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A papír és környezetünk

Forrás: The Future magazin. (M-real)
Fordította: Csutak Gabriella (M-real)

Még több információ: www.metsaliitto.com; www.m-real. com;

www.forest.fi; www.mmm.fi/metso/international

A NYOMTATÁS ÉS 

A PAPÍRIPAR ÁRT-E AZ ERDŐKNEK?

A fa újratermelődő nyersanyag, amely képes meg-
újulni, ha az erdők művelését fenntartható módon
irányítják. Az ipari felhasználású fa alapanyagok
utánpótlása az erdők faállományának meghatá-
rozott mennyiségét igényli, amely arra sarkall, hogy
jobban figyeljünk természeti erőforrásainkra. 

Az ipari célokra fenntartott erdők száma Euró-
pában és Észak-Amerikában a legtöbb. Ezeken
a területeken az erdőterület nem csökken, éppen
ellenkezőleg, a faültetések éves növekedése és
a természetes regenerálódásnak köszönhetően
Európában a fakivágások éves növekedése kb. 65%.

Finnországban, ahol a földterület 86%-a erdő-
vel borított, a faáruk mennyisége nagyobb,
mint valaha.

A növekedési időszak (kb. 80 nap egy évben)
egy napja alatt a finn erdők egy olyan facölöp
mennyiségű készletet termelnek újra, ami egy
méter vastag és széles, és ezer kilométer hosszú.

MENNYI PAPÍR TERMELHETŐ EGY FÁBÓL?

Egy tonnányi papír előállításához megközelítő-
leg 2,7–3,3 m3 faanyagot használnak fel, ami a

papír pontos összetételétől függően eltérő. Vál-
tozhat még fafajtákon belül, a fa korának meg-
felelően és az adott régiótól függően (hőmérsék-
let, talaj tápanyaga stb.).

Skandináviában egy teljesen kifejlett lucfenyő
nagyjából egy m3 faárunak felel meg. Ezért egy
tonna papír előállításához megközelítőleg há-
rom fát kell felhasználni, és egy teljesen kifejlett
fából 300–350 kg papír előállításához elegendő
nyersanyag nyerhető, ami körülbelül 1250–1450
példány, mondjuk a Cosmopolitan magazin nyom-
tatásához elegendő. 

MIÉRT NEM KÉSZÜL MINDEN PAPÍR ÚJRA-

FELHASZNÁLT ALAPANYAGBÓL?

Az újrahasznosított papír egy nagyon fontos
alapanyag a papíripar számára. A papír egyike
azon kevés alapanyagoknak, mely újrafelhaszná-
lásra alkalmas, és az újrahasznosított anyagok-
nak nagy piaca van. Az ilyen papírok többségét
a csomagoláshoz, újságokhoz és zsebkendőkhöz
használják. 

Ugyanakkor, bár a papírgyűjtés hatékony, a pa-
pírszükséglethez képest nincs elegendő újrahasz-
nosítható farost. Illetve, a magas minőségű pa-
pírok piaca friss farostot igényel, hogy megfelel-
hessen a felmerülő technikai követelményeknek.
Csupán háromszor-ötször lehet a farostokat új-
rafelhasználni, mivel a farostok amortizálódnak.
Pontosabban annyira elvékonyodnak, hogy nem
használhatóak fel többé. Friss farostok nélkül pe-
dig néhány hónapon belül kifogynánk a papírból. 

A MATT PAPÍROK 

KÖRNYEZETKÍMÉLŐBBEK A FÉNYESEKNÉL? 

A papírfelületet a papírgyárak a papír végső
megmunkálásánál alakítják ki, ez egy folyamat,
amely során a felület matt, selymes vagy fényes
külsőt kap. Vagyis az alapanyagoknál nincsen
különbség, ezért környezetvédelmi szempontból
a matt és fényes papír egyenlő. 
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A FAKITERMELÉS SORÁN 

HOGYAN LEHET SZEM ELŐTT TARTANI 

AZ ERDŐK BIORITMUSÁT?

Két megoldás létezik. Az egyik, hogy hálózatot
alakítunk ki a megvédendő területeknek, a másik
megoldás pedig olyan erdészeti és fakitermelési
eljárások fejlesztése, amelyek számolnak a bio-
szférával. A kilencvenes évek óta az erdők életrit-
musának fenntarthatósága szerves része az alkal-
mazott erdészeti menedzsmentnek. Az erdészeti
alkalmazások javítása, a törvényhozás, az erdők ta-
núsítvánnyal való ellátása bevett és megkövetelt gya-
korlatok az erdők bioritmusának megóvásához. 

A fenntartható erdészeti menedzsment gyakor-
lata magába foglalja az életképes fák és a rothadó
kórók erdőben tartását, illetve a különösen fon-
tos lelőhelyek eredeti állapotban való megóvását,
a kitermelési zónák vízút melletti elhelyezését
és a vegyes erdő (fajták) védelmét. 

HOGYAN BIZTOSÍTJA AZ M-REAL, 

HOGY A FA ALAPANYAG LEGÁLIS LELŐ-

HELYEKRŐL ÉS NEM A KÜLÖNÖSEN VÉDETT 

TERÜLETEKRŐL SZÁRMAZZON?

Az M-real elkötelezett híve a felelősségteljes fa és
farost alapanyag-kitermelésnek. A cég létreho-
zott egy certifikált felügyeleti láncot (minden
papírgyár, magazin és papírfelhasználó cégre), és
megköveteli a nyers alapanyag beszállítóitól, hogy
adjanak információt a faáruk származási helyéről. 

A Metsaliitto gyártja az összes M-real üzemei
által felhasznált faárut, amely egyben a cég főtu-
lajdonosa is. A környezetvédelmi politikájuk-
nak megfelelően az M-real és a Metsaliitto cég
a törvényi kívánalmak megfelelése mellett foglal-
nak állást. Ezért csak legális lelőhelyekről sze-
reznek be minden faárut. 

A Metsaliitto cégnek faáruszármazást vizsgáló
rendszere van, ami a cég által használt ISO 9001
minőségirányítási és ISO 14001 környezetvédel-
mi irányítási rendszerében szerepel. A Metsaliittó-
nak szintén van felügyelői lánca. Faáruszár-
mazásokat irányító rendszerének köszönhetően
a Metsaliitto tisztában van minden általa felhasz-
nált faáru eredetével, és hogy azok certifikált er-
dőből származnak. A Metsaliitto nem használ
fel és nem fogad el olyan faárut, amely konzer-
vált vagy védett területről származik, ahol a faki-
termelés tiltott. 

w Megbízható, hosszú távú partnert részesítenek
előnyben.

w A faáruszármazást igazoló információkat meg-
követelik, és a faáruszármazást vizsgáló rend-
szert folyamatosan fejlesztik.

w A kitermelő területeket GIS (Geográfiai Informá-
ciós Rendszerrel) térképeken jelölik, amelyek
információt nyújtanak a védett területekről.

w Belső ellenőrzéseket alkalmaznak a fakitermelő
területeken. 

MIT TEHETÜNK AZÉRT, 

HOGY A KÖRNYEZET SZÁMÁRA LEGJOBB

MEGOLDÁST VÁLASSZUK?

A legfontosabb üzenet egy olvasónak, győződjön
meg arról, hogy az újság nem fogja szemétdombon
végezni. Tegye azt egy szelektív hulladékgyűjtőbe,
ahol a végén alapanyagként újrahasznosítják 

Egy papírvásárlónak azt ajánljuk, fogadja meg
a következő tanácsainkat:
w Járjon utána, hogy a környezetvédelmi menedzs-
menten keresztül a gyártó folyamatosan javítja-e
környezetvédelmi tevékenységeit.
w Ellenőrizheti a nyilvános jelentéseket, mint pél-
dául a környezetvédelmi leírásokat, amik meg-
találhatók a „Papír Profil” leírásoknál.
w Győződjünk meg arról is, hogy az először
használt farostok olyan erdőkből származnak,
melyeket a fenntarthatóság módszerével kezel-
nek. Az erdők certifikálása lehet erre az egyik
megoldás. Azonban, mivel a világ erdőállományá-
nak csupán 7%-a van ellátva ilyen tanúsítvány-
nyal, ezért ez nem lehet az egyetlen megoldás.
Utánanézhetünk azonban a fa származását tanú-
sító menedzsmentrendszeren keresztül.
w Az alacsonyabb grammtömegű papír vásárlá-
sával segíthetünk az alapanyag- és a szállítási szük-
ségletek javításában. 


