az erdők 
olyan módosulásait, melyek a szelektív fakitermelés, vagy az erdei avartüzek 
hatására következnek be.  
A mezőgazdasági területek kialakítási munkálatai jelentősen gyengítik az 
erdőket azáltal, hogy  
(1) elpusztítják a növényeket, állatokat, 
(2) nagy mennyiségű CO2-t bocsátanak a légkörbe,  
(3) az erdőket sebezhetőbbekké teszik a tüzekkel szemben. 

 
• Egyes tanulmányok szerint a fakitermeléssel és az erdei avartüzekkel 

megváltoztatott erdőterület nagysága megegyezik a néhány év alatt letarolt 
erdők területével.  

 
• Erdős területeken a felszín lecsupaszításának megbízható indikátorai a tüzek. 

Nagy területeket perzselnek föl, mely a legegyszerűbb módja az adott 
térségnek a vegetációtól, főként a fáktól való megtisztításában. Ami a brazíliai 
Amazóniában, 1987-ben 5.000, 6.000, 7.000, sőt 8.000 tüzet jegyeztek föl 
egyetlen nap során. Az egész száraz évszak alatt összesen 175.000 tüzet 
észleltek, melyek mindegyikének a kiterjedése meghaladta az 1 km2-t.  

 
• Amazónia nem az egyetlen régió, ahol a trópusi esőerdők fölgyújtásával 

jutnak mezőgazdasági területekhez. Az 1982-83. évi ENSO és az ehhez 
kapcsolódó délkelet-ázsiai aszály során becslések szerint 3-4 millió hektár 
trópusi esőerdőt égettek föl Kelet-Kalimantanon (Kelet-Borneón). Az indonéz 
kormány először az égetés tényét, majd annak földrajzi kiterjedését tagadta. A 
kalimantani tüzek méreteit azonban a műholdképek is megerősítették. A tűz 
okának kezdetben a rendkívüli szárazságot tudták be, mások azonban a helyi 
lakosságot hibáztatták, akik az erdőket fölperzselték, hogy mezőgazdasági 
termőterületekhez jussanak. Az 1997-98. évi rendkívül erős ENSO-jelenség, s 
a hozzá kötődő szélsőséges délkelet-ázsiai szárazság az imént említett okok 
folytán óriási erdőtüzekkel járt Szumátrán és részben Kalimantan szigetén. A 
hatalmas füst és pernye az ázsiai kontinens délkeleti peremét teljesen 
elborította, rendkívüli nehézségeket okozva a térség nagyvárosainak, így 
Szingapúrnak, sőt Bangkoknak a mindennapi életében. 
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• Helyi elemzők szerint a tűz a trópusok mezőgazdasági rendszereiben a 

földműves természetes szövetségese. Bizonyos értelemben a farmerek úgy 
tekintik a száraz évszakot, mint az egyetlen lehetőséget arra, hogy drasztikus 
kampányt folytassanak a felszín lecsupaszítására, s ily módon megkönnyítsék 
a jövőbeli mezőgazdasági tevékenységet.  

 
• Bár a tüzek térbeli kiterjedése a világűrből megfigyelhető, az erdőirtás 

mértéke, s vele a változás arányai csak nehezen megbecsülhetők. Jóllehet 
maguk a mennyiségi becslések nem túl megbízhatóak, mégis sejtetik a 
pusztítás, s az okozott környezeti probléma nagyságrendjét. 

 
 
4.1. Az amazóniai erdőtüzek eredete, gyakorisága és 

következményei 
 
• Földünk legnagyobb összefüggő trópusi esőerdejét érintő alábbi kérdések 

megválaszolása alapvető fontosságú. Ismeretük hozzásegít az amazóniai 
esőerdők globális éghajlatot alakító szerepének jobb megismeréséhez.  
(1) Mi az amazóniai erdőirtások múltja, jelene és jövőbeli tervezett mértéke?  
(2) Milyen fő erők irányítják az erdőirtást?  
(3) Milyen szerepet játszanak a tüzek az erdőirtásban?  
(4) Amazónia mely területein találunk az erdőtüzek kialakulásához kedvező 

arid éghajlatot?  
(5) Milyen az erdőirtások mai és jövőbeli ökológiai, valamint szociális 

kockázata?  
(6) Milyen hatást gyakorol a gazdálkodás Amazónia térségének ökológiai 

egyensúlyára?  
(7) Milyen szerepet játszanak a különböző éghajlati jelenségek (pl. az El onNi~  

ciklusok) Amazónia ökológiai egyensúlyának a fenntartásában?  
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4.1.1. Áttekintés 
 
• Amazónia esőerdői 2 millió km2 kiterjedésű területének eddig mintegy 12 %-

át irtották ki, valamint alakítottak át gabonaföldekké és legelőkké. Csupán 
1995-ben egy Maryland nagyságú erdőrészt taroltak le és égettek föl. Az 
erdőirtás legszélsőségesebb formája az, amikor nem közvetlen gazdasági 
céllal vágják ki a fákat (pl. térképezési feladatokat elvégzése céljából).  
Az erdőirtás + az erdők túlélőképességének gyengül  ⇒  jelentősen nő az 
amazóniai erdőtüzek bekövetkezésének esélye.  
Ok:  
A különböző növénykultúrák betelepítésével összezsugorodik a magas, sűrű, 
természetes ellenálló képességgel rendelkező szűz erdők kiterjedése. 
Helyettük megjelennek a mezőgazdasági termőföldek és a kevésbé ellenálló, 
legyengített erdők. Ezek sokkal gyúlékonyabbak, mint az eredeti vegetáció. 
Az évszakos aszály idején − mely fél Amazóniát sújtja − nagyon sok ilyen 
gyúlékony ökoszisztéma lángokban áll. Azokban az évszakokban, amikor az 
aszály az átlagosnál súlyosabb (mint pl. az 1997/98-as El sonNi −~  év során), 
még az esőerdők is könnyebben válnak a tűz martalékává.  
Példa:  
Roraima állam (Észak-Amazónia) jelentős része lángolt 1997-ben. Az egész 
régióra vonatkoztatva, a NOAA műhold 1997-ben 50 %-kal több tüzet észlelt, 
mint 1996-ban. 

 
• A legtöbb erdőtűz Amazóniában az örökzöld erdők és a szavanna (cerrado) 

határán keletkezik. Az örökzöld elsődleges erdő egy hatalmas védőpásztát 
képvisel a tűzzel szemben, míg a szavanna alkalmazkodott a gyakori 
tüzekhez. Az e két ökoszisztéma közötti átmeneti zónában jelennek meg a 
telepesek, akik égetéssel tisztítják meg a földet, hogy művelhetővé tegyék. Az 
elsődleges erdő legfelső szintjében bekövetkező változások − melyeket az 
egyre fokozódó szelektív fakitermelés és az erdőégetés idéz elő a kiterjedt 
aszályokkal együtt − megváltoztatják ezen ökoszisztéma hidrológiai 
egyensúlyát  ⇒  az átmeneti zónát is.  
Magas hőmérséklet + rendkívül alacsony relatív nedvesség ⇒ az elsődleges 
erdő fokozottan gyúlékonnyá válik.  
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A mély gyökerű vegetációnak fontos szerepe van a vízellátásban a száraz 
évszak folyamán. Mivel ekkor a csapadék mennyisége csökken, az elsődleges 
erdő képes arra, hogy megcsapolja a mélyebb talajvízrétegeket.  
De:  
Egy kivételesen száraz év során − ha a vízellátás megszakad − a vegetáció 
kiszáradhat, s lehull a levélzet. Így az avar nedvessége csökken és 
veszélyesen gyúlékonnyá válik. 

 
• Mivel a trópusi erdők nagy mennyiségű CO2-t tárolnak, jelentős szerepet 

játszanak a Föld éghajlatának szabályozásában. Nagyrészt az erdőirtásnak 
köszönhető, hogy a Földön kibocsátott összes üvegházgázokból Brazília 
immár 10%-kal részesedik, mely megközelíti a fejlett országok kibocsátási 
értékeit.  
Feltevés:  
Ha Amazónia erdeinek felét fölégetnék, ez 35 milliárd tonnával növelné a 
légkör CO2-tartalmát. Az ezáltal előidézett sugárzási kényszer közelítőleg 
azonos a Föld üvegházgázai 6 éves összes mennyisége által előidézett 
sugárzási kényszerrel.  
 

• A mezőgazdasági területek növelése érdekében végzett tevékenységek és 
hatásaik eredményeként Amazónia erdőinek nagy része kezdi elveszíteni az 
erdőtüzekkel szembeni természetes védekezőképességét, s ezzel 
párhuzamosan egyre kevesebb szenet tud megkötni ⇒ nem képes határt 
szabni a globális fölmelegedésnek. 

 
 
4.1.2. Milyen jellegű területek válnak még a tűz martalékává 

Amazóniában, az erdőkön kívül? 
 
• 1996-ban az Amazóniai Környezetkutató Intézet és a Woods Hole Institute 

Research Center öt olyan területet vizsgált meg a brazíliai Amazóniában, ahol 
intenzív erdőirtás és fakitermelés folyik. Az általuk elkészített tanulmány az 
első, amely részletesen leírja a régióban kialakuló tüzeket, típusaik szerint  
(3. táblázat).  
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3. táblázat 
Az Amazóniában kialakuló tüzek típusa és kiterjedése, 

1994-1995 
a tűz oka a leégett terület (Amazónia teljes 

területének %-ában) 
erdőirtás 16 
legelő, ugar, egyéb nem erdei 
vegetációk 

73 

az erdők talajszintjének biomasszája 
(avar és aljnövényzet) 

11 

 
A legnagyobb gond a biomassza (avar és az aljnövényzet) égése.  
Ok: 
Megfigyelésük és lokalizálásuk még műholdas megfigyeléssel sem egyszerű. 
Az évekig tartó száraz időjárás következtében egyre nagyobb területeken 
pusztítanak az avartüzek. 

 
 
4.1.3. Milyen fő ökológiai kockázatai lehetnek az Amazonas 

menti esőerdők kiirtásának és a terület fölégetésének? 
 
• Amazónia szűz esőerdői jelenleg mint óriási tűzgátak, jelentős szerepet 

játszanak abban, hogy megvédik a legelőket és más mezőgazdasági 
területeket az estleges tűzkártól. Ha az erdők elveszítik ezt a képességüket,  
(1) 10-80 %-kal csökkenhet az ezekben az erdőkben tárolt biomassza 

mennyisége,  
(2) csökken az elpárolgó víz mennyiségét (ez azért gond, mert a páratartalom 

fontos szerepet játszik a víz és csapadék körforgásának fenntartásában),  
(3) elpusztulnak a gazdaságilag hasznosítható faanyagok, kerítések, a 

kúszónövények, a gyógyászati célokra felhasználható növények, a 
gyümölcsfák, az állatállomány, 

(4) a tűz előidézte füst és egyéb égéstermékek veszélyesek az emberi 
egészségre. 
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• Ha egy erdő lángra kap, az elhalt fák és ágak lekerülve a talajra − mintegy az 
erdő saját gyújtósaként − ismét begyújthatják azt ⇒ megnövelve az erdőtűz 
kockázatát. 
Az erdőtüzek legnagyobb veszélye: sűrű erdők  → cserjés, bozótos szavannák 

 
 
4.1.4. Milyen okokra vezethető vissza az avartüzek 

kialakulása Amazóniában? 
 
• Mind a fakitermelés, mind a szárazság növeli az esőerdők gyúlékonyságát.  

Miért?  
(1) fakitermelés:  

(1a) nyitottabbá válik a lombsátor ⇒ a talaj felszínéig lehatoló 
napsugarak meg tudják szárítani fatörmelékeket és az avart,  

(1b) a fák kivágásával nő egy igen gyúlékony tüzelőanyag, a forgács 
mennyisége.  

(2) szárazság: 
(2a) Még a szűz erdők is gyúlékonnyá válnak, ha az éghajlat rendkívül 

száraz. Amazónia keleti és déli területei (a 2 millió km2 kiterjedésű 
összefüggő, zárt lombkoronájú esőerdő fele) minden évben 
szélsőségesen száraz klímának van kitéve. Ám, mivel az erdők talaja 
víztároló, vastag agyag, a talajból történő vízfelvétellel elkerülhetik a 
szárazság okozta lombhullást. Ezek az erdők a csapadékos terület 
peremén találhatók. → elegendő csapadékhoz jutnak ⇒ ellenállnak a 
tűznek; viszont igen érzékenyek a csapadék minimális csökkenésére. 

(2b) Az El onNi~  - Déli Oszcilláció (ENSO) jelenség idején alakulnak ki a 
legnagyobb aszályok Amazóniában, s úgy tűnik, napjainkban az El 

onNi~  gyakorisága és intenzitása is egyre növekszik. A történeti 
adatok tanúsága szerint a legintenzívebb El onNi~  1997/98-ban volt 
tapasztalható.  
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4.1.5. Lehet-e csökkenteni a tüzek kockázatát? 
 
• Cél:  

A véletlen tüzek kialakulásának megelőzése, illetve számuk minimálisra 
csökkentése. (Az 1994-ben és 1995-ben leégett területek felén ilyen tüzek 
pusztítottak.)  
Példa:  
(1) A leégett marhalegelők csak az esős évszak beállta után 2-3 hónappal 

legeltethetők újra.  
(2) Az amazóniai nagybirtokok (1.000 hektárnál nagyobb birtokok) évente 

átlagosan 2.000 dollárt költenek tűzgátak építésére.  
(3) Az elpusztult takarmány pótlása, a tönkretett kerítések megjavítása évente 

5.000 dollár többletköltséget jelent a farmereknek.  
(4) A kisbirtokosok (10 hektárnál kisebb birtokok) tűzkáraikat birtokaik 

méretének arányában viselik.  
(5) A kelet-amazóniai 9.000 hektáros Del Rei kommuna terve a véletlen 

tűzesetek megelőzésére → tűzvédelmi szabályzat  
(a) minden esetben tűzgátakat kell építeni, mielőtt egy területet 

fölégetnek, 
(b) minden esetben tájékoztatni kell a szomszédokat a földterületek 

fölégetéséről, és  
(c) ha valamelyik szomszédnak a tűzből bármiféle kára származik, a kár 

okozója köteles megfizetni azt.  
(d) rendszeres, pontos tájékoztatással és információáramlás a szomszédok 

között + különféle helyi szabályozók ⇒ jelentős csökkenés érhető el a 
véletlen tűzesetek számában. 


