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Magyarország/MCPFE: 1990-2000-2005

• Tanulságok



Vida G., 2007

„ A környezeti fenntarthatóság (vagy 
fenntarthatatlanság) legszemlé-
letesebb kifejezıje az ökológiai 
lábnyom*, mely megadja, hogy 
mekkora terület képes megtermelni 
fogyasztási javainkat és feldolgozni 
hulladékainkat, azaz fenntartható-
ságot biztosítani.”

http://www.matud.iif.hu; beszúrás: Somogyi Z.*M. Wackernagel, W. Rees, 1990
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Lábnyom-korlátok

• „IMPORTANT: Historical data has 
not been reviewed for all nations. 
Changes, especially large changes 
in non-industrialized nations, may be 
due to inconsistencies in reporting.”

World Ecological Footprint and Biocapacity,  2003
(http://www.footprintnetwork.org )

• Országos vagy helyi szinten vannak-e 
szektorális vagy részletesebb adatok?



Bán I., 2005, 2007

„ … a magyar erdıállomány adattár 
által lefedett erdıben a fahasználat 
túlzott volt …”

Erdészeti Lapok

„… legalábbis egyes idısebb 
korosztályokban”

személyes közlés
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• sok,

• egymással összefüggı,

• lényeges erdıjellemzı,

• (vagy erdıgazdálkodási jellemzı)     …

Mi a „fenntarthatóság”?



• … elıre meghatározott

• jellemzıen állandóan változó

• céltartományon

• belül van-e,

• várhatóan azon belül is marad-e,

• és változásai is kívánt mértékőek

• és irányúak-e?

Mi a „fenntarthatóság”?
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MCPFE erdıleltár, 2007
www.mcpfe.org



• MCPFE a fenntartható erdıgazdálkodást 
megalapozó elveket 1993-ban definiálta

• a Kritériumok & Indikátorok rendszerét 1995-ben 
fogadták el, meghatározva ezzel, hogy mit kell 
országos szinten mérni a fenntarthatóság irányába 
tett lépések monitorozására

MCPFE K&I rendszere

STATE OF EUROPE’S FORESTS 2007 
The MCPFE report on sustainable forest management in Europe
www.mcpfe.org
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• MCPFE a fenntartható erdıgazdálkodást 
megalapozó elveket 1993-ban definiálta

• a Kritériumok & Indikátorok rendszerét 1995-ben 
fogadták el, meghatározva ezzel, hogy mit kell 
országos szinten mérni a fenntarthatóság irányába 
tett lépések monitorozására

• a szakértık lényeges fejlesztéseket hajtottak 
végre az elvek és a módszerek harmonizálását és 
finomítását illetıen

MCPFE K&I rendszere

STATE OF EUROPE’S FORESTS 2007 
The MCPFE report on sustainable forest management in Europe
www.mcpfe.org



• lehet-e a rendszer valamely elemét 
optimalizálni anélkül, hogy a többi elemmel 
is törıdnénk?

• a tartamosságot dinamikusan kell 
értelmezni

• a mérés a gyakorlatban kivitelezhetı?

• nincs szükség még más indikátorokra?

Erdészeti Lapok, 1994. dec.:

Hogyan lehet mérni a tartamosságot?

„a rendszert még fejleszteni kell”



35
mérhetı indikátor
(>100 statisztika)

MCPFE fenntarthatóság
(„fenntartottság”) ellen ırzı

rendszer:

6 kritérium

+ kvalitatív indikátorok :
5 általános szakmapolitikai,

12 „by policy area”





1. Az erdei er ıforrások fenntartása és 
megfelel ı bıvítése, valamint azok 

hozzájárulása a globális szénkörforgalomhoz
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Korosztály-összetétel

Indikátor

▲ █ ▼ █ 0-10 ▲ █ ▼ █
▼ █ ▲ █  11-20 ▼ █ ▼ █

▲ █ ▲ █ 21-40 ▼ █ ▲ █
▲ █ ▲ █ 41-60 ▲ █ ▲ █
▲ █ ▲ █ 61-80 ▼ █ ▼ █

▼ █ ▲ █ 81-100 ▼ █ ▼ █
▲ █ ▲ █ 101-121 ▼ █ ▼ █

▼ █ ▲ █ 121-140 ▼ █ ▼ █
▼ █ ▲ █ 140- ▲ █ ▼ █

HU
05-00

HU
05-90

MCPFE
05-00

MCPFE
05-90

kedvezı kedvezıtlen kérdéses



2. Az erdei ökoszisztéma egészségének és 
vitalitásának fenntartása



3. Az erdık produktív (fatermesztési és egyé b) 
funkcióinak fenntartása és b ıvítése



Növedék, fakitermelés

Indikátor

▲ █ ▲ █ Növedék (faterm. erdık) ▲ █ ▼ █
▼ █ ▼ █ Fakitermelés (faterm. erdık) ▲ █ ▼ █

HU
05-00

HU
05-90

MCPFE
05-00

MCPFE
05-90

kedvezı kedvezıtlen kérdéses



4. Az erdık biológiai diverzitásának
fenntartása és b ıvítése



5. Az erdık védelmi funkcióinak (els ısorban a 
talaj- és vízvédelemnek) fenntartása és 

fejlesztése



6. Az erdık más társadalmi és gazdasági 
szerepének és feltételeinek a fenntartása
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• Lábnyom: hasznos, de nem eléggé
kidolgozott

• MCPFE(/FAO): részletesebb, de részleges
rendszer

• Adatgyőjtés, kiértékelés részleges

• Nagyon bonyolult dolgok 
fenntarthatóságáról van szó

Tanulságok



• Értékelés elvi alapjai kidolgozatlanok

• Indikátor-választás + értékelés:
– rendszerszemlélet szerint?

– „fenotípusos” jellemzıket?

– „segédjellemzıket”?

– mennyi indikátorral, melyekkel? …

• Lokális mérés is fontos

Tanulságok

a rendszert még tovább kell fejleszteni




