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A harmadik oldal

M iközben folyik az ádáz vita a meteorológu-
sok, ökológusok, klímakutatók között, hogy
milyen ok és okozati összefüggés van a boly-

gónkon az utóbbi idõk meglehetõsen szélsõséges idõjá-
rási jelenségei között, a Természet mintha egyértelmûvé
tette volna, hogy ebben a vitában maga akar igazságot
szolgáltatni. Ide s tova több éve halljuk az egyes földré-
szekrõl érkezett híreket a szokatlanul szélsõséges áradá-
sokról vagy szárazságról, melyeket a tudomány a ma-
ga módszereivel próbál igazolni. Miközben semmi más
nem történt, mint hogy a Természet reagált az ember
által kiváltott folyamatokra.

A hazai erdõgazdálkodókat ezek a szertelen idõjárá-
si jelenségek különbözõ mértékben érintették. A káro-
król részletes beszámolókat, valamint történelmi távla-
tokból származó adatokat, tanulságos információkat
olvashatunk a lap tematikus oldalain.

Egyes térségekben a néhány nap alatt lehullott több
hónapos csapadékmennyiséggel orkánszerû szél páro-
sult. A csemetekertekben, az apróvadnevelõkben az
elöntés, az erózió, az utakban, hidakban a vízmosás
okozta károk, míg a Bakonyban az éves fakitermelést
megközelítõ (java részben bükkösöket érintõ) széldön-
tés nem mindennapos feladat elé állítja az itt dolgozó
szakembereket. De nem volt sokkal jobb a helyzet az
északi térségekben sem. 

A károk felmérése megtörtént. Kérdés azonban, hogy
központi forrásból – figyelembe véve az ország finan-
ciális helyzetét – érkezik-e segítség. De addig is szállíta-
ni kell. Az utakat, kisvasutakat, hidakat, átereszeket
rendbe kell hozni. A bükkösöket ért széldöntéseket is
mielõbb fel kell számolni, mert a fülledés sem fog várni
ebben a szokatlan hõségben.

Az erdõket ért károk lélektani hatását tompítják, re-
lativizálják az egyes térségekbõl származó hírek a föl-
dönfutóvá lett családokról, lepusztított falvakról, kilá-
tástalanságba sodort helyzetekrõl.

Az OEE azonnal felajánlott ötvenezer forintot a köz-
ponti segélyalapba, majd külön felhívást tett közzé az
Erdészcsillag alapítványon keresztül a kárt szenvedett
erdészek megsegítésére. 

És így van ez rendjén, hisz mint tudjuk, „bajban is-
merszik az ember”. A baj meg összefogás nélkül csak
szaporodik, feloldása nehezedik, mint ahogy szakma-
történetünkben is nem egy helyzetben volt már rá példa.

Pápai Gábor




