Vihar csapott le az Északerdõre
A Bükk hegységben, az Északerdõ
Zrt. Lillafüredi és Keletbükki Erdészeti Igazgatóságainak területén
2008. október 30-án csak pár percig
tartó szélvihar volt, azonban a keletkezett kár mértéke döbbenetes!
A károsodott erdõállományok 95%-a
bükk, túlnyomórészt idõs, 90 év feletti
korú. A fák 60%-át kidöntötte, 40%-át
szilánkokra törte, szétcsavarta a szél.
A vihar Bánkúttól Tardona községig
mintegy 300–400 méteres sávban tarolt.
A legjelentõsebb mûszaki kár a tönkrement bánkúti sípálya és létesítményei.
Ezek mentén jelentõsen túltartott bükkösök voltak, melyekben nem maradt
ép állományfolt, így az érintett teljes területen ki kell termelni az anyagot. A
fák között lévõ acél sífelvonó kötélrendszerei elszakadtak, letépett villanyvezetékek fekszenek a kidõlt fákkal
összekeveredve a földön, ami rendkívül veszélyessé teszi a faanyag letermelését.
A Keletbükki Igazgatóság területén
fokozottan védett területeken vonult
végig a vihar. A hónap elején az OEE
helyi csoportja szálaló erdõket bemutató szakmai napot tartott. Ezeknek az állományoknak jelentõs hányadát tarolta le a szél.
Az erdészeti hatósággal és
az illetékes természetvédelmi
kezelõvel (a Bükki Nemzeti
Parkkal) közösen folytatott
szakértõi becslések, a károk
felmérése befejezõdött. Az erdõtervi adatokkal történt öszszevetés alapján becsült tönkrement faanyag mennyisége
megközelíti a 25 000 köbmétert. Az életveszélyt elhárító és
a további károkat megelõzõ
munkák azonnali megkezdhe-

tõségéhez az engedélyeket megkaptuk,
mindkét fél segítséget nyújt a gyorsított
hatósági eljárás lefolytatásához.
A fakitermelés és a nagy területû
mesterséges felújítás többletköltségeit,
valamint az utakat, mûszaki létesítményeket ért károkat is figyelembe véve a
jelenlegi becsült összes kárérték százmilliós nagyságrendû.
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A nagy bajban kis segítség, hogy
az idei bükkmagtermés alapján remény van a mintegy 60 hektáron
szükségessé vált újraerdõsítésben a
mesterséges felújítás arányának csökkentésére.
Az Északerdõ Zrt. pénzügyi gazdálkodását teljesen felborítja a bekövetkezett rendkívüli fakitermelés és a szükségszerû erdõfelújítás nagyságrendje. A kár mintegy 300
millió forint. Az értékvesztett
(roncsolt, széthasadt) faanyag gyors hasznosítása komoly szakmai feladat.
Nehezíti a helyzetet több,
a területen áthaladó országos turistaútvonal, mind a
gyors felszabadítás kényszere, mind a „katasztrófaturizmus”.
Rencsiné Ágh Márta
sajtószóvivõ
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