Erdôkárok

Bakonyi Erdészeti és
Faipari Rt.
Részvénytársaságunk mûködési területén az elmúlt idôszakban bekövetkezett természeti károkról az alábbi
összefoglalót adjuk (az adatok még a
BEFAG Rt.-re értendôk, melynek 2001.
Megnevezés
Aszály
Tûz
Rovar
Rágcsáló
Gomba
Egyéb kár
Összesen

1998
1,0
0
43,1
8,2
7,9
2,7
62,9

09. 27-e óta változott meg a neve, s
korábban a székhelye, Bakonyi Erdészeti
és Faipari Rt.-re):
Folyamatos erdôsítésekben bekövetkezett károk (ha-ban):

Mennyiségi károk
1999 2000 összes
1,2
253,1
255,3
0
10,0
10,0
1,0
6,5
50,6
0
0
8,2
0,6
0
8,5
0
3,9
6,6
2,8
273,5
339,2

1998. év
A folyamatos erdôsítésekben az E-lapokon rögzített károk (l. a táblázatot)
össz. értéke 6.997 eFt.
Cserebogárpajor
Az rt. területén több cserebogártörzs
található, ennek „köszönhetôen” évente visszatérô probléma a pajorkár. 1998ban 45,7 ha-on védekeztünk talajinjektálással, ami 1100 mFt-ba került.
Ennek ellenére az E-lapokon mégis
43,1 ha kár került rögzítésre.
Védekezni eredményesen csak a
nemzô ellen lehet, a talajinjektálás minden esetben csak „tûzoltás-jellegû”.
Fenyôpusztulás, hókár
Rendszeres visszatérô természeti kár
a fenyôpusztulás. Itt elsôsorban a
Balaton-felvidéki feketefenyvesekre kell
gondolni, ahol a 90-es évek eleji aszályos idôjárás következtében az állományok legyengültek. A száradás évek
múlva, folyamatosan jelentkezik. Ebben
az évben, fôleg a Bakonyban egyszerre
jelentôs mennyiségû hó hullott le.
Nagy területen törtek össze a fák.
A két kár összesen 175 ha-t érintett,
1.852 m3 faanyag károsodott.
Száradékkitermelésünk cégszinten
összesen 5708 m3 volt.

1999. év
A folyamatos erdôsítésekben ebben az
évben 535 eFt természeti kár keletkezett.
Cserebogárnemzô és -pajor
A védekezés 3 000 000 Ft-ba került.

1998
0
1,4
5,9
0
13,4
0
20,7

Minôségi károk
1999 2000 összes
0
31,7
31,7
0
0
1,4
1,6
3,1
10,6
0
0
0
8,2
0
21,6
0
2,2
2,2
9,8 37,0 67,5

Tölgy hervadásos pusztulása
Az utóbbi években az rt. területén,
kiemelten a devecseri erdészetnél komoly mértékû tölgy hervadásos pusztulás következett be a fatermesztési célú
állományokban, amely meghatározó az
erdészeti gazdálkodás szempontjából.
Összesen 735,6 ha-on 7260 m3 faanyag került kitermelésre.
Fenyôpusztulás
A fenyôszáradás, fenyôpusztulás tovább folytatódott. Egy részrôl, elsôsorban a LF és az EF esetében, a kárt egészségügyi termeléssel számoltuk fel, másutt ún. tájképjavító száradék termeléseket végeztünk (FF a Balaton-felvidéken),
ahol is a faanyag a terep megközelíthetetlensége és a szórványos megjelenés
miatt nem került felkészítésre.
A száradéktermelés 500 ha-on 5535
m3-t érintett, míg tájképjavító termelést
228 ha-on végeztünk.
Széldöntés
1999. június 21-23-án országos vihar
volt. A nagy erejû szél nálunk is jelentôs
pusztítást végzett.
Felszámolásához a vágástakarítások
mellett 27,7 ha erdôsítésre is szükség volt.

2000. év
Aszály
A mûszaki átvételek során 253,1 ha
mennyiségi és 31,7 ha minôségi aszálykárt rögzítettek az erdôfelügyelôk a folyamatos erdôsítésekben.
A kár felszámolása 2000 ôszén 71,3
ha-on megkezdôdött és idén tavasszal
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fejezôdött be. Az aszálykárból adódó
többleterdôsítés költsége 70 000 000 Ft volt
a két év alatt. A sikertelen elsô kivitelek miatt eredmény elmaradás is történt 8 000 000 Ft értékben.
Tûz
A Keszthelyi Erdészetnél több héten
át tartó tôzegtûz volt 15,6 ha-on.
Emberi gondatlanságból keletkezett
több erdészetnél is erdôtûz.
Az összesen 32,4 ha tûzkár felszámolása 2 000 000 Ft-ba került.
Fenyôszáradás
A feketefenyvesekben 197,9 ha-on
végeztünk ebben az évben is tájképjavító termelést.
Egyéb száradék címén 6453 m3 faanyagot termeltünk ki.
Egyéb kár
Erdeifenyô tûkarcgomba ellen bányarekultivált területen évek óta 10-15 haon védekezünk.
Az ÁPV Rt.-nek adott jelentésben „az
erdôgazdasági társaságok rendkívüli természeti kárai 1999. II. félév-2000. évben”
az összes kárérték 72 059 000 Ft volt.
Ez a kárérték tartalmazza az eredménykiesést, az értékveszteséget és a
helyreállítás költségeit is.
Tartalmazza az erdôsítést, az idôsebb
faállományt, vadföldeket, csemetekerteket ért kárt. ill. hídban, átereszben
okozott kárt.

2001. év.
Az idei évrôl még nem rendelkezünk
pontos adatokkal, a mûszaki átvételek
feldolgozása még tart.
Ami már látható, tudható az az, hogy
a „szokásos” természeti csapások idén
is jelentkeztek.
A nyugati országrészt sújtó aszály az
rt. területét sem kerülte el, hasonló mértékû lesz, mint tavaly.
Immár az idôsebb erdôsítésekben,
újulatokban is szemmel látható a két
aszályos év okozta károsodás, pusztulás.
Ehhez jön még a téli csapadékhiány,
aminek következtében folytatódik a fenyô-, ill. a tölgypusztulás.
A erdei- és lucfenyvesekben megjelent
a szú, helyenként komoly kárt okozva
(Fenyôfôi ôsfenyves, Bakonybéli lucos).
Jövôre ismét rajzik a cserebogár, a
pajorkár emiatt az idén „csúcson” van.
A száraz idôszak egyenes következménye a gyakori erdôtûz. Eddig 29 ha
erdô égett le, 2 300 000 Ft kárt okozva.
Stubán Zoltán
erdômûvelési fôelôadó
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DALERD Rt.

Erdôgazdaságunk legjobb termôképességû területei a Tisza, Körös,
Maros hullámterében helyezkednek el .
Az elmúlt évek rendkívül szélsôséges
csapadékeloszlása miatt több, sokéves
viszonylatban is kiemelkedô árhullám
vonult le e folyókon. Ez egyrészt a
magas vízborítással, másrészt az ala-

352

csonyabb fekvésû területeken pangóvíz
kialakulásával károsított. A fakitermelések és a szállítás átszervezésével
sikerült megakadályozni, hogy az
áradás elragadja a már kitermelt,
értékesíthetô faanyagot. Sajnos az
erdôsítéseket
nincs
módunkban
megvédeni az árvíz károsító hatásától.

A helyenként 6 m-nél is magasabb
vízborítás hatására nagy területeken
pusztultak ki részben vagy egészben,
folyamatban lévô, több esetben befejezett erdôsítéseink.
A rég nem látott csapadékos idôszak
miatt Békés megyei, belvíz kialakulására hajlamos területeinken jelentôs
pusztulást tapasztaltunk kocsányostölgy
makkvetéseinkben.
Vízkárral érintett erdôrészleteinkben
összesen 212,6 ha újraerdôsítési
kötelezettség keletkezett.
Homoki fenyves-erdôsítéseink folyamatosan veszélyeztetettek a nyári idôszakban. Egyrészt az aszály okoz érzékeny károkat, másrészt az erdôtûz kialakulása fenyeget ebben az idôszakban. A
vonatkozó tûzvédelmi elôírások megtartása, tûzpászták kialakítása nem nyújt
védelmet a hanyagságból és különösen
a szándékosan elôidézett tüzekkel szemben. 2000 augusztusában több mint 30
kisebb alom- és koronatüzet sikerült
idôben megfékezni. Minden, a tûzoltósággal és a rendôrséggel összehangolt
erôfeszítésünk ellenére a gyújtogatást
nem sikerült megakadályozni. A feltámadó szél következtében több mint 70
ha fiatal és középkorú erdônk lett a tûz
martaléka. Ezzel egy idôben a szomszédos magántulajdonú erdôben is hasonló
mértékû kár keletkezett.
Vass Sándor
vezérigazgató
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EGERERDÔ
Erdészeti Rt.

Az elmúlt két évben és az idén, a
megszokottnál jelentôsen nagyobb
mértékû természeti károk érték erdeinket, az erdôhöz tartozó mûtárgyakat.
1999-ben a rendkívüli hóviszonyok
miatti károk 4 ha erdôsítésben és 380 ha
faállományban, jellemzôen fenyô
állományokban okoztak kárt. A kárhelyreállítás a sérült faállomány nagyobb
területén, a faanyag további romlásának megelôzése érdekében megtörtént.
A faállományokban kimutatott
értékvesztés 23 900 EFt, amely a
növedék kiesésbôl kalkulált érték.
A rendkívüli hóviszonyok eredményre gyakorolt negatív hatása
mindössze 5 426 EFt, mivel a
károsodott állományokból a faanyagot
kitermeltük és egy részét értékesítettük.
Viharkárok következtek be 1999.
júliusában és 2000. áprilisban a

területünkre zúduló nagy
mennyiségû csapadék és
az ezzel együtt járó szélvihar miatt.
A viharkárból az út, híd,
áteresz, vasút karbantartás jellegû helyreállítása, valamint a Káli
Csemetekertet
és
a
Parkettagyárat ért egyéb
kár összesen 63 111 EFt.
A viharkárok miatt
szükségessé vált beruházás jellegû kárhelyreállítás költség felhasználása
74 885 Eft volt.
A legnagyobb veszteséget és pénzügyi hiányt az 1999. évi
viharkár miatt elpusztult, illetve eladhatatlan 13.613 ezer db erdei facsemete
110 859 EFt értékû bevétel kiesése okozott a társaságnak.
2000-ben 10 hektár erdôsítésben
okozott kárt a tûz. A faállományt ért 4
ha-os avartûz nem okozott számottevô
értékvesztést. A tûzkár helyreállítás
összes költségfelhasználása 1 644 EFt.
Aszálykárokat a rendkívüli 2000. évi
nyári szárazság okozott 15 824 EFt
értékben.
Az erdôfelújítási volumenhez viszonyítva a fenti „alacsony” érték elsôsorban a magas természetes felújítási
aránynak köszönhetô. Az aszálykár
80%-a mesterséges felújításban, továbbá 5 ha karácsonyfa telep ültetésben
keletkezett, amelynek
2 241 EFt
kihatása volt.

Megnevezés
Ráfordítások
Csemetét ért árvízkár miatti bevételkiesésí
Erdôfelújításban aszálykár miatt keletkezett bevételkiesés
Erdôfelújításban hókár, tûzkár, aszálykár miatt helyreállítás költsége
Károsodott faállomány kitermelési többletköltsége
Kitermelt választékban keletkezett kár miatti bevételkiesés
Út, híd, áteresz, vasút karbantartás jellegû helyreállítási költsége
Egyéb kár
Viharkárok miatti beruházás jellegû költségfelhasználás
Összesen:

Az 1999-2000. években bekövetkezett
károk 271 750 EFt pénzügyi kiadással jártak.
A rendkívüli természeti károk ellentételezéseként a tulajdonos ÁPV Rt-tôl
50 millió Ft vissza nem térítendô támogatást kapott eddig a társaság. A biztosítások alapján kárrendezésként
megtérült 31 654 EFt, egyéb pályázati
úton a károk rendezéséhez elnyert
támogatás 7 057 EFt.
2001 elsô kilenc hónapját tekintve a
legsúlyosabb természeti kár, mely az Rt-t
érintette az év eleji jég és hótörés volt.
2001. januárjában a Felsô-Mátrában az
ónos esô az ágakra ráfagyott és a nagy
tömegû jég súlyát nem bírták el a fák. A
május 18-i szélvihar helyenként tovább
növelte a kidöntött foltokat. Az elvégzendô feladat 2001-ben a károsodott
faanyag összetermelése, ami a normál
fakitermelésekhez képest – nehézsége,
veszélyessége miatt – csak jelentôs többletköltéggel végezhetô el, helyenként
kötélpálya szükséges. Az eddig felmerült
többletköltség 6 659 E Ft volt. Év végéig
várhatóan eléri a 10 000 E Ft-ot.
A keletkezett felújítási kötelezettségek
mértékét a mûszaki átvételek után tudjuk
meg, a szükségessé váló felújítások az
erdômûvelési költségeket növelik. Azt a
kárt, amit a fenyvesek csúcstörése, a lombos erdôkben a kisebb-nagyobb ágak
letörése okoz a közeljövôben (részben a
növedékkiesés, részben a sebzések
nyomán fellépô, a fa mûszaki értékét
csökkentô fertôzések miatt), számszerûsíteni nehéz, de bizonyosan tízmilliós
nagyságrendû.
Az erdôkben bekövetkezô tûzkárok
felszámolása 2001-ben eddig 2 424 E
Ft-ot igényelt. A természeti károk
pénzügyi kihatása 1999-2001 között a
táblázatban látható.

1999. év tény 2000. év tény 2001. év terv Összesen
Eft
Eft
Eft
Eft
78 307
376
23 898
19 207
32 833
154 621

32 552
4 092
4 203
2 525
1 500
10 507
2 241
22 553
80 173

Támogatások
ÁPV Rt. tulajdonosi támogatás
Biztosítói kárrendezés
Aszálykár, jégkár, tûzkár támogatás
Összesen:

69 289

12 365
7 057
19 422

Egyenleg:

-85 332

-60 751
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50 000
19 289

7 957
10 000
1 500
1 500
8 000
19 499
48 456

110 859
4 092
12 536
12 525
3 000
35 905
29 448
74 885
283 250

4 540
4 540

50 000
31 654
11 597
93 251

-43 916

-189 999
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Északerdô Rt.
Az utóbbi években az ÉSZAKERDÔ Rt.
kezelésében lévô állami tulajdonú erdôkben az alábbi jelentôsebb természeti károk következtek be:

1998. évben keletkezett
természeti károk
Az általában elôforduló károsítások
mellett ez év ôszén (majd áthúzódóan a
következô év tavaszán) a rendkívüli
idôjárási tényezôk hatására igen nagy
ár- és belvízkárok keletkeztek.
1. Erdôfelújítási ágazat
Károsítás
megnevezése
Aszálykár
Fagy
Tûz
Víz
Rovar
Egyéb
Összesen

Mennyiség
(ha)
1,6
12,4
38,7
48,3
5,5
3,8
110,3

A kár mennyiségi adatai az „E” lapokkal megegyeznek. A kárértékek tartalmazzák a megsemmisült különbözô
készültségû állományok (erdôsítések)
azonos állapotra történô helyreállításának költségeit.

1999. évben keletkezett
természeti károk
Az évben további jelentôs ár- és belvízkárok következtek be, melyhez társult
még a hirtelen felmelegedés hatására
felolvadt vastag hótakaró eróziós hatása. A rendkívüli idôjárási körülmények
jelentôs hótöréskárt okoztak.
1. Erdôfelújításban keletkezett károk
Károsítás
megnevezése
Aszálykár
Fagykár
Tûz
Víz
Rovar
Egyéb
Összesen
354

Mennyiség
(ha)
–
16,1
1,4
51,7
3,6
6,2
79,0

2. Erdôhasználat
Az árvíz miatt 2296 m3 alapanyag
ragadt benn a vágásterületen. A levonuló víz egy részét elvitte, más részében pedig minôségi romlás következett be.
A keletkezett kár 13 600 eFt.
3. Az infrastruktúrában keletkezett
károk
A mûszaki létesítményekben a kora
tavaszi hirtelen felmelegedés hatására
gyorsan elolvadt vastag hótakaró miatt komoly eróziós károk keletkeztek.
A szállítópályákon rézsûcsúszások,
burkolatbontáÉrték
sok, járófelület ki(eFt)
mosások, horda384
lék ráhordások
stb. miatt keletke2976
zett károk 35 000
9288
eFt költségráfor23 180
dítással állíthatók
1320
helyre.
906
A vasúti pályatestek alámosásá38 054
ból 1024 eFt kár
keletkezett.
1999. évi károk értéke összesen:
Erdôfelújítás
33 487 eFt
Erdôhasználat
13 360 eFt
Infrastuktúra
36 024 eFt
Összesen
82 871 eFt

2000. évben keletkezett
természeti károk
1. Erdôfelújításban keletkezett károk
A késôbbiekben (a fahasználati
ágazatnál tárgyalt hótöréskor) belépô 41 ha felújítási kötelezettség alá
került erdôrészletek erdôsítési célra
történô elôkészítési munkáinak (vágástörmelék összerakása, égetése
Érték
(eFt)
–
3864
336
26 935
864
1488
33 487

Károsítás
megnevezése
Aszály
Fagy
Tûz
Víz
Rovar
Egyéb
Összesen

stb.) többletköltsége 20 297 eFt-ba
került.
2. Erdôhasználati ágazat
A rendkívüli idôjárás következtében 86 erdôrészletben, elsôsorban
tisztítási és törzskiválasztó gyérítésben
jellemzôen lúc-, erdei- és feketefenyô
állományokban 17 600 m3 faanyag lett
a hótörés áldozata. A károsítás jellegébôl, korosztály- és fafajösszetételébôl
adódóan igen kis mennyiségû és alacsony értékû hasznosítható anyagot
lehetett összetermelni. Sok erdôrészletbôl egyáltalán nem került ki értékesíthetô választék. A károsított faanyag
kitermelése 10 270 eFt többletköltséget jelentett.
A káresemények felszámolása
után 41 ha felújítási kötelezettség keletkezett, melynek többletköltségei
az erdôfelújítási ágazatnál szerepelnek.
2000. évi természeti károk összesen
Erdôfelújítás
53 784 eFt
Erdôhasználat
10 270 eFt
Összesen
64 054 eFt
A természeti károk értékei mindösszesen
1998. év
33 487 eFt
1999. év
82 871 eFt
2000. év
64 054 eFt
Mindösszesen:
180 412 eFt
A jelentésben csak a legfontosabb,
legjellemzôbb káreseményeket soroltam fel. Ezek közvetett hatásainak további negatív gazdasági következményei is jelentkeztek (fûrészüzemek alapanyag-ellátása, értékesítési problémák stb.), melyek további sok tízmilliós nagyságrendet tesznek ki.
Cserép János
vezérigazgató
Mennyiség
(ha)
–
16,1
1,4
51,7
3,6
6,2
79,0

Érték
(eFt)
–
3864
336
26 935
864
1488
33 487
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A Gemenc Rt. Hajósi Erdészeténél (Duna-Tisza-közi homokhát) a 2000. év telén és fôleg 2001. év tavaszán a fenyvesállományokban sok száradó faegyed jelentkezett, kiritkultak az egyes
faállományfoltok, gyakori a sárguló korona. A külsô tünetek alapján szúfertôzésre, gombafertôzésre lehetett gyanakodni. A Gemenc Rt. az Erdészeti Tudományos Intézetet kérte fel a tünetek
elemzésére, az elôidézô okok feltárására. Az ERTI vizsgálata megállapította,
hogy az elôzô évek szélsôséges idôjárása (aszály) okozta legyengülés adott lehetôséget a másodlagos károsítók elszaporodására. Ezek után gyorsan
szükségessé vált a beteg állomány kitermelése és elszállítása.
A kárral érintett terület és a felmért károsodott fatömeg használati módonként:

ha
m3
Eü VH
70
468
Eü TKGY
930
4645
Eü NFGY
670
3129
Eü Ti
160
235
Összesen:
1830
8477
A keletkezett fahasználati kár számított értéke 14 millió forint. A kárérték
nem
tartalmazza
a
jelentkezô
erdôfelújítási költségeket. Ez a nagyság
csak a károsodott faanyag kitermelése
után derül ki, mert a károsodott, beteg
fák egyedenként, csoportosan helyezkednek el a területen. Ez a területnagyság várhatóan eléri a 100 ha-t. Az újraerdôsítés költsége ápolással együtt a
kalkulációk alapján várhatóan 15 millió
forint. A fenyvesekben keletkezett erdôkárok, illetve azok felszámolásának
együttes értéke a Gemenc Rt.-nél: 29
millió Ft
Csonka Tibor
vezérigazgatóh.
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HM Budapesti
Erdôgazdaság Rt.
Erdôvédelmi feladataink sokrétûségét,
természeti károk megfigyelésének nehézségeit Erdôgazdaságunk mintegy 28 000
ha területén jól tükrözi az a tény, hogy a
hat erdészeti igazgatóságunk az ország
területén szétszórtan helyezkedik el.
– Fiatalosainkban, de idôsebb állományainkban is több, mint 1500 ha
aszálykárt észleltünk, mely idôsebb állományokban részleges pusztulást okozott, erdôsítéseinkben pedig megnövelte pótlási feladatainkat.
– Fiatal erdôsítéseinkben 120 ha-on
pusztított a tûz, mely részben gondatlanságból fakadt, de fôleg a katonai lôtéri gyakorlat miatt történt.
– A kései fagy fôként fiatalosokban
1100 ha-on söpört végig levélelhalást és
hajtáspusztulást okozva. Idén húsvétkor a fagy az addig kihajtott akác, nyár,
sôt tölgylevélkék színét barnára, feketére változtatta.
– Alföldi területünkön 30 ha-on a homokverés tizedelte meg fiatal erdôsítéseinket.
– A hótörés fiatal és középkorú fenyveseinket sújtotta, de idôs bükkösök is
szenvedtek oly mérvû törési károkat,
hogy véghasználatuk szükségessé vált.
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Mindez mintegy 500 ha-on növelte a
fakitermelés gondjait.
– Gombák károkozása közül a tölgylisztharmat nehezítette meg elsôsorban
fiatalosaink éves hajtásainak befásodását, mintegy 510 ha-on, bár gyakran az idôsebb tölgyesek János-napi
hajtásai is fehéren virítanak.
– Bujáki és süttôi tölgyes-cseresgyertyános erdeinkben az araszolólepkék hernyói 150 ha-on rágták le a fiatal
leveleket, míg az alföldi, fôleg akácos,
nyaras erdeinkben 450 ha-on garázdálkodtak lombrágó rovarok.
– Az alföldi fenyôfiatalosainkban
csak idôszakonként lépnek fel a fenyôdarázs kártételei. Álhernyói 1994-ben
150 ha-on kopaszították le az erdeifenyôk hajtásait.
– Az 1994. évben a gyapjaspille hernyói 950 ha-on végeztek részleges tarrágást az uzsai cseres-tölgyes állományainkban, és ezzel tetemes növedékkiesést okoztak.
Szerencsére 1995-ben a gradáció
összeomlott, s így a tervezett védekezés
is elmaradt.
– Az alföldi akácosoknál 1997-tôl
egyre fokozottabb mértékben jelentkeznek az akác hólyagosmoly és az
akáclevél aknázó aknamunkái. Az el-

múlt 5 évben 1400 ha-ról kaptunk jelentést kisebb-nagyobb mérvû lombozatkárosításról.
– A cserebogár pajorja 180 ha fiatal
erdôsítésünkben növelte meg pótlási
feladatainkat. 1999-ben a VI. törzs májusi rajzásakor a nyírádi erdôterületeinken a nemzôk ellen helikopteres kijuttatással SUMI ALFA ULV rovarölô szerrel védekeztünk.
– A lovasberényi cser makkvetéses
erdôsítéseink eredményességét az elmúlt 7 évben mintegy 450 ha-on a pocok kártétele csökkentette a felhasznált
jó néhány mázsa Redentin ellenére. Kiemelkedô mértékû károsítás 1997. és
1998. évben volt.
– Vadkárt fiatalosainkban 1200 haon észleltünk. Mesterséges erdôsítéseinket nagyvadas területeinken csaknem
mindenütt csak kerítések védelmében
tudjuk sikeresen felnevelni.
– Az elmúlt évek csapadékszegény,
sôt aszályos idôjárásainak köszönhetôen idôsebb állományban lépett fel
foltosan, csoportosan vagy elszórtan
pusztulás, mely csúcsszáradással, ágelhalással, késôbb az egyedek végsô
elhalásával járt. A pusztulás nemcsak
tölgyeseinket, csereseinket érintette,
hanem egyéb lombos állományainkat,
fenyveseket, sôt az akácosokat és
nyárasokat is tönkretette. Ennek következtében egészségügyi fakitermelésünk a 2000. évben a kitermelt bruttó fatérfogat 3%-át tette ki, és mintegy
138 ha-on történt egészségügyi termelés.
– Erdôgazdaságunk az Erdészeti Tudományos Intézettel 1987. óta vizsgálja
a kocsánytalan tölgy idôsebb állományok egészségi állapotát. A vizsgálat 6
db állandósított parcellán folyik a
Bujáki és Süttôi Erdészeti Igazgatóság
területén. A már 14 éve megfigyelt adatsorból levonható és részben általánosítható tapasztalat szerint a kocsánytalan
tölgyeseink egészségi állapotában kisebb mértékû javulás mutatkozik 1998.
óta. Ennek oka például 2000. évben az
év elején jelentkezô viszonylag bôséges
csapadék kompenzálni tudta a nyári
aszályos idôszakot, továbbá javulás oka
lehet, hogy ismét elmaradtak a lombrágó hernyók és egyéb rovarok károsításai.
Pálhalmi János
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HM Verga Rt.
A Veszprém és Fejér megyében mintegy 47 ha-on (erdôterület 32 230 ha)
gazdálkodó szervezet kezelésében levô
erdôkben az elmúlt évtizedekben a katonai igénybevételek miatt folyamatos
és jelentôs károkozás történt (a katonai
tevékenység és az ebbôl származó károkozás az évtized második felében
mérséklôdött). Míg ez a kár jól körülhatárolhatóan csak a lôterekhez kapcsolódó erdôkben keletkezett, az utóbbi
évek káreseményei az erdôterület egészén elôfordulnak és károsítottak fafajra
és korra tekintet nélkül.
Az abiotikus és biotikus eredetû károk közül az elmúlt években az elôbbiek által okozott katasztrófák nagyságrendileg megelôzték az utóbbiakat.
Jelentôs feladat és többletköltség
árán sikerült csak a részvénytársaságnak megakadályozni a másodlagos
kártételeket.. E munkához a költségfedezetet minimális mérték kivételével
saját forrásból biztosította az rt.

Abiotikus károk
Dôlés- és töréskárok
1992-vel kezdôdôen a részvénytársaság területén hozzávetôlegesen 230 400
bruttó m3 faanyag mentésének kényszerével kellett és kell ma is megbirkóznia.
Sajnos a fenti mennyiségû anyag jelentôs mértékû értékvesztésen felül, ill.
többletköltség felhasználásból adódó
eredménykiesésen és veszteségen felül
az ismétlôdô törések következtében
100 ha-t meghaladó tarvágást kellett, ill.
kell végezni.
Év

A kár okozója

A törés és dôléskárok mellett az
utóbbi évek rendkívül száraz idôjárása
katasztrófaméretû tüzeseteket idézett
elô. 2000-ben Veszprém mellett több
mint 40 ha fiatalkorú fenyves semmisült
meg a tûz miatt. Ezen a területen - száraz, rossz vízgazdálkodású igen sekély
termôrétegû erdôterületek – a leégett
állományok helyreállítása hatalmas
veszteségeket okozott a részvénytársaságnak.

rülése, megelôzése és a faanyag mentése miatt.a károsodás mértéke
az
utóbbi években lelassult, ennek ellenére 1995-ben 4,5, 1997-ben 2,0 haon kellett tarvágást és mesterséges erdôfelújítást végezni.
Rovarkár
Jelentôsebb kártétel 1992-ben telepített fenyvesekben fordult elô 23,3 haon. A Hylobius Abietis kártétele miatt
ilyen nagyságú terület pótlásáról kellett
gondoskodni.

Ismeretlen eredetû elhalásból származó
károk
Az rt. területén a ismeretlen eredetû
Aszálykár
tömeges elhalás miatt jelentôs mértékû egészségügyi
Év
Erdôfelújítás Erdôtelepítés Összesen
termeléseket kelterület kárérték ter. kárért. ter. kárért.
lett végezni. A
(ha)
(EFt)
(ha) (EFt) (ha) (EFt)
vizsgált idôszak
1992 245,4 14 465
4,6
207 250,0 14 672
(jelentôsebb mértékû pusztulás a
1993 184,6 15 924
9,3
445 193,9 16 369
1990- es közepén
1994
21,2
2 219
21,2 2 219
jelentkezett) elsô
1995
22,9
2 219 103,2 8 400 126,1 10 619
felében fôként a
1996
2,0
180
2,0
180
T, B, és CS fajokat
érintette, míg az
1997
idôszak második
1998
felében a jelenség
1999
kiterjedt a fenyô2000 146,3 25 471
74,0 10 456 220,3 35 927
állományokra is.
2001
57,5 17 950
59,3 15 044 116,8 32 994
Évenkénti mértékét a táblázat mutatja:
Fagykár
Mint ritkán elôforduló abiotikus károsítást említjük meg, melynek kártéteÉv
Bruttó m3
le 1995-ben 108,5 ha-on 1806 eFt, 19991994
–
ben 3,5 ha-on 315 eFt kárt okozott.
1995
480

Biotikus károk

1996

2240

A tárgyalt idôszakban a biotikus eredetû kár nagysága messze elmaradt az
abiotikus eredetû káresemények mögött.

1997

4239

1998

11 185

1999

3153

2000

7473

2001I.-III.n.év

2319

A kár
nagysága m3

Felújítási
köt. (ha)

1992 hótörés

18 000

–

1993 széltörés és döntés

6 200

5,6

1995 hótörés

36 000

28,7

1996 hôtörés zúzmaraés jégkár

36 700

34,7

1997 zúzmara- és jégkár

23 300

2,8

1998 hótörés

9 600

1999 nyári viharkár
(dôlés és törés)

51 500

40,9

2000 hôtörés zúzmara- és
jégkár, tûzkár

18 000

43,9
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Gombakárosítás
Az
1960-as
években telepített
EF állományokat
Fomes
Annosus
fertôzte, betegítette
meg.
A fertôzés miatt évente mintegy 4-600 m3 beteg,
értékcsökkent faanyag kitermelése és elszállítása
vált
szükségessé s további károk elke-

Erdeink egészségi állapotának
megôrzése az elkövetkezô években
nagyobb anyagi támogatást igényel,
ha kell, szembesítve a társadalmat a
felmerült problémákkal és azzal a ténynyel, hogy az elmúlt években a gazdálkodók e katasztrófaelhárításokat
minimális támogatás mellett önerejükbôl, eredményük rovására oldották
meg.
Mészáros Gyula
Tóth Attila
Kelemen Csaba
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Kisalföldi Erdôgazdaság Rt.
A Kisalföldi Erdôgazdaság Rt. erdeit
2001-ben ért károk közül méreteit tekintve – akárcsak a tavalyi évben –
messze kiemelkedik az aszály.
Az E-lapokon rögzített mennyiségi
aszálykár 126,5 ha. 16,1 ha-on az elsô
kivitelt meg kell ismételnünk, 110,4 haon pedig pótlást kell alkalmaznunk;
ezen munkák várható összköltsége
19 694,1 eFt lesz.
A mennyiségi káron kívül természetesen növedékkiesésben jelentkezô minôségi kár is keletkezett erdôterületünk kb. 80%-án. Ennek mértékét
pontosan számszerûsíteni nem lehet;
durva becslés alapján a kiesô fatérfogatot 50-100 000 m 3-re, a kárértéket
ez alapján 200-400 millió Ft-ra tehetjük.
1992 óta a Duna elterelése miatt folyamatosan sújtja erdeinket a megváltozott vízviszonyok hatása mennyiségi és
minôségi értelemben.
Megjegyzendô, hogy 2000-ben hasonló mértékû aszálykárokat szenved-

358

tünk: a mennyiségi kár akkor 140 ha
(22 millió Ft) volt.
Az aszály után a cserebogárpajor volt
a második számú fô károsító: 2 ha erdô-

sítést meg kell ismételni miatta (290 eFt
költséggel) annak ellenére, hogy 54,3 haon végeztünk vegyszeres védekezést ellene 2170 eFt ráfordítással.
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Kiskunsági Erdészeti és
Faipari Rt.
A Kiskunsági Erdészeti és Faipari Részvénytársaság a Duna-Tisza közi homokhátságon közel 60 000 ha állami tulajdonú erdôt kezel.
Az erdôvel való gazdálkodás mind
szakmailag, mind pedig pénzügyileg
folyamatosan megfelel a tulajdonosi elvárásoknak.
Az 1996 és 1997 júniusában bekövetkezett viharkár miatti széldöntés és törés óriási károkat okozott az erdôállományokban.
Az elemi kárral érintett terület nagysága 4390,1 ha volt, amibôl 292,1 ha-on
tarvágást kellett végrehajtani. A kár felszámolásához kapcsolódóan több mint
75 000 m3 értékcsökkent faanyagot kellett kitermelni.
Az állékonyságukban meggyöngült
erdôtömbökben az 1997. és 1999. évi
rendkívüli mértékû – ónosesôvel, ill.
esôvel párosuló – havazás ismételten
súlyos károkozásokhoz vezetett.
Az abiotikus károsítást követô biotikus
kár megakadályozása végett 1997-98.
években 3127,3 ha érintett területen
16.370 m3, 2000-2001. években pedig
5867,7 ha érintett területen 99 898 m3 értékvesztett faanyagot kellett kitermelni.

A természeti károk felszámolása és
az értékvesztett faanyag értékesítése
ezidáig több mint 200 millió forint többletköltséget igényelt a részvénytársaságtól.
A károkozás többletköltség kihatása
tovább gyûrûzik.
Az erdôfelújítási feladatok elvégzésének pénzügyi fedezetéül szolgáló le-
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csökkent famennyiség árbevétele, ill.
eredménye ezekben az erdôrészletekben csak esetenként fedezi a – mai
költségviszonyok között szerénnyé
zsugorodott – támogatásként elérhetô
összegen felül jelentkezô költséghányadot.
Sódar Pál
vezérigazgató
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NEFAG Rt.

A levonuló víz elsöpör talajt, erdôt, mindent, ami az útjába kerül

• A töréskárok miatti gyakori felvonulások az egészségügyi termelésekhez
költségesek, és költségesebb maga a fakitermelés és közelítés az összetört állományban.
•Néhány év múlva a korábbi években bekövetkezett folyamatos pusztulás miatt az állományokat végül is jóval
a vágásérettségi kor elôtt kell véghasználni.
• A véghasználatra kerülô de még fiatal, beteg állományok után erdôfenntartási járulékot kell fizetni, annak ellenére, hogy a kitermelt fa jelentôs értéket nem képvisel.
• A korai kitermelés miatti növedékveszteség igen jelentôs mértékû
és
nagy veszteséget jelent a cégnek is.
• A nagyszámú és összességében
véve igen nagy területet kitevô erdôrészletekben egy komoly hóesés olyan
kárt okozhat aminek felszámolásával a
társaság saját erôbôl nem tud megbirkózni.
Néhány adat az elmúlt három évre
vonatkozóan a különbözô természeti
károk költségeire és azok felszámolására kapott támogatásra vonatkozóan. A
2001. évi elnyert támogatásokról még
nincs információnk.
Pásztó Mihály
termelési és kereskedelmi oszt.vez.

Az 1999 ôszétôl 2000 tavaszáig tartó ár- moly problémát és pénzügyi gondokat
víz sokáig emlékezetes marad minden- okoz a hótörés.
• Az állományok a törzskiválasztó gyéki számára, aki a Tisza mellett él, hiszen
ebben az idôszakban eddig még soha rítés korában kezdenek pusztulni, amikor
nem tapasztalt mértékû árhullám vonult még értékes választékot nem adnak, csak
rost- és papírfát, melynek piaci elhelyezéle a Tisza hullámterén.
A kárfelszámolás, valamint az erdô- se nehéz, nyereségtartalma kevés.
károk megelôzésének finanszírozásához pályáKár megnevezése
Kárfelszámolás
önköltsége
zatot nyújtottunk be az
FVM rendelet alapján kiírt pályázati felhívásnak
1999. év
megfelelôen.
Árvíz következtében tönkrement
vízelvezetô rendszer felújítása
15 860,0
A támogatás mértéke
azonban az 50%-os leAz árvíz következtébe tönkrement erdei
feltáró utak, nyiladékok helyreállítása
1642,0
hetôség alatt maradt
Az árvíz által az erdôterületekben okozott károk
26 892,0
minden esetben. 1999Hótörési károk
10 797,6
ben a költségek 37%-át,
2000-ben 35%-át fedez1999. év összesen:
55 191,6
te a pályázati támoga2000. év
tás az árvízkárok esetéAszálykár
15 652,1
ben.
Árvíz következtében tönkrement vízelvezetô
rendszer felújítása
18 650,0
2001 tavaszán ismét
Hótörési károk
24 258,3
rendkívüli árvíz vonult le
a Tiszán. Az árvíz ismét
Az árvíz következtébe tönkrement erdei
feltáró utak, nyiladékok helyreállítása
14 800,0
komoly pusztítást végAz
árés
belvíz
által
az
erdôterületekben
okozott
károk
36
055,0
zett a hullámtéren. Pá2000. év összesen:
10 9415,4
lyázati igényünk elbírálásának eredményérôl a
2001. év
mai napig nincs pontos
Árvíz következtében tönkrement
információnk.
vízelvezetô rendszer felújítása
5000,0
A másik jelentôs és
Az árvíz következtébe tönkrement erdei
feltáró utak, nyiladékok helyreállítása
17 900,0
nagy problémát okozó
Az árvíz által az erdôterületekben okozott károk
6088,0
természeti csapás az erTûzkár (2000. évi kár, de a felszámolás áthúzódása
dei- és feketefenyveseinmiatt csak 2001.-ben lett megpályázva)
15 689,8
ket sújtó nagy tömegû
Gombaés
hótörési
kár
felszámolás
6090,0
hó által okozott töréskár.
Hosszabb távon ko2001. év összesen:
50 767,8
360

Pályázott
támogatás

Megítélt
támogatás

eFt

7930,0

7930,0

821,0

821,0

13 446,0
5398,8
27 595,8

7659,4
0,0
16 410,4

7826,1

4652,0

9325,0
12 129,2

5000,0
0,0

7400,0
18 027,5

3050,0
16 509,0

54 707,8

29211

2500,0

?

8950,0
3044,0

?
?

7844,9

?

3045,0

?

25 383,9

?

Erdészeti Lapok CXXXVI. évf. 11. szám (2001. november)

Erdôkárok

Pilisi Parkerdô Rt.
I. Árvíz és viharkárok
Az 1999. június 18-án és 1999. június
22-én lehullott 92, illetve 113,5 mm-es
nagy intenzitású csapadék a Pilisi
Parkerdô Rt. területén a Pilismarót,
Dömös, Pilisszentlászló, Visegrád és
Szentendre községhatárokat sújtotta
katasztrófaszerûen, de az rt. teljes
területén okozott különbözô méretû
károkat. A Pilisi tömb ezen területein
mind az erdôállományokban, mind a
különbözô erdészeti létesítményekben,
valamint egyéb vagyontárgyakban
keletkeztek káraink.
Az 1999. június 22-i 114 mm-es, nagy
intenzitású és mennyiségû csapadék
által okozott károkat követôen a Pilisi
Parkerdô Rt. területét az elmúlt idôszakban két alkalommal 1999. augusztus 15én és 2000. április 5-én sújtotta hasonló
hatású csapadék által okozott káresemény. Az 1999. augusztus 15-én
lehullott 84 mm, valamint a 2000. április
5-én lehullott 53 mm csapadék intenzitása 1,7-1,8-szorosa volt az 1999. júniusi
csapadéknak.
Országosan ismert kirándulóhelyek
(Rám-szakadék, Dobogókô térsége,
Holdvilágárok) váltak megközelíthetetlenné, illetve járhatatlanná. Az 1999.

június 22-i felhôszakadás miatt a
Dömös, Szôkeforrás-völgyi vízfolyás
elmosta a völgyi hidakat, megközelíthetetlenné téve (a Tûzoltóság számára
is) a völgyben lévô cserkésztábort. A
táborban lévô gyerekeket csak nagy
kerülôvel a hegyeken keresztül gyalogosan, illetve terepjárókkal tudtuk
kimenekíteni.
Nemcsak a Pilis hegységben levô
területek károsodtak, de a károk
mértéke itt volt a legnagyobb. A sík
vidéki jellegû Ráckevei Erdészetünk
területén a nemesnyár-állományokban
keletkezett több ezer m3-es dôlés és
töréskár a talaj átázása és az azt követô
viharos erejû szél együttes hatására.
A káresemények gyakorlatilag a
Parkerdô Rt. teljes gazdálkodási
keresztmetszetét érintették – súlyozottan a fent említett térségben – az erdôállományt, az erdôtelepítéseket, a gerincés alsóbbrendû úthálózatot, a fafeldolgozást, a vadászatot (vadföldek,
vadászházak), a turisztikai, közjóléti
létesítményeket, berendezéseket (turistautak, pihenôhelyek, táborok).

II. Jégkár
2001. január 24-én, 25-én és 26-án
bekövetkezett ónos esôs és hideg
idôjárás miatt, a Pilisi Parkerdô Rt.
kezelésében lévô erdôterületeken, a fák
ágaira fagyott jég jelentôs kárt okozott.
A károk kisebb része ténylegesen a faállományokban keletkezett értékvesztés,
I. Rendkívüli hóII. Árvíz-belvíz
és jégviszonyok
miatti károk
miatti károk (E Ft)
(E Ft)
84 500

916 140

III. Viharkárok

0
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nagyobb részük viszont a vonalas
létesítményeknél okozott kár, mely
azokat használhatatlanná tette, illetve
életveszélyes helyzeteket idézett elô.
Ezzel kapcsolatban felmerülô költségeink igen tetemesek. Leginkább a
közjóléti
tevékenységgel
érintett
erdészeteinknél jelentkeztek, bár a napi
munkák elvégzésének szükségessége
mindenütt megkövetelte az utak
megtisztítását.

III. Aszálykár
A Társaságot a vizsgált idôszakban,
2000-ben és 2001-ben is sújtotta a
csapadékhiány miatt kialakult aszálykár.
2000-ben
az
összefüggôen
csapadékmentes napok száma mintegy
a 150 nap volt.
E rendkívüli szárazság következménye a minden eddigi mértéket meghaladó aszálykár. Az erdôsítésekben jelentôs, összefüggô aszálykárok keletkeztek, melyek újbóli erdôsítése jelentôs
többletköltséget jelentettek. A folyamatban lévôk növekménye is elmaradt
az elvárttól, sôt sikeresség-csökkenés is
elôfordult.
A Pilisi Parkerdô Rt.-t a vizsgált idôszakban ért 1 047 827,- eFt összegû kár
kompenzálására
1999-ben 250 000 eFt
2000-ben 12 209 eFt
2001-ben még nem ismert
összeget kapott.

IV. Tûzkárok V. Aszálykárok

0

(E Ft)

VI. Egyéb
természeti
károk

Károk
összesen
(ha, eFt)

47 187

0

1 047 827
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Somogyi Erdészeti és Faipari Rt.
A SEFAG Rt. kezelésében lévô erdôállományokban az utóbbi 5 évben keletkezett károkat az alábbi táblázat foglalja
össze.
Jelentôs károkat okozott a több ízben leesett nagy tömegû nedves hó és
ónos esô. Általában a 20-40 év közötti
erdeifenyô-állományokat semmisítette,
illetve viselte meg a hótörés. Másodlagos kárként jelentkezett, hogy a hónyomás következtében meggyengült tartógyökérzetû fákat a szél – csoportosan
vagy szórtan – kidöntötte.
Az utóbbi években a lefolyástalan,
mély fekvésû területeken a gyérítési korú égeres állományok kiszáradása okoz
problémát. Sajnos szükségessé vált a ki-

pusztult állományok letermelése és a
területek felújítása.
Az E-lapon kimutatott termesztési
károk is jelentôs mértéket érnek el. Kiemelkedô a 2000. évi aszálykár, valamint a rovarkárok közül a cserebogárpajor károsítása.
Az abiotikus és biotikus károsítások a
tartamos erdôgazdálkodást veszélyeztetik, mert a károk többnyire ugyan- azokat
a (fiatal) állományokat érintik. A keletkezett károkat jelentôs többletköltséggel
ugyan, de önerôbôl fel tudja számolni
részvénytársaságunk. A kárfelszámolás
gazdálkodásunkra, eredménytervünk teljesítésére gyakorolt negatív hatása a károk
nagyságrendjébôl adódóan egyértelmû.
A károk felszámolásából adódó
veszteségek csökkentésére csak rész-

ben, 10-50% közötti mértékben álltak
rendelkezésünkre pályázati források az
elmúlt években.

Természeti erdôkárok, SEFAG Rt.
Hótörés, széldöntés
red.terület /
kitermelt
fatömeg
ha / bruttó m3

1996
1997
1998
1999
2000

Belvíz
mennyiségi /
minõségi
területe
ha

tényleges
kárérték
eFt

28,4

11,8

30 257

54 420
162,5

12,7

30 094

62 468
62,0

4,4

22 450

14 649
29,8

18,3

10 452

3 776
12,2

15,7

13 682

20 626

Rágcsáló
mennyiségi /
minõségi
területe
ha

1996

50,4

1999
2000

362

tényleges
kárérték
eFt

1835
5,1

tényleges
kárérték
eFt

7560

mennyiségi /
minõségi
területe
ha

71,8

680
225

105

tényleges
kárérték
eFt

39,1

70

mennyiségi /
minõségi
területe
ha

tényleges
kárérték
eFt

2052
2092

10,1
30,6
17,7
1,1

28,7
0,3
1,5
4,1
1,9

6292

21,1

3836

36,1

3246

21,9

79 242

Egyéb kár

5704

1,0

374

364,1

447

eFt

27,1

5904

5,7

tényleges
kárérték

36,7

3686

33,4

150

mennyiségi /
minõségi
területe
ha

7570

2,3

5,1

75

Rovar

80,3

541

6128

316,3

1,5

3,2

972

mennyiségi /
minõségi
területe
ha

eFt

0,4

1104

Aszály
tényleges
kárérték

2,1

2348

27,2
1,6

mennyiségi /
minõségi
területe
ha

Gomba

1997
1998

Tûz

5864

1,0

Összesen
mennyiségi /
minõségi
területe
ha

tényleges
kárérték
eFt

1503
519
350
70
325

219,8
104,7
286,7
318,4
130,8
28,7
91,7
76,8
423,1
2,9

tényleges
kárérték
eFt

57 099
43 857
34 342
16 743
105 688
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Erdôkárok

Szombathelyi Erdészeti Rt.
A 2000. évi országosan rendkívül száraz
év után senki nem gondolt arra, hogy a
következô év is hasonló lesz. Sajnos
Nyugat-Dunántúlon, így Vas megyében
is, 2001-ben az aszály még az elôzô évinél is nagyobb volt.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat
Szombathelyi Mérôállomásának adatai
szerint 2001. elsô félévében mindössze
153 mm esô hullott.
A csapadék havi eloszlása:
január
23 mm
február
3 mm
március
47 mm
április
35 mm
május
18 mm
június
27 mm
A csapadékhiány a fiatal, folyamatos
erdôsítéseket és a sekély gyökerû lucfenyô állományokat viselte meg legjobban.
A folyamatos erdôsítésekben bekövetkezett aszálykár két részbôl tevôdik
össze. (Nem számolva itt a csapadékhiányból adódó növedékkieséssel a

gyengültségi állapot okozta nehezen
forintosítható kárral.)
Az egyik könnyen számszerûsíthetô
kár az aszály következtében 70 % alatt
maradt eredményességû elsô kivitelek
kiesô normatív támogatása.
A 37 ha nem elszámolható elsô kivitel miatt a részvénytársaság árbevétel
kiesése közel 4 millió forint.
A másik ennél jóval nagyobb tétel a
mûszaki átvételek alapján a folyamatos
erdôsítésekben bekövetkezett 108 ha
aszálykár felszámolása, a hiányos erdôsítések bepótlása, mely 21,6 millió
forint többletköltséget igényel.
Más jellegû a kár a sekély gyökerû
lucfenyô állományokban,. A szélsôségesen száraz, aszályos idôjárás hatására a
fák ellenálló képessége (gyantatermelése) minimálisra csökkent és ennek következményeként erôs szúkár lépett fel.
A Szombathelyi Erdészeti Rt. által kezelt erdôállományokban a 90-es évek
végére a lúcfenyveseket sújtó szúkárosítás mérséklôdött. E téren az rt. „utolérte magát”, a fertôzött gócokat kitermelte, felújította.
Az enyhe 2000-2001-es tél, majd az
ezt követô, a nyugati országrészt sújtó
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száraz, meleg, csapadéktalan 2001-es tavasz és nyár a fenyôállományok legyengülését idézte elô és másodlagos károsítóként elôsegítette a betûzô szú károsítás felerôsödését, mely zömében a 30-60
éves erdôrészletekben jelentkezett.
A 2001-es évben 580,1 ha (teljes)területen volt szúfertôzés, 12,1 ha-on tarvágást kellett alkalmazni, az rt. összesen
5200 m3 károsított faanyagot termelt ki
ill. fog kitermelni, melynek kárértéke az
elvégzett és folyamatban lévô kárértékszámítás alapján 4500-5000 eFt.

363

Erdôkárok

Zalaerdô Rt.
A Zalaerdô Rt. kezelésében lévô erdôkben, elsôsorban erdôsítésekben, az elmúlt években és idén is jelentôs mértékû, a gazdálkodás pénzügyi eredményét
rontó, természeti károk keletkeztek.
A mellékelt kimutatásban az 19992001. években keletkezett károk terüle-

ti adatait, a kárfelszámolás költségeit és
a kapott támogatások összegét szerepeltetjük. A kimutatás 2001. évre vonatkozóan még nem teljes, részben az erdôsítések mûszaki átvételi adatainak
összesítése hiányában, részben a lucfenyô fiatalosokban jelentkezô szúkárok
vonatkozásában, amelynek részletes
felmérése folyamatban van.

A kimutatásban szereplô erdôkárokról fényképekkel nem rendelkezünk. Megküldjük viszont az 1996. évi
nyári viharkár szemléletes fotóját,
amely véghasználati bükkállományban következett be 15 ha területen.
Feiszt Ottó
vezérigazgató

Kimutatás természeti károkról 1999–2001.
Év

Keletkezett károk ha-ban
Szúkár

Egyéb kár

Kárfelszámolás
közvetlen költsége
e Ft

3

1

6

7720

1058

3

185

0

5

52 736

14 236

6

104

6

nem ismert

34 776

nem ismert

Vízkár

Tûzkár

1999

8

8

2000

0

2001

0

Megjegyzés:
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Aszálykár

Kapott
támogatás
e Ft

2001. évi egyéb kár még nem ismert.
15-40 év közötti lucfenyô-állományokban jelentôs szúkár várható, felmérés folyamatban.
Az erdôvédelmi jelzôlapok jelentései szerint 137 ha-on lépett fel szúkár, amelybôl
125 ha-on 5% alatti, míg 12 ha-on 5% feletti a pusztuló törzsek aránya.
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