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Az előadásnak ebben a változatában 
minden dia (esetenként két-három, 
egymáshoz tartozó dia) után a dia 

rövid összefoglalója következik



It Is Too Late For 
Sustainable Development

Dennis Meadows

Smithsonian Institution
Washington, DC; February 29, 2012

Már túl késő!! …. (??)„

„



Vannak olyan vélemények, amelyek 
szerint már lekéstünk arról, hogy a 
földi környezet vonatkozásában 
beszélhessünk fenntarthatóságról és 
fenntartható fejlődésről. Egy ilyen 
véleményt képvisel Dennis 
Meadows, aki „A növekedés 
határai” egyik szerzője volt, s aki át 
kellett hogy élje, hogy vészjelzése 
(eddig) pusztába kiáltott szó maradt.



… mert nem fenntartható a Föld terhelése!



Dennis Meadows a véleményét 
többek között az Ökológiai Lábnyom 
historikus trendjére alapozza, amely 
szerint a Földet kb. 1975 óta túl-
terheljük. A lábnyomszámítás mód-
szertana, egyáltalán a legtöbb  ehhez 
hasonló indikátor alkalmazhatósága 
kétséges, ennek ellenére bizonyos, 
hogy jelenleg veszélyes környezet-
károsító tendenciáknak vagyunk tanúi.



„abcd efghij kl mnop qrs tuvwx yzab 
cdefghijk lmno pqrst uvxyza bcd efg 
hijkl mn opq rstu vwxyzabcd efghijkl 
mn opqrs tuv wxyza bcdef ghijklmno 
pqrstuvwxyzabcd efghijkl”

A fenntarthatóság:



Az előadás egyik előzménye, hogy a 
fenntarthatóságról eddig csak 
beszéltünk, de nem megfelelően. A 
fenntarthatóság eddigi definíciói a 
politikának akartak megfelelni, ezért a 
politikusok nyelvén próbáltak fogal-
mazni, de anélkül, hogy sikerült volna 
megragadni a fenntarthatóság valódi 
természetét, és alkalmazni a máshol 
bevált tudományos módszereket.



A fenntarthatóság:



A fenntarthatóság valójában az anyag-
és energiamegmaradás elvén alapuló 
korlátozát jelent; először ezt a korlátot 
kell megfelelő számítások alapján

tisztán látni, vagy ha szükséges, 
valahogyan kitágítani; ezután kerülhet 
csak sor arra, hogy a korlátokon belül

éljük az életünket úgy, ahogyan 
szeretnénk.





A korlátook jelentőségét akkor 
érthetjük meg talán igazán, ha a 
Földön kívül akarunk valamilyen 
jelenséget befolyásolni – erre kiváló 
példát szolgáltatott 2012-ben a 
Curiosity mars-szonda landolása, 
melynek földi eseményeit élőben 
közvetítette a NASA tv.





A közvetítés egyik fontos eleme volt, 
hogy folyamatosan mutatták azt az 
irányítótermet, ahonnan a földi

személyzet próbálta ellenőrizni, 
hogyan is sikerül az a több lépcsőből 
álló, többek között rakéta-hajtóművek 
segítségével végrehajtott aktív 
lassítást is magába foglaló landolás a 
Marson.





A landolással kapcsolatos főbb 
információkat az irányítók az irányító-
teremben nagy kivetítőkön figyelték. 
Ezek között szerepelt az az adat is, 
hogy mennyi üzemanyag van még a 
rakéta-hajtóműben. Csak addig 
tarthatott a lassítás, amíg volt 
üzemanyag; ezért létkérdés volt, hogy 
a lassulás fenntartható legyen addig, 
amíg a szonda nem ér talajt.



A Curiosity fékezése fenntartható volt,

amíg kitartott az üzemanyag:

K-t T és l alapján számítani kellett!



A Földön feltankolandó üzemanyag 
mennyiségét a szükséges fékezési idő-
ből és a fékezéshez egységnyi idő alatt 
szükséges üzemanyagból ki lehet szá-

mítani. Vágyak vagy politikai célkitű-
zések alapján nem lehetett volna ezt a 
mennyiséget kiszámítani; és nem is 
lett volna lehetőség a kevésnek 
bizonyoló üzemanyagot kipótolni. A 
Földön is sok esetben ez a helyzet!





Érdekes, hogy a fenntarthatóságnak ez 
a fajta megközelítése nem új; maga a 
„fenntarthatóság” mint szakkifejezés 
300 éves (2013-ban). A kifejezés első 
írott használatát Hans von Carlowitz 
1713-ban megjelent könyvéig vezetik 
vissza; Carlowitz nemcsak a szót 
használta, hanem megállapította, hogy 
az erdőket hosszú távon szükséges 
fenntartható módon kezelni.



Hans von Carlowitz

(1645-1714)



Hans von Carlowitz édesapja erdész 
volt; ő maga a szászországi bányák 
működését irányította. A bányák sok 
fát nyeltek el, és ezért kezdtek eltűnni 
az erdők. Carlowitz érdeme az, hogy 
ráirányította a figyelmet az erdők 
felújításának és megfelelő kezelésének 
a szükségességére. A fenntarthatóság 
mint koncepció azonban már előtte is 
évszázadok óta fejlődött, ha lassan is.



Mennyi fát termeljünk ki,

mennyi fát termelhetünk ki

az erdőkből úgy, hogy a fahozam

tartamos (fenntartható) maradjon?



Az erdőgazdálkodás az egyike volt azon 
szakmáknak, ahol először kialakult a 
fenntarthatóság operatív koncepciója. 
Erre a kényszer vitte rá az erdészeket: 
elfogytak az erdők, és ezért fel kellett 
tenniük azt a kérdést, hogy mennyi fát 
termelhetnek ki úgy, hogy a 
fakitermelés tartamos (azaz hosszú 
távon fenntartható) maradhasson?





A kérdésre az erdőgazdálkodásnak 
meglehetősen hamar sikerült 
mennyiségi választ adnia. Ennek 
alapján kifejlesztettek különböző 
módszereket – ezeket „szakozás”-nak 
hívták -, amelyekkel különböző 
pontossággal tudták meg megbecsülni, 
hogy mely területekről, mennyi fát 
termelhetnek le a tartamosság elvének 
betartása mellett.



„Szakozás”           hozamszabályozás

térszakozás: a = A / VKtérszakozás: a = A / VKtérszakozás: a = A / VKtérszakozás: a = A / VK



Az egyik első módszer a térszakozás 
volt, amikor az erdőterületet (A) annyi 
egyenlő részre (a) bontották fel, ahány 
éves korban (az ún. vágáskorban, VK) 
akarták letermelni az erdőket. 
Tekintettel arra, hogy egységnyi, de 
különböző termőhelyű területen a 
különböző fafajok nagyon különböző 
fahozamot adnak, ez a módszer csak 
közelítő eredményeket adott.





A Mária Terézia 1769-es erdőrendtar-
tásából való kép egy ilyen, terület 
alapú szakozás elvi sémáját vázolja fel.



„Szakozás”           hozamszabályozás

térszakozás: a = A / VKtérszakozás: a = A / VKtérszakozás: a = A / VKtérszakozás: a = A / VK

tömegszakozás: v = V/VKtömegszakozás: v = V/VKtömegszakozás: v = V/VKtömegszakozás: v = V/VK

hozamszabályozás: v ≤ I hozamszabályozás: v ≤ I hozamszabályozás: v ≤ I hozamszabályozás: v ≤ I ---- MMMM



A szakozás fejlettebb változatánál már 
közvetlenül a kitermelendő/hető 
térfogatot (v) próbálták megbecsülni; 
ehhez ismerni kellett a terület ún. 
élőfakészletét (V). Ma már a tényleges 
hozamokat („növedék”, I) és a 
faelhalás mértékét („mortalitás”, M) 
mérjük, és ezekből hosszú távú 

szempontok alapján következtetünk a 
kitermelhető faanyag mennyiségére.



Erdészeti Lapok, 1896:



Kétségtelen tény, hogy a tartamos 
gazdálkodás elvei a magyar 
erdőgazdálkodásnak is már régóta a 
szakami alapkultúra részét képezik, 
amire a hazai szaksajtó számos 
bizonyítékot szolgáltat.



Egy környezeti kapacitás 

használata során:

nm m



A fenntarthatóság koncepciója a 
fentiek alapján is, általánosítva, a 
környezeti kapacitások mennyiségének 
és ezek használatának mértéke 
(valamint a becslési hibák és egyéb 
bizonytalanságok miatt használ 
bizonytalansági tényező) segítségével 
levezethető.



A fenntarthatóság:



A fenntarthatóság koncepciója két 
részből áll: tartalmaz egy kiszámolan-

dó, és egy mérlegelendő (szubjektív) 
elemet. A számolandó rész az anyag-
és energiamegmaradás elvéből követ-
kezik; a mérlegelés arra vonatkozik, 
hogy a kapott hányados elfogadható-e. 
Ha igen, nincs több teendőnk; ha nem, 
helyre kell állítani a kapacitások és a 
használat egyensúlytát.



Cotta fatermési táblája lúcfenyőre, 1820
(az első tábla: Paulsen, 1795)



A fenntarthatóság definíciójának 
alkalmazásához természetesen 
szükséges, hogy meg tudjuk becsülni a 
kapacitásokat és a használat mértékét. 
Az erdőgazdálkodás már több mint 200 
éve elvégezte ezt a feladatot: többek 
között a fák növekedésének és 
élőfakészletének becslésére mérések 
alapján kidolgozott modelleket, ún. 
fatermési táblákat használ.



TARTAMFA @ www.scientia.hu/tartamossag:
mérlegegyenletek + empirikus összefüggések



A fatermési táblák, ill. a fakészlet 
változását eredményező természetes 
és mesterséges folyamatok ismerete 
alapján többé-kevésbé bonyolult 
modelleket tudunk készíteni. Ezekkel a 
modellekkel elméleti szituációkat, ill. a 
tényleges folyamatok várható jövőbeli 
alakulását tudjuk előrejelezni.



1. Tartamos gazdálkodás:

fakitermelés < növedék („biokapacitás”)



A modellel itt vizsgált egyik helyzet az, 
amikor tartamosan gazdálkodunk, 
vagyis kevesebb fát vágunk ki az 
erdőkből, mint amennyi ott megterem.



Fakitermelés = 0.7 * növedék



Fakitermelés = 0.7 * növedék



Ha mondjuk a kitermelt faanyag 
mennyisége mindig 70%-a létrejött fa-
növekedésnek, akkor mind az élőfa-
készlet, mind a fanövekedés ugyan-
akkora, mint a természetes erdőben, 
és a kitermelhető fa mennyisége is 
állandó. A holtfa mennyisége szintén 
állandó, de csak kb. 30%-a annak, mint 
amennyi a természetes erdőben lenne 
(a többit ugyanis kitermeljük).



2. „Túllövés” = túlhasználat



A modellel olyan helyzetek is 
elemezhetők, amikor a használat több, 
mint a lehetőség. Ennek a helyzetnek a 
megnevezésére az angolszász 
irodalomban az „overshoot” 
(„túllövés”) kifejezés terjedt el.



„Túllövés”, majd visszatérés 

a fenntartható szintre



A„túllövést” csak a használat és a 
kapacitások időbeli alakulásával tudjuk 
jellemezni. Itt azt mutatjuk be, hogy mi 
történne az erdővel akkor, ha olyan 
mértékű túlhasználatnak vetnénk alá, 
mint amilyen mértékben túlhasználtuk 
eddig a Földet, majd 30 év alatt 
visszatérünk a fenntartható szintre, és 
aztán azon a szinten maradnánk.



Túllövés esetén a gazdálkodás nem tartamos



… és nehezen állítható helyre!



A fenti két ábra mutatja, hogy a 
túlhasználat hatására az erdő 
élőfakészlete jelentősen csökkenne, de 
ezen kívül a fanövekedés mértéke is 
csökkenne, s ennek eredményeként a 
túlhasználat után hosszú idő kellene, 
míg az eredeti helyzetet újra elő 
tudnánk állítani. A túlhasználatot tehát 
mindenképpen el kellene kerülni.





Az erdőterület Magyarországon még 
sokat csökkent azután, hogy a 
tartamosság elveit kidolgozták és 
elkezdték alkalmazni. Azóta azonban 
megszűntek az erdőírtások, és nálunk 
már nincsenek olyan pusztítások az 
erdőkben, mint amilyeneket sok 
fejlődő országban meg lehet figyelni.



A mezőgazdaságban könnyen elfogadjuk a „tarvágást” –

az erdőknél miér nem?



Erdőírtás hiányában is gyakran állítják 
azonban, hogy az ún. véghasznált 
erdőterületeken egy ideig „nincsen 
erdő”. Ez így nem igaz, csak legfeljebb 
kicsi, a laikus szem számára nehezen 
észrevehető csemeték. Ez évegik is 
tarthat, és ezért feltűnőbb, mint a 
mezőgazdasági területek rendszeres, 
az erdőkénél sokkal nagyobb mértékű 
bolygatása.



Az ühg-kibocsátás zavartalanul folyik …

mit indikál ez?



Mit indikálnak az indikátorok?

• Magyarországon az ühg kibocsátás
jelenleg 66.2 millió tCO2/év

• az erdők szénmegkötése jelenleg

kb. 3 millió tCO2/év

• a „CO2 ökológiai lábnyomunk”
több mint 20?



Az erdőkkel kapcsolatban is felmerülő 
kérdés a Föld szénkörforgalma. 
Minden figyelmeztetés és erőfeszítés 
ellenére tovább nő az üvegház gázok 
kibocsátása. Ezek mennyiségére, más 
környezeti paraméterekre, valamint az 
erdők sokféle jellemzőjére sok ún. 
fenntarthatósági indikátort 
alkalmaznak. Felmerül azonban a 
kérdés, hogy ezek mire használhatók?



Erdőgazdálkodás: sok 

féle fenntarthatóság;

ennek mérése 2013-ban:

KVÍZ 
16: a) igen; c) nem lehet eldönteni

15: a) igen

6 kritérium szerint
35 kvantitatív 
indikátor
(100+ statisztika),
17 kvalitatív indikátor



Az erdőgazdálkodásban 20 év óta 
alkalmaznak kiterjedt kritérium- és 
indikátor-rendszereket. Ezek rendkívül 
sok szempontot próbálnak figyelembe 
venni, ami jó; de a begyűjtött 
információ egy része használhatatlan, 
egy más részét pedig nem megfelelően 
értékelik ki. A sok szempont 
mindenképpen utal arra, hogy sokféle 
fenntartandó értéket kell kezelnünk.



… és vannak (bizonyos feltételek mellett) 

„újratölthető” vagy újratöltődő készletek



… és vannak (bizonyos feltételek mellett) 

„újratölthető” vagy újratöltődő készletek



❸

❷

❶



Az indikátorok általában egy-egy 
pillanatfelvételt mutatnak (mint pl. a 
pillanatnyi haladási irány); irreleváns 
összehasonlításokra használják őket 
(pl. különböző országok értékeinek 
összehasonlítására), de nem monda-
nak semmit arról, hogy a megfigyelt 
folyamatok hogyan viszonyulnak a 
korlátokhoz, és egy szükségességből 
meghatározott cél-értékhez.



A fenntarthatóság mérésére nem jók 

az indikátorok



Az erdészeti indikátorok egyike az er-
dőtüzek által érintett területek nagy-
sága. Az indikátor alkalmazása az USA-
ban e tüzek szándékos visszaszorításá-
hoz, ami viszont egy túl nagy, kataszt-
rofális tűzesethez vezetett. Megfelelő 
indikátor a természetes tüzekben 
elégő faanyag mennyiségének és az 
évekként ténylegesen elégő faanyag 
mennyiségének az aránya lehetne.



Maximum 2 °C globális felmelegedéshez 

még megengedhető ühg-kibocsátás
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Indikátorok helyett a teljes 
természetes dinamikákat (pl. a klíma-
rendszer dinamikáját) meg kellene 
ismerni. Ez alapján pl. becsülni lehetne 
a még megengedhető maximális 
kibocsátást (biztonsági okokból a 
legkisebb értéket kellene használni), és 
a jövőbeli kibocsátásokat ehhez a 
maximális kibocsátáshoz mint célhoz 
kellene viszonyítani.



www.scientia.hu/fenntarthatosag

A fenntarthatóság csak 
remény vagy szándék, 

a „jó” és a „rossz” meghatározhatatlan 
marad, amíg nem számolunk;

a pillanatnyi, és gyakran nem helyes 
állapotot mutató „indikátorok” helyett a célt 

és az oda vezető utat kell nézni



www.scientia.hu/fenntarthatosag


