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ségi okok miatt – nem tudják, vagy csak
újabb erõs árcsökkentés mellett hajlan-
dók átvenni a döntéskár faanyagát az
utolsó harmadévben.

Ha az õszi termelésû, viharkárból ki-
kerülõ bükk fûrész- és lemezrönkök a
vevõk elvárásainak megfelelnek, gya-
korlatilag az év végéig ezen alacso-
nyabb árkategóriájú és minõségû rönk
szállítása valósul meg. Ez komoly érté-

kesítési gondokat okozhat azon gazdál-
kodóknak, akiket nem, vagy csekély
mértékben érintett a természeti kataszt-
rófa. Az õ egészséges, jó minõségû
rönkjük értékesítéséhez – ha a korábbi
árszintet tartani akarják, és megtakarítá-
sokat sem terveznek – intenzív piacku-
tató, új vevõk bevonását eredményezõ
tevékenységet kell folytatni. 

Végül, a széldöntés piacra gyakorolt

legrosszabb hatása az lehet, hogy a
bükk fûrész- és lemezrönk-árakat tartó-
san és jelentõsen, a papírfa, rostfa, tûzi-
fa árakat idõszakosan le fogja törni, a fi-
zetési határidõket tovább fogja lazítani. 

Normalizált szállítások bükk iparifa
választékokból újra csak 2011. januártól
várhatók. 

Hajdú Ferenc
Bakonyerdõ Zrt.

Az eddigi felmérések alapján megállapít-
ható, hogy 2010. évben április-május hó-
napban rendkívüli vihar- és belvízkáro-
sítása érte gazdálkodási területünket.

Április végétõl a Tamási, a Pincehely
és a Hõgyész Erdészet területén több al-
kalommal különösen heves esõzések-
kel kísért zivatarok vonultak át. Ezek
közül is a legerõsebb a május 15–18.
között pusztító viharokkal érkezõ he-
ves esõzés volt. 

Erdõfelújítás. A magasabb helyek-
rõl lezúduló víztömeg magával ragadta
sok helyen a termõföldet és súlyos ká-
rokat okozott az erdõsítésekben (cse-
meték kimosása, iszap ráhordása), a
vadföldeken és a mezõgazdasági terü-
leteken a terményekben. Az erdõsítése-
ket 23 ha-on érintette a víz borítása,
csemetesor kimosása, illetve iszapráfo-
lyás. A túlzott csapadékmennyiség
miatt a folyamatban lévõ erdõsítések-
ben (1986 ha-on) éves szinten kb. 20
mFt ápolási többletköltség várható.

Az utakon, nyiladékokon, parkok-
ban és épületeink környékén gondot
okoz a vihar és az esõzések miatti faki-
dõlés, illetve egyes erdõrészletekben a
félig kidõlt fák jelentenek életveszélyes
helyzeteket. Itt a faanyagok kitermelése
és feldolgozása folyamatban van.

Utak és mûtárgyaik. A lezúduló víz
az út melletti árkokat elárasztotta iszap-
pal, a kanyarokban alámosta a bitume-
nes utat, illetve a pályaszerkezetet is
megrongálta olyan mértékben, hogy

egyes szakaszokon veszélyes közleked-
ni. Sok helyen a csõátereszek bedugul-
tak és az árkokban feltöltõdött víz-
mennyiség az úton keresztül találta
meg a lefolyás irányát. A bitumennel
borított útjainknál a megrongálódott út-
test kátyúzása, a padka helyreállítása je-
lenleg fontos feladat.

A földutak – a változatos domborzat
és a lösztakaró igen gyors erodálása miatt
– a zivatarokat követõen tönkrementek.
2010. májusában több földút járhatatlan
volt a gyakori felhõszakadás miatt. Hely-
rehozataluk, karbantartásuk folyamatban
van. A 20-30 évvel ezelõtt épült csõátere-
szek állaga megromlott, felújításukat a
véghasználati fakitermeléssel érintett te-
rületeken folyamatosan végezzük a jobb
közlekedés érdekében.

Az erdõsítést védõ kerítéseket na-
gyon sok helyen az iszap megrongálta,
illetve kidöntötte, az ideiglenes helyre-

állítás után a végleges megerõsítésük
2010. hátralévõ idõszakában várható. 

A közjóléti létesítményekben évrõl
évre keletkezõ károsodás fokozódó
mértéke a szûk völgyben fekvõ Len-
gyel–Annafürdõ parkerdõben és a Tamá-
si parkerdõben a rendes karbantartásnál
jóval több költségráfordítást igényel. A ki-
dõlt fák eltávolítása, az iszappal elárasz-
tott sétálóutak, az esõbeállók, kilátók fo-
kozottabb karbantartást igényelnek. 

Vadföld, mezõgazdaság. Hasonló-
an a fent leírtak alapján a viharkárok
miatt a vadföldeken és a szántókon ter-
melt növénykultúrák is súlyosan káro-
sodtak, illetve több területen a teljes
megsemmisülés után a talajt újra meg
kell munkálni. A lejtõs területeken fek-
võ kultúrákat az esõ (barázdásan) ki-
mosta vagy iszappal árasztotta el. Sok
helyen a vihar által elfektetett növények
befülledtek, eláztak. 
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A Kisalföldi Erdõgazdaság Zrt. kezelé-
sében levõ erdõterületeket  a 2010. má-
jus 15-én kezdõdött rendkívüli idõjárás
következtében folyamatos és jelenleg is
ható természeti károk érték.

Viharkárok    
2010 május 15-16-án 100-120 km/h széllö-
késekkel, özönvíz szerû felhõszakadással
kísért vihar vonult át a Kisalföldön, mely-
nek következtében  elsõsorban a hansági
tájban a felázott talajon széldöntés követ-
kezett be. Ez társasági szinten  jelenleg
5900 brm3 faanyagot érint, nagyrészt lágy-
lombos állományokban. Ennek csak kis
részét tudtuk feldolgozni, mivel a belvíz-
borítás miatt nem tudunk rámenni a terü-
letre, másrészt védett természeti területen
csak a vegetáció végén termelhetünk.

Az erdõsítésekben a csemeték meg-
dõlése miatt nagymérvû helyreállítási
munka lesz szükséges.

A lábon álló faanyagban várhatóan
22,5 MFt kárral számolhatunk.

Belvízkárok
2010 május közepétõl folyamatosan ke-
letkeztek belvizek a hansági és sziget-
közi területeken a rendkívül sok csapa-
dék (250 mm) következtében, ennek
hatását növelte a június 7-én tetõzött
dunai árvíz, amelybe a balparti mellék-
folyóink árvize is közrejátszott. 

A belvizek kártétele erdõsítéseinkben

kétféle formában jelentkezett: az eny-
hébben károsított területeken a cseme-
ték visszavágását, hompolását teszi szük-
ségessé a víz elvonulása, leapadása után,
súlyosabb esetben pedig mennyiségi
kárt okozott a csemeték elpusztításával.

A várható belvízkárok megelõzése
érdekében a vízügyi igazgatóságtól 3
üzemi csatornánk szívattyúzását rendel-
tük meg, mely munka haladéktalanul
megkezdõdött. 

Társaságunknál jelenlegi becslésünk
szerint mintegy 350 ha mennyiségi kár
van folyamatos erdõsítésekben. A szél-
döntéssel és várható pusztulással együtt
mintegy 40 ha erdõfelújítási kötelezett-
ség keletkezik. A mennyiségi kár  és a
felújítási kötelezettség együttesen 60
MFt-tal terheli társaságunkat.  

Jégverés
Május 25-én és 27-én jégverés pusztított a
jánossomorjai és osli határban, ez erdein-
ket sem kímélte. Folyamatos erdõsítésben
a belvízzel együtt okozott károkat, melyek
a növedékveszteségben, pótlási kötele-
zettségben, késõbbi mûszaki átadás miat-
ti többletköltségben jelentkeznek.

Árvízkárok
A 2010 május közepi rendkívüli
mennyiségû csapadék következtében
teljesen szokatlan és váratlan helyeken,
állandó vízfolyás hiányában is keletkez-
tek árvízkáraink. A ravazdi dombolda-
lakon egy nap alatt több, mint 100 mm
csapadék hullott,  a hömpölygõ víz kárt
tett  az erdei utakban, átereszekben.

Június elsõ napjaiban megérkezett a
dunai árvíz, amely Gyõrnél június 6-án
tetõzött közel 800 cm-rel, harmadfokú
árvízvédelmi készültséggel. Ezt  június
közepén újabb árhullám követte, amely
19-én tetõzött kisebb szinttel  Gyõrnél.

Mindezek következtében a hullámtér
2-3 hétig volt víz alatt. Az áramló víz tete-
mes mennyiségû hordalékot és uszadé-
kot mozgatott, amit folyamatosan rakott
le az erdõterületen. Emiatt számottevõ

kár keletkezett az infrastruktúrában
(utak, hidak, átereszek), valamint elsõ-
sorban az erdõsítési területeken. A lera-
kott hordalék és uszadék elborította az
erdõsítéseket, megdöntve a csemetéket,
megakadályozva további fejlõdésüket.
Az erdõsítésekrõl a hordalékot és az
uszadékot le kellett hordani. 

A rendkívüli csapadék miatt a mentett
területeken is belvízkárok keletkeztek, a
hullámtérben pedig még ma sem tudjuk
megközelíteni a munkaterületeinket.

A hullámtérbõl a sok csapadék miatt
nem tudtunk 500 m3 faanyagot megkö-
zelíteni és az árvíz elõl kimenteni. A
máglyák felmagasítását, ilyenkor szoká-
sos lekötözését elvégeztük, azonban a
hullámverés és a rendkívül magas víz-
szint következtében az árvíz megbon-
totta õket , elterítette és részben elvitte.

A károk ennek következtében több-
rétûek, egyrészt a vízborítás miatti er-
dõpusztulásban, az elvitt faanyagban,
az uszadék lerakásában, vadvédelmi
kerítések megdöntésében és uszadék-
kal megtöltésében, utak, átereszek el-
mosásában és a vadállomány részbeni
pusztulásában jelentkeznek.

A kitermelt faanyagban 6 M Ft, a le-
takarítási többletköltségekbõl  11 M Ft,
az utakban 17,5 M Ft, a vadvédelmi ke-
rítésekben 2 M Ft, berendezésekben 0,5
M Ft, az árvízi megelõzés, védekezés
miatt 2 M Ft, a vadállományban és me-
zõgazdasági terméskárosodás miatt 4 M
Ft kárunk keletkezett.

Összegzés
A Kisalföldi Erdõgazdaság Zrt.-t 2010
május-június folyamán  becsléseink
alapján, mintegy 138 M Ft természeti
kár érte. A kár mértéke elsõsorban a
belvízmentesítés sikere és a remélt ked-
vezõ idõjárás következtében csökken-
het, ha viszont a vizek nem mennek le
az erdõsítésekrõl, vagy újabb jelentõs
csapadék hull a kánikula beálltáig, ak-
kor tovább nõhet.

Összeállította: Kóródi Sándor



Erdészeti Lapok CXLV. évf. 7-8. szám (2010. július-augusztus) 257

Befejezõdött a NYÍRERDÕ Zrt. által ke-
zelt állami tulajdonú erdõket ért károk
felmérése Szabolcs-Szatmár-Bereg és
Hajdú-Bihar megyében: az elõzetesen
becsültnél jóval nagyobb veszteségekkel
kellett szembesülnie a társaságnak.
Összességében mintegy 2000 hektá-
ron károsodtak az állami tulajdonú
erdõterületek a június 14-i viharban.
Meghaladhatja a százezer köbmétert
a sérült faanyag mennyisége, csak
összehasonlításképpen ennyi az erdõ-
gazdaság féléves fakitermelési lehetõsé-
ge. A becsült kár és kárfelszámolás
együttes értéke 875 millió forint. A
legnagyobb károk Hajdúhadház, Geszte-
réd, Érpatak, Kállósemjén, Kisléta és
Kántorjánosi térségében vannak. Év vé-
géig szeretnénk a megsérült állományo-
kat kitermelni, és õsszel, illetve jövõ ta-
vasszal a szükséges erdõfelújítási munká-
kat elvégezni. A Mezõgazdasági és Szaki-
gazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága
gyorsított hatósági eljárással segíti a kiter-
melések elindítását, és fokozott a figye-
lem a megyei vezetõk részérõl is – vont
mérleget Kaknics Lajos, a NYÍRERDÕ
Nyírségi Erdészeti Zrt. vezérigazgatója.   

Több mint 520 hektáron teljesen
tönkrementek az erdõk, ezeket a te-
rületeket tarra kell vágni, majd újra kell
azokat erdõsíteni. A felújítási költség
ebben az esetben elérheti a 600 millió
forintot is. Meghaladja az 1460 hek-
tárt a kisebb mértékben károsodott

erdõterületek nagysága: itt egészség-
ügyi termelést kell elvégezni, vagyis a
kidõlt, megsérült fákat kell eltávolítani.
A legnagyobb veszteségeket a Nyíregy-
házi, a Hajdúhadházi és a Nyírbátori Er-
dészetnél okozta a vihar, de kisebb te-
rületek a baktalórántházi, a gúthi, és a
nyírlugosi egységeknél is sérültek –
foglalta össze Sári Zsolt, termelési osz-
tályvezetõ-fõmérnök.

Hajdú-Biharban a Hajdúhadházi Er-
dészetnél több mint 260 hektár erdõ
ment tönkre teljesen, további 650 hek-
táron kisebbek a károk. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében,
a Nyíregyházi Erdészetnél több mint
120 hektáron végleges károkat szen-
vedtek az erdõk, közel 140 hektáron
pedig kisebb veszteségeket kellett el-
könyvelni. 

A Nyírbátori Erdészetnél mintegy
110 hektáron teljesen tönkrementek az
állományok, és meghaladja a 600 hek-
tárt a kisebb mértékben károsodott er-
dõk nagysága. 

A Baktalórántházi Erdészetnél 18
hektáron kell az erdõket tarra vágni és
felújítani, valamivel több mint 60 hektá-
ron egészségügyi termelés következik. 

A Nyírlugosi és a Gúthi Erdészetnél
kisebb mértékûek a károk.

A megsérült állományok több mint
egyharmad része akác; a tölgy, a fenyõ
és a nyár aránya egyenként megközelí-
ti a húsz százalékot. Emellett juhar, szil
és erdei gyümölcs fajtákban is estek ká-
rok. Az infrastruktúrában kisebb veszte-
ségek keletkeztek. Nyírbátorban a mér-
legházra és a portásfülkére dõltek fák,
ezenkívül a fûrészcsarnok tetõszerke-
zete is megsérült.

Kaknics Lajos emlékeztetett rá,
hogy a térségben néhány év alatt ez
volt a második pusztító szélvihar,
amely több százmilliós károkat oko-
zott az erdõkben. 2005-ben 1200 hek-
táron károsodtak az állami tulajdonú
erdõterületek. Az azt megelõzõ idõk-
bõl nem maradt feljegyzés hasonló
nagyságú pusztításról.
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Az Ipoly Erdõ Zrt. térségét 2010 tava-
szán több, egymást követõ jelentõs csa-
padékhullám árvizei és orkánerejû szél-
viharok érintették. A bekövetkezett ká-
rok mértéke erõsen próbára teszi a tár-
saság teherviselõ képességét.

A térséget 2010. január-február hó-
napokban mintegy 160 mm csapadék
érte, jellemzõen hó formájában. Az ak-
kumulálódott mennyiség a sokévi átlag-
érték kétszerese volt. Február 26-27-én
közel 50 mm csapadék hullott le. Ez a
hirtelen megjelenõ mennyiség hozzá-
adódott a lezúduló olvadékvíz tömegé-
hez, majd intenzív patakáradások kísé-
retében, felületi öblítésként folyt el.

Áprilisban a csapadék havi mennyi-
sége megközelítette a 100 millimétert,
május elsõ három hetében pedig a 150
millimétert. Május 15-16-án, 48 óra alatt,
100 millimétert közelítõ csapadék-
mennyiség a már vízkapacitásig beázott
talajra esett le.  

Május utolsó napjaiban, valamint jú-
niusban a térség további, 100 millimé-
tert jelentõsen meghaladó csapadék-
mennyiséget kapott. 2010. év elsõ felé-
ben a csapadék mennyisége 550 milli-
méter feletti, a Börzsöny keleti régiójá-
ban meghaladja a 650 millimétert. Ez az
idõszakra vonatkozó, sokévi országos
átlagnak több mint a kétszerese.

Infrastruktúrában bekövetkezett
károk

A talajba beszivárogni nem képes, a fel-
színen lerohanó víztömeg romboló ha-
tása számottevõ károkat okozott az er-
dei feltáró hálózatban. Jelentõsebb ká-
rok érték a Diósjenõi, Kemencei és
Nagymarosi, valamint a Kelet-Cserháti

és Salgótarjáni Erdészetek fõbb feltáró
útjait, a földutakat, az utak és az erdei
vasutak pályatestét, mûtárgyait. 

A nagy mennyiségben, gyorsan lefo-
lyó víz az árok-, híd- és áteresz-rend-
szert hordalékkal töltötte fel, a támfa-
lak, szilárdító elemek és padkák, bur-
kolatok szerkezetét megbontotta. Szá-
mos mûtárgy súlyosan megrongálódott. 

Az árvizek, kimosódások, valamint a
fakidõlések a társaság épületeiben, er-
dészlakásaiban is érzékeny károkat
okoztak. A májusi árvíz jelentkezésekor
a télvégi károk helyreállítása még folya-
matban volt.

A károk elõzetesen becsült nagyság-
rendje meghaladja a 300 millió forintot.

Faállományokban bekövetkezett
károk

A rendkívüli csapadékot hozó mediter-
rán ciklon viharos szél kíséretében ér-
kezett.

Május 16-ától kezdõdõen a széllöké-
sek sebessége nyílt terepen is meghalad-
ta a 100 km/órát. A Börzsöny tagolt te-

repviszonyai, ÉNY-
DK irányú fõ völ-
gyei, éles gerincei,
meredek hegyol-
dalai kedveznek a
rendkívüli szélnyo-
mások kialakulásá-
nak. Ez a szélterhe-
lés teljes lombozat-
ban, alapkõzetig
felázott talajviszo-
nyok mellett érte a
faállományokat. A
széldöntés na-
gyobb mértékben

a bükkös állományokat érintette – legin-
kább a gerincek szél alatti oldalán, ahol
az átbukó légtömegek felgyorsulnak. 

A széldöntések nagyságrendje mint-
egy 13 ezer köbméter. E károk várható
hatása, a károsodott faanyag értékvesz-
tésében és többletköltségekben meg-
közelíti a 100 millió forintot.

Árvíz-, belvíz- és viharkárok az
erdõsítésekben

Az erdõtelepítési programban végrehaj-
tott tavaszi makkvetések egy része tar-
tósan víz alá került, az elsõ kivitelek si-
keressége kérdéses.  Az extrém csapa-
dékmennyiség következtében mester-
séges erdõfelújítások is víz alá kerültek,
belõlük a szaporítóanyag egy része ki-
mosódott.  A széldöntésekkel érintett
faállományok területén a meglévõ ter-
mészetes újulat részben megsemmisült. 

A károk miatt közel 50 hektár mes-
terséges erdõsítés szükséges, a becsült
kárérték meghaladja a 40 millió forintot.
Emellett a mezõgazdasági kultúrákban,
vadászati létesítményekben, kerítések-
ben, egyéb objektumokban keletkezett
károk nagyságrendje több tízmillió fo-
rint.

Az Ipoly Erdõ Zrt. mûszaki létesítmé-
nyeit és erdõállományait júliusig érintõ,
jelentõsebb természeti károk nagyság-
rendje meghaladja a 400 millió forintot.
A társaság önerõbõl megkezdte a ve-
szélymentesítés és az elsõdleges kárfel-
számolás feladatait. A károk teljes hely-
reállításához külsõ források bevonására
is szükségünk lesz.

Lengyel László Zoltán
Fotók: Hoffmann András, Mikle

Tibor, Ruff János, Szekán György  
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A viharos szél a Kelet-Mecsekben
több hektárnyi idõs erdõt tarolt le. A
Mecseki Erdészeti Zrt. által kezelt mint-
egy 52 ezer hektár erdõterületen elõze-
tes felmérések szerint 8-10 ezer köbmé-
ter faanyag dõlt ki, a terület meghaladja
a 20 hektárt. A megáradt patakok uta-
kat, hidakat mostak el, sok hordalékot
hagyva maguk után. Az Ormánságban a
belvíz súlyos károkat okoz az erdõk fe-
lújítására végzett makkvetésekben. 

A szakemberek megkezdték a károk
felmérését, de a sok víz, a járhatatlan
utak, kidõlt fák nehezítik ezt a munkát.
Így csak elõzetes becslések vannak a
károkra, mely az eddigi adatok szerint
elérheti a 100 millió forintot.

A legfontosabb most a veszélyes
helyzetek, útakadályok megszüntetése.
Ezután következhet a kidõlt faanyag
mielõbbi feldolgozása, a kármentés. A
bükk, amely a széldöntés 80%-át teszi
ki, igen érzékeny a nyári melegre, a fa-
anyag gyorsan, hetek alatt befülled,
utána már nem lesz alkalmas értékes fû-
részipari alapanyagnak, csak tûzifának.

Ezért nagy erõket csoportosítanak át és
– amennyiben a szükséges engedélye-
ket megkapják – két héten belül elkez-
dik a munkálatokat. Az egymásra dõlt
30 méteres szálfák feltermelése rendkí-
vül veszélyes, nagy szakértelmet igény-
lõ feladat.

A turisták által kedvelt mecseki ki-
rándulóhelyek most fokozottan veszé-
lyesekké váltak. Mindenhol kidõlt fák
akadályozzák a haladást, a felázott talaj-
ból közepes szél hatására is további fa-
törzsek dõlhetnek ki, ágak törhetnek le,
a hirtelen megáradó patakok okozhat-
nak veszélyes helyzeteket. Ezért a ter-
vezett kirándulásokat, rendezvényeket
egy idõre célszerû elhalasztani.

A természeti értékek mellett az épí-
tett környezet sínyli meg igazán az idõ-
járási viszontagságokat. A rendkívüli
idõjárás ideiglenesen használhatatlanná
tette az ország legkeskenyebb nyomtá-
vú vasútját Almamellék és Sasrét között.
A több napon át tartó folyamatos esõ-
zés eredményeképpen az árokrendszer
nem tudta elvezetni a nagy mennyiségû

vizet, amely kilépve medrébõl több he-
lyen kimosta a talpfák alól a töltést, így
azok a levegõben lógtak. Más helyen 1
kilométer hosszan borította víz a síne-
ket, láthatatlanná téve a nyomvonalat.
Az üzemeltetõ Mecseki Erdészeti Zrt. a
balesetek elkerülése érdekében a károk
felszámolásának idejére leállította a for-
galmat az 1901 óta mûködõ, 8 km
hosszú vasúti pályán.
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Vihar és belvíz
2010 májusában és júniusának elsõ felé-
ben az országszerte hatalmas pusztítást
végzõ vihar, valamint a heves esõzések-
kel járó belvíz okozott jelentõs mértékû
károkat.

A szélsõséges idõjárás következté-
ben az erdõtalaj nagy mélységben fella-
zult, majd a viharos szél a fiatalosokat
megdöntötte, illetve a tartós vízborítás
miatt befulladtak az erdõsítések. A viha-
ros szél sok esetben megdöntött fákat,
erdõrészleteket. A belvíz miatt a terüle-
ten készletezett faanyag értékromlásá-
val is számolni kell. A vihar komoly ká-
rokat okozott az erdei infrastruktúrá-
ban. Károsította az erdész- és vadászhá-
zakat, szolgálati lakásokat, vadgazdál-
kodási berendezéseket (magasles, ete-
tõ, sózó). A vihar és a hirtelen lezúduló
nagy mennyiségû csapadék következ-
tében sok helyen megsüllyedtek, felre-
pedtek és szétnyíltak a falak. Ez a káro-
kozás a tetõket több helyen megbontot-
ta, a víz- és az elektromos hálózat sé-
rült. A fák az erdõsítést védõ kerítéseket
is károsították, melyekre rádõlve le-
szaggatták, összetörték azt. A lefolyás-
talan mezõgazdasági területeken a ter-
mesztett növények kipusztulása követ-
kezett be a lehullott csapadék miatt.

Árvíz
A 2010. június 10-én 947 centiméterrel
tetõzõ árhullám komoly károkat oko-
zott az erdei infrastruktúrában, a vad-
és az erdõállományban, és a gazdálko-
dási tevékenység végzését jelentõsen
akadályozta. Az árhullám a folyamatos
esõzések hatására hirtelen „érkezett”. A
tetõzést megelõzõen nem egy nap elõ-

fordult, hogy 24 óra alatt több mint fél
métert emelkedett a vízszint.

A Gemencen jelentkezõ árvizek, az itt
okozott károk a folyamszabályozás kö-
vetkezményei. A folyószabályozással az
ember lényegesen megváltoztatta kör-
nyezetét, a valamikor 30-40 kilométer
széles árteret általában 2-3 kilométeresre
szûkítette le és a hullámtér még Gemen-
cen is csak 6-8 kilométer széles. A folyam-
szabályozás, a gátak megépítése után a
gáton kívüli sárközi erdõk nagy részét ki-
termelték, és a helyükre a gáton belül te-
lepítettek erdõket a korábban rétként, le-
gelõként, gyümölcsösként vagy mezõ-
gazdasági területként hasznosított részek-
re. Ezeken a belsõ területeken a maga-
sabb árvizek (szûkebb keresztmetszet) és
a növekvõ vadállomány miatt a korábbi
gazdálkodási formák lehetetlenné váltak. 

A gemenci ártéri erdõk legfontosabb
éltetõ eleme a Duna vize, a rendszeres
zöldár elengedhetetlen feltétele az árté-
ri gazdálkodásnak. Az áradásra szükség
van: a folyó tápanyagban gazdag hor-
daléka, a buja termõtalaj az, amely a
kiöntések után a gazdag vegetációt
eredményezi, a sûrû aljnövényzet bizto-
sítja a vadállomány táplálékát. A dunai
áradások a bajai vízmérce szerinti 700
centiméteres vízállásig nem okoznak
károkat, nem gátolják a társaság erdõ-
gazdálkodási feladatait. A károk helyre-
állítása, a termelõ tevékenység átszer-
vezése, az értékmentés beépült a napi
gazdálkodási gyakorlatba.

Ezzel szemben a „nyolcszázas” felet-
ti árhullámok már jelentõs mértékû ká-
rokat okoznak, kikerülhetetlenül és tar-
tósan akadályozzák az erdõgazdálko-
dási munkákat.

Az árvíz által okozott kár több százmil-
lió forint nagyságrendû, hasonlóan a
2006-ban és 2002-ben levonult árhullám
károkozásához. A tetõzést megelõzõ vé-
dekezési munkálatok a nagyobb mérvû
károk megelõzését és a közvetlen ve-
szélyelhárítást szolgálták (védmûvek vé-
delme és megerõsítése, ideiglenes véd-
mûvek építése, vadállomány többlettakar-
mányozása, terület fokozott õrzése, faállo-
mány kimentése). A hullámtéri erdõsíté-
sekben az árvíz után visszamaradó pangó
víz jelentõs területen pusztította ki a fiatal
erdõsítéseket. Az árhullám érkezését meg-
elõzõen a társaság minden létezõ módon
azon dolgozott, hogy minél több faanya-
got tudjon a gátakkal megvédett, ármen-
tett területekre juttatni, ennek ellenére az
idõ rövidségére való tekintettel jelentõs
mennyiségû készletezett faanyag maradt a
hullámtérben, melyben minõségromlás
következett be. Az erdei infrastruktúra ká-
rosodása (erdészházak, szolgálati lakások,
erdõvédelmi kerítések, vadmentõ dom-
bok, körtöltések, vadgazdálkodási beren-
dezések stb.) mellett a közjóléti létesítmé-
nyek is komoly károkat szenvedtek (Ge-
menci Erdei Vasút pályája és a kiszolgáló
létesítmények). Az erdõfeltáró úthálózat,
az átereszek és zsilipek helyreállítása a
gazdasági tevékenység végzése érdeké-
ben nélkülözhetetlen. 

A kár a vadgazdálkodásban is jelentõs.
Az árvíz elõl élve kimenekült vadállo-
mány csak a töltéseken kívüli mezõgazda-
sági területekre jutott, itt viszont egészen a
novemberi betakarításokig kívül fog tar-
tózkodni és komoly mezõgazdasági több-
let-vadkárt fog okozni. A tartós, magas ví-
zállás a vadállományban jelentõs mennyi-
ségû elhullást okozott. A kiesõ vadászati
árbevétel szintén jelentõs, az elpusztult
vadállomány jelentõs hatással van az ága-
zatban az árualapra, így a bérvadászat ke-
retében kilõhetõ vadállományra, illetve az
értékesíthetõ vadhús-mennyiségre. Emel-
lett a trófeák átlagsúlya is csökkenést fog
mutatni az árvíz miatt.
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Az elmúlt hetek rendkívüli idõjárása So-
mogy megyét is érintette. A szokásos
mennyiséget lényegesen meghaladó
csapadék (május 13-tól június 15-ig
220-390 mm esõ esett) és a helyenként
orkánerejû szél jelentõs károkat oko-
zott a SEFAG Zrt. által kezelt erdõkben
és a kapcsolódó infrastruktúrában.

A részvénytársaság erdészeteinél
összesen mintegy 10 ezer m3 mennyi-
ségben károsodott a faállomány. A
visszahagyott hagyásfák és hagyásfacso-
portok több helyen megsérültek vagy
megsemmisültek, hiszen helyzetükbõl
adódóan ezek fokozottan veszélyezte-
tettek voltak. Szerencse a szerencsétlen-

ségben, hogy a zárt
állományokban a
vihar jobbára csak
kisebb csoportok-
ban okozott káro-
sodást. Felújítási
köte leze t t sége t
maga után vonó,
fél hektárt megha-
ladó összefüggõ
vágásterület – je-
lenlegi információ-
ink szerint – várha-
tóan nem keletke-
zik. A viharkárosí-
tás következmé-
nyeinek felszámo-
lásakor a balesetveszélyes munkakörül-
mények miatt azonban jelentõs többlet-
költséggel kell számolnunk. A ledöntött
faanyagok állapota jobbára csak érték-
csökkent választékok megtermelését te-
szik lehetõvé.

Erdõsítéseinkben a hirtelen jött csa-
padék levonulásakor keletkezett kisebb
kimosódások helyreállítása, illetve az
elöntött területeken a szükséges pótlá-
sok elvégzése összességében mintegy
hárommillió forintba fog kerülni.

A részvénytársaság által kezelt vad-

földeken, mezõgazdasági területeken
ötmillió forintra becsüljük a viharkáro-
sítás miatti eredménykiesést.

A legjelentõsebb károsodás az inf-
rastruktúrát érte. Csaknem 60 millió fo-
rintra becsüljük az utakban, hidakban,
átereszekben, árkokban, épületekben
és kerítésekben okozott kárértéket.

A részvénytársaságot a viharkárok
következtében tehát összességében 75
millió forint károsítás érte.

Barkóczi István
vezérigazgató

Kedves Kollégák!

Vitát szeretnék kezdeményezni, illetve szeretettel várom rövid véleményeteket az Erdészeti Lapok hasábjain az alábbiakról:

– A jelenlegi jogi szabályozás valóban az ERDÕT, az erdõ sokszínûségének megmaradását (esetleg) bõvülését, az erdõ-
tulajdonos érdekeit, és az erdõben megnyugvást, felüdülést keresõk érdekeit szolgálja-e?

– A vaskos – sokszor egymásnak akár ellentmondó joganyag a „célközönség” számára egyáltalán értelmezhetõ-e?

– Hisznek-e a jogszabályok elõkészítõi, illetve maguk a jogalkotók (a törvényeket megszavazók), hogy ez a rendszer
garanciát ad arra, hogy unokáink is gyönyörködhessenek az erdõ csodáiban.

– A törvények belsõ ellentmondásai, a további bonyolult utasítások és a sok irányból csatlakozó más törvényi szabályozás
nem példázza-e azt a szólást, hogy „sok bába közt elvész a gyermek”.

Garamszegi István
erdészetvezetõ 
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Lábon álló faállomány faanyagá-
nak károsodása

2010-ben a korábbi évekre jellemzõ
aszály- és szúkárok mellett rendkívüli
károkat okozott a vihar és a víz együtte-
sen. A keletkezett viharkárok hatását az
1. táblázat mutatja be:

A kárfelszámolási munkákhoz a szük-
séges engedélyeket pótterv beadásával
engedélyeztettük, illetve hatósági elren-
delésre került sor. A károsodott faanyag-
ban a törések okozta minõségromlás
miatt 10 850 E Ft értékvesztés keletkezett,
amely az erdõgazdaságnál bevételkiesés
formájában jelenik meg. A kárfelszámo-
lási munkák során elvégzett fakitermelé-
si munkák fajlagos költségei meghalad-
ták a normál fakitermelési költségeket,
ami várhatóan 1860 E Ft költségtöbbletet
eredményez. A kárfelszámolási munkák
2010-ben megtörténtek, illetve megtör-
ténnek, így azok gazdasági hatása ezt az
évet terheli. Ez 3013 bruttó m3.

Mennyiségi kár folyamatban lévõ
erdõsítésekben

A Soproni Erdészet területén vihar és
víz együttes hatásaként, ill. belvíz miatt,
a Síkvidéki Erdészet területén belvíz
okozta ültetést követõen az alábbi ká-
rok keletkeztek:

Soproni Erdészet:
2,0 ha mennyiségi kár:   2,0 ha x 300

eFt/ha egységár = 600 E Ft
Síkvidéki Erdészet:
11,5 ha mennyiségi kár: 11,5 ha x

300 E Ft/ha egységár = 3450 E Ft 
Összes kár: 4050 E Ft
A keletkezett károk helyreállítását

2010 õszén tervezzük elvégezni.

Utak, vasúti pályatestek károsodása
A TAEG Zrt. kezelésében lévõ Sopron
környéki erdõterületeken, a május 15-ét
követõ víz és szél együttes hatásaként a

mûszaki létesítmé-
nyekben (utakban
és mûtárgyaikban),
átereszekben, ár-
kokban keletkezett
komoly kár. A rö-
vid idõ alatt leesett
nagy mennyiségû
csapadék a hegyol-
dalakon lezúdulva
alámosta és horda-
lékkal borította el
az utakat, hidakat,
átereszeket tett
tönkre, a földutak
egy részét vízmosássá változtatta. 

A lezúduló víz az átereszekben is je-
lentõs károkat okozott. Ennek oka rész-
ben az, hogy az utak alá beépített átere-
szek a rendkívüli vízhozamot nem tud-
ták elvezetni, amely alapvetõen két
okra vezethetõ vissza:

1. az áteresz kisebb vízhozamra volt
méretezve,

2. a víz által szállított hordalék a kis-
méretû átereszeket eltömte, így azok
nem tudtak megfelelni feladataiknak.

Az épített mûszaki létesítményeken
kívül jelentõs károk keletkeztek föld-
útjainkon is. A meredekebb szakaszo-
kon hosszirányú vízmosások keletkez-
tek, amelyek járhatatlanná tették útja-
inkat.

A Síkvidéki Erdészet útjait a belvíz
tette tönkre.

Az utakban keletkezett károk hely-
reállítási munkáinak költsége mintegy
19 650 E Ft-ra prognosztizálható.

Valamennyi károsodott út és egyéb
objektum a Magyar Állam tulajdonában
van, társaságunk mindössze vagyonke-
zelõje a szóban forgó ingatlanoknak.
Az érintett utak közül több, az erdõgaz-
dálkodási funkciót meghaladóan, la-
kossági és turisztikai célokat is szolgál. 

Egyéb károk
Mezõgazdasági terménykiesés

A Síkvidéki Erdészet területén a bel-
víz hatására mezõgazdasági területen
szemes kukorica, zab, búza, ill. pillangós
széna betakarításakor lesz mintegy 1525
E Ft terménykiesés.

A károk összesítése a 2. táblázatban
látható.

Viharkár Taeg Zrt. (E Ft)  

Várható árbevétel-kiesés 10 850  

Várható kitermelési többletköltség 1 860  

Összesen 12 710 

Kár típusa Kár mértéke (E Ft)

Lábon álló faállomány 12 710

Mennyiségi kár. 4 050

Utak, vasúti pályatestek 19 650

Egyéb károk 1 525

Összes kár 37 935

2. táblázat: Károk összesítése

1. táblázat: Faállományokban bekövetkezett károk

Az idén 90 éves lillafüredi kisvasút csak-
nem 230 millió forintból újulhat meg.

Miskolc (ÉM–NSZR) – A vasutat üze-
meltetõ Északerdõ Zrt. nyert egy ökotu-
risztikai pályázaton: 206 millió forintot, a
többi önrész. A fejlesztés februárban in-
dul és október végén fejezõdik be. Ez de-
rült ki tegnap azon a sajtótájékoztatón,
ahol Mátrai Imre, a Lillafüredi Állami Er-
dei Vasút Üzemigazgatóság üzemigazga-
tója és Bozsó Gyula projektmenedzser is-
mertette az ökoturisztikai fejlesztéseket.
Mátrai Imre elõadásából kiderült, hogy a
kisvasút Miskolcnak és térségének máso-
dik leglátogatottabb turisztikai látványos-
sága. Ennek kapcsán mondta el az üzem-
igazgató – amit korábban lapunknak is
nyilatkozott –, hogy a kisvasút turisztikai
értékét növelné, ha a Diósgyõri várat és
Lillafüredet kötné össze.

Bozsó Gyula azt ismertette, hogy a
csaknem 230 millió forintból mi valósul

meg. A fejlesztések két egységre bontha-
tók: építési beruházás és eszközbeszer-
zés. Az elõbbi tartalmazza az akadály-
mentes ökoturisztikai központok kiala-
kítását Lillafüreden és Garadnán – mond-
ta. Hozzátette: Lillafüreden a jelenlegi ál-
lomásépület újul meg, megõrizve mosta-
ni arculatát, itt kap helyet majd a Bükki
Nemzeti Park térségi központja is. Ezen-
kívül kiállítótér is lesz, ahol a központ lá-
togatói megismerkedhetnek a Bükk vé-
dett növényeivel, állataival, az erdei kis-
vasút történetével. Garadnán viszont egy
új állomás épül, amely csatlakozik majd
az innen induló tanösvényekhez. Az esz-
közbeszerzés keretében mozdonyfelújí-
tásra, modernizálásra költenek majd. En-
nek köszönhetõen a felújított kisvasút
károsanyag-kibocsátása, üzemanyag-fel-
használása, karbantartási költsége csök-
keni fog – tudtuk meg.

(Északmagyarország)

200 millió a Kisvasútra 
Árvíz elõtti hír
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A Pilisi Parkerdõ által kezelt területen
belül a Pilist, a Visegrádi- és a Budai-
hegységet sújtotta leginkább a 2010. ta-
vaszi szélsõséges idõjárás. A május 15-
16-án és a június elsõ napjaiban tapasz-
talt esõzések hatására a hegyvidékrõl
lefutó összes patak megáradt, a vízszint
mindenütt meghaladta a százéves mér-
tékadó árvízszintet. Az áradás a Pilisben
és a Visegrádi-hegységben gyakorlatilag
mindenütt elmosta vagy megrongálta a
völgyekben futó erdészeti feltáró uta-
kat, a hozzájuk kapcsolódó mûtárgyak-
kal (hidakkal, támfalakkal, átereszek-
kel) együtt. Az infrastruktúrában bekö-
vetkezett kár a legjelentõsebb, mértéke
meghaladja az 500 millió forintot.

A megáradt patakok veszélyeztették
Szentendre, Dunabogdány, Visegrád,
Dömös és Pilismarót településeket,
ahol sok helyen kellett homokzsákok-
kal védeni az épületeket. Az erdészet
munkatársai mindenütt részt vettek a
védekezési munkálatokban. A helyzetet
júniusban a Duna áradása súlyosbította,
egyes településeket csak az áradás által
egyébként is megrongált erdészeti feltá-
ró úton lehetett megközelíteni.

A májusi viharokat erõs, 100 km/h
feletti szél is kísérte a térségben. Hatá-
sára 11 000 köbméternyi faanyag dõlt ki

elsõsorban Pilismarót, Visegrád és
Szentendre térségében. A fakidõlések
jellemzõen 1-3 hektáros foltokban, illet-
ve az erdõterületen szórványosan je-
lentkeztek, elsõsorban a középkorú és
idõs bükkös-állományokban és a se-
kély talajú, kitett helyen álló tölgyesek-
ben. A felázott talajból június elején már
a gyengébb széllökések hatására is ki-
fordultak a fák, illetve sok helyütt a
megcsúszó partoldalak sodorták ma-
gukkal az ott álló erdõállományt. Még
június közepén is dõltek fák közutakra,
forgalmas sétautakra, melyek azonnali
eltávolítása komoly munkát jelentett az
érintett erdészeteknek. Június közepére
a viharkárok következtében kidõlt fa-
anyag mennyisége elérte a 12 500 köb-
métert, az érintett terület a 890 hektárt.

Fentiekhez képest viszonylag cse-
kély kár keletkezett az erdõsítésekben.
Összesen 37 hektárnyi erdõsítést érin-
tett kisebb-nagyobb kár. Részben a
mesterséges nyárfelújításokban okozta
a csemeték megdõlését az áradó Duna,
a hegy- és dombvidéki erdõkben pedig
a heves esõzések következtében kiala-
kult ideiglenes vízfolyások mosták ki az
erdõsítések egy részét.

A viharkár következtében katasztró-
fahelyzet alakult ki egyes népszerû ki-
rándulóhelyeken. Az évi 10 millió láto-
gatót fogadó terület esetében fontosnak
tartottuk a közvélemény folyamatos tá-
jékoztatását a vészhelyzetrõl. Már az el-
sõ viharos napon közleményt adtunk
ki, és azóta is folyamatosan frissítjük a
veszélyes és lezárt turistaút-szakaszokat
felsoroló híreinket. Több mint egy hó-
napig le volt zárva a Rám-szakadék, a
Holdvilág-árok és a pilisszentkereszti
Szurdok. A Pilis több kerékpározásra
kijelölt útja továbbra is zárva van a láto-
gatók elõl, hiszen a burkolt utak helyre-

állítása több hónapot vesz igénybe. Saj-
nálatos tapasztalatunk, hogy a figyel-
meztetést a látogatók egy része nem ve-
szi figyelembe, az erdõtörvényben fog-
lalt szankcióknak pedig egy hatóság
sem szerez érvényt, így azok – pusztán
elméleti lehetõségként – nem jelente-
nek visszatartó erõt.

Már az áradás alatt megkezdtük az
élet- és balesetveszélyes helyzetek fel-
számolását, elsõsorban az utakra dõlt
fák kitermelésével és a veszélyes szaka-
szok lezárásával. A kidõlt faanyag fel-
dolgozása az erdészeti hatóság határo-
zata alapján június közepén indulhatott
meg. A gyakorlatilag teljes egészében
természetvédelmi területen folyó mun-
kákra minden esetben szoros, legfel-
jebb nyár végéig tartó határidõt állapí-
tott meg a hatóság. Szintén június köze-
pén megkezdõdött a legfontosabb fel-
táró utak legalább ideiglenes helyreállí-
tása, ami elengedhetetlenül fontos az
erdõterületen rekedt faanyag szállítha-
tósága szempontjából.

Összességében a Pilisi Parkerdõ
Zrt. területén az elmúlt hónapban a
természeti károk közvetlen mértéke
elérte a társaság árbevételének 15%-
át. A téli idõszak elõtt sürgõs javításra
szorulnak a Pilis feltáró útjai, több
kedvelt kirándulóhely infrastruktúráját
teljesen újjá kell építeni és helyre kell
állítani a vízfolyások elpusztult vagy
megrongálódott hordalékfogó mûtár-
gyait. Eddig is, de jövõben még in-
kább az egyik legfontosabb felada-
tunk az erdei infrastruktúra megújítása
és fejlesztése, amelyben a folyamatos
erdõborítást biztosító erdõgazdálko-
dás igényeinek és a klimatikus válto-
zásoknak köszönhetõ intenzív csapa-
dék elleni védekezésnek elsõdleges
szerepet kell kapnia.
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A megáradt patakok zúduló vize jellem-
zõen utakat, átereszeket, árkokat sem-
misített meg, de elõfordult rézsûcsúszás
is. Jelentõs gondokat okoznak a néhol
méteres vízmosások, amelyek az erdei
utakat hosszirányban tették tönkre.
Megrongálódott egy magtároló épüle-
tünk is.

Az erdei utakban, közelítõ nyomok-
ban keletkezett károk teljesen ellehetet-
lenítik az erdei munkákat, az erdészkol-
légák terepen való közlekedését, emiatt
az infrastruktúra helyrehozatala rendkí-
vül fontos és sürgetõ feladat.

A romboló erejû víz az Északerdõ
Zrt. két kisvasútját – a Lillafüredi és a
Pálházai Állami Erdei Vasutat – sem
hagyta épen. A PÁEV egyik hídjának
hídfõjét kimozdította, így ideiglenesen
a kisvasúti forgalmat szüneteltetni
kényszerültünk. A LÁEV pályájának
egyes szakaszait a megáradt patakok
hordalékkal borították el, több helyen
óriási mértékû alámosások keletkeztek.
Több tízmillió forint annak a földcsu-
szamlásnak is a helyreállítási költsége,
amely szintén a Lillafüredi kisvasút vo-
nalát érinti, és ennek következtében
nem biztosítható a teljes pályaszaka-
szon a forgalom.

Több száz köbméternyi faanyag dõlt
ki a felázott talaj és a szél miatt. A cse-
metekertekben, erdõsítésekben kelet-
kezett károk felmérése még folyamat-
ban van, mivel a tartósan vízzel borított
területek bejárása nem volt megvalósít-
ható. Az elõzetes tájékoztatást adó
becslések szerint több mint 100 millió
forint a bekövetkezett károk értéke.

A táblázat tételesen megmutatja a
2010 májusában történt rendhagyó idõ-

járási esemény kapcsán az ÉSZAKERDÕ
Zrt.-nél keletkezett károk típusát, és be-
csült értékét. 

Összességében elmondható, hogy a
Társaságunknál keletkezett károk érté-
ke meghaladja az 1 milliárd Ft-ot, ám a
károk pontos felmérése még mindig na-

pi szintû feladat, melynek mielõbbi ér-
demi befejezése cégünk egyik elsõdle-
ges operatív célja. Az idõjárás függvé-
nyében az eddig megközelíthetetlen
helyeken is megtörténik a kárfelmérés,
melynek eredményeképp elkezdõdhet-
nek a helyreállítási munkálatok.

Lábon álló faállomány faanyagának károsodása 5 754 eFt

Erdõfelújítási kötelezettség keletkezése 57 400 eFt

Mennyiségi kár folyamatban lévõ erdõsítésekben 192 890 eFt

Korábban kitermelt, erdõben tárolt faanyagban keletkezett károk 719 eFt

Letakarítási, területrendezési feladatokból eredõ többletköltségek 135 eFt

Termõhely károsodása 1 600 eFt

Épületek károsodása 65 184 eFt

Utak, vasúti pályatestek károsodása 644 840 eFt

Kerítések károsodása 6 012 eFt

Egyéb infrastruktúrák károsodása 13 450 eFt

Gépekben, eszközökben keletkezett károk 25 600 eFt

Károk megelõzésére és veszélyelhárításra fordított 
rendkívüli költségek 0 eFt

Árvizi vagy belvizi védekezésre fordított rendkívüli költségek 0 eFt

Egyéb károk 49 289 eFt

ÖSSZESEN 1 062 873 eFt
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A Zalaerdõ Zrt. gazdálkodási területén
az elmúlt idõszakban az idõjárási viszo-
nyok miatt jelentõs károk nem kelet-
keztek. A teljesség igénye miatt az aláb-
biakban összefoglalva közöljük az elõ-
fordult kisebb károk jellegét és értékét.

Varga Attila

A károsítás
Megnevezés volumene/jellege értéke (E Ft)

Lábon álló faállományban 149 ha-on 265 m3 faanyag  
keletkezett kár károsodása viharkár miatt 265  

Erdõsítések mennyiségi kára Vízállások keletkezése 557  

Utakban, vasúti pályában Kimosódás, rézsûcsúszás 4 160
okozott kár    

Csemetekerti növényekben Kimosódások, vízállások 2 557 
okozott kár    

Összesen  7 539 

„ Minden elmúlik, amit a világ szép-
nek talál,

a kegyetlen sors a gazdagságot ha-
mar elrabolja,

csak az erény és a tudás marad örök,
ezek felett a sorsnak nincs hatalma.”

Ebben a tanévben április 20-23. kö-
zött volt az erdészeti szakmunkástanu-
lók országos szakmai versenye, az
SZKTV. Az elõzõ évektõl eltérõen, a
mezõgazdasági gépszerelõ, gépjavító,
valamint a növénytermesztési gépüze-
meltetõ, gépkarbantartó szakmával kö-
zösen került megrendezésre Mezõhe-
gyesen a Harruckern János Közoktatási
Intézmény szervezésében.

A versenyen négy erdészeti iskola
öt csapata vett részt, összesen 20 fõ-
vel. Mátrafüredrõl egy, Mátészalkáról
egy, Szõcsénypusztáról egy, míg
Ásotthalomról két csapat mérte össze
tudását. Bár csapatokról beszélek, de
valójában egyéni verseny volt, hiszen
mint az eredményhirdetésen kiderült
a szokásoktól eltérõen csapatversenyt
nem értékeltek. Ez volt az elsõ olyan
verseny, amely már modulrendszer-
ben zajlott.  Elméletbõl a hagyomá-
nyosnak tekinthetõ erdõhasználattan
és erdõmûveléstan mellett többek kö-
zött vadászati ismeretekbõl is számot
adtak a versenyzõk. A gyakorlati ver-
senyszámok között a növény- és állat-

felismerés, valamint a csapdakészítés
tekinthetõ újdonságnak. Mellettük a
fadöntés, a tisztításjelölés, a közelítés,
valamint a lánckímélõ darabolás és
szerelés versenyszámok tekinthetõek
hagyományosnak. Izgalmas, fordula-
tos, versenyen a húsz versenyzõbõl
végül az élen végzett elsõ három he-
lyezett ért el olyan eredményt, mely
számukra jeles minõsítésû szakmun-
kás bizonyítványt is jelent. Név szerint
Nyári Viktor (I.), Karagity László (II.),
Harcsás Bence (III.), valamennyien az
ásotthalmi Bedõ Albert Középiskola
tanulói.

Kép és szöveg: Marozsán Zoltán 

Szakma Kiváló Tanulója Verseny
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Népes újságírói és MGSZH Erdészeti
Igazgatósági szakembercsoportot hívott
meg június elsején a HM Verga Zrt., hogy
a terepen bemutassa a vihar okozta káro-
kat. Kulcsár Zsolt vezérigazgató köszön-
tötte a megjelenteket, köztük dr. Nagy
Dánielt, a Vidékfejlesztési Minisztérium
Természeti Erõforrások Fõosztálya veze-
tõjét, Ali Tamás igazgatóhelyettest
(MGSZH központ, Erdészeti Igazgatóság)
Vaspöri Ferenc igazgatót (MGSZH me-
gyei Erdészeti Igazgatóság), valamint a
helybéli és a szaksajtó képviselõit. Mészá-
ros Gyula, a HM Verga Zrt. vezérigazgató-
helyettese rövid tájékoztatót adott az el-
múlt napok eseményeirõl, melybõl meg-
tudhattuk, hogy Kabhegyen 170 km/óra
sebességû szél döntögette a rövid idõ
alatt lehullott 260 mm-nyi csapadéktól fe-
lázott erdõrészletek állományait. Mint

mondotta 103 évvel ezelõtti feljegyzések-
ben olvasható ilyen csapadékmennyiség.
A bemutatott légi felvételeken láthattuk a
kár döbbenetes nagyságát, mely a zirci
térség és Kabhegy környékén volt a leg-
nagyobb. A ledöntött, mintegy 200 ezer
m3 fatömeg megegyezik a társaság éves
fakitermelési tervével A károsítás mintegy
80%-ban az idõs, 100-120 éves bükkösök-
ben keletkezett. Vaspöri Ferenc megerõ-
sítette az elhangzottakat, utalva rá, hogy
az infrastruktúrában, így elsõsorban az
utakban, átereszekben, gátakban is ko-
moly kár keletkezett a térségben, nem té-
ve kivételt a magánerdõkben sem. A tere-

pi bejáráskor ismét
zuhogni kezdett az
esõ, az egyes erdõr-
észletek talaja úgy
nézett ki, mint egy
vízzel telt szivacs,
és kisebb-nagyobb
patakokban tört
utat a völgyek felé.
Az egyre erõsödõ
szél még félelmete-
sebbé tette a leta-
rolt erdõ látványát,
és mutatva, hogy

még nincs vége a folyamatnak, egy-két
évszázados törzs tompa puffanással,
reccsenéssel a szemünk láttára dõlt ki. 

Kabhegy felé haladva láthattuk,
hogy a mezõgazdasági területeken is
milyen pusztítást végez az erózió. A cél-
állomáson már voltak olyan erdõrészle-
tek, ahonnan a ledõlt faanyagot feldol-
gozták és talajt kímélõ módon forwar-
derekkel szállították el a helyszínrõl.
Természetesen szó esett arról, hogy mi-
lyen gondot jelent a fülledékeny bükka-
nyag szakszerû értékmentése. 

Kép és szöveg: Pápai Gábor

Balról: Ali Tamás, Vaspöri Ferenc, Mészáros Gyula Kulcsár Zsolt
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Az elmúlt évben az aszállyal küzdött az
alföldi régió. 2009. elsõ félévben alig
100 mm csapadék esett a homokhátsá-
gon, és másfél havi hiányzott a talajból.

Ez évben május végéig 450 mm volt
az átlag, és június közepéig már leesett
a szokásos éves csapadékmennyiség.
Csak májusban 200 mm esõ esett, ami
még az ez idõ tájt csapadékért esedezõ
mezõgazdaságban érdekelt szakembe-
reket is ámulatba ejtette.

A soproni másodéves erdõmérnök-
hallgatókat – akik tanulmányútjukon,
május elején éppen erre jártak – nehéz
volt meggyõzni az Alföldön uralkodó
szárazodási tendenciáról és a szélsõsé-
gesen száraz termõhelyi viszonyokról,
miközben az özönvízszerû felhõszaka-
dás elmosta az éppen aktuális progra-
mot, és mindez már harmadik napja is-
métlõdött meg velük. 

Jól lehet, az ez év tavaszi rendkívüli
csapadék az általunk kezelt erdõkre po-
zitív hatást gyakorolt, hiszen még a legi-
dõsebb kollégák is csak nagyon ritkán
látták ez idõ tájt ilyen üdének a homok-
hátság erdeit, lokális károkat mégis
csak okozott a víz.

A legnagyobb kár a csemetetermelé-
si ágazatban jelentkezett. A szokatlanul
csapadékos áprilisi, májusi idõjárás
nagy károkat okozott a csemetekertek-
ben. Elsõsorban a csírázó szürkenyár-
táblákban, kelõ akácvetésekben.

A csemetekertek átlagosan 4-5 alka-
lommal kerültek hosszabb-rövidebb
ideig víz alá. Nagy károk az éppen csí-
rázó, kelõ szürkenyár- és akáctáblák-
ban alakultak ki. Mintegy 800-900 ezer
db-ra tehetõ a szürkenyár-, 350-400
ezer db-ra az akác-, 100 ezer db-ra az
egyéves feketefenyõ-, 50 ezer db-ra az
egyéves erdeifenyõtõszám-veszteség. A
hullámokban többször jelentkezõ, fel-
hõszakadás jellegû esõk némely helyen
a másodvetést is tönkretették. A veté-
sekben okozott tényleges kár és a véde-
kezésre fordított költség 9,4 millió Ft
volt, de a csemetetermelés árbevétel-
kiesése meghaladja 20 millió Ft-ot is.

Az esõzések következtében jelentõs
árvízi helyzet is kialakult. A vagyonke-
zelésünkben lévõ területek közül a Du-
na hullámterében lévõ erdõfelújítások
károsodtak. Összesen 42 ha érintett te-
rületen jelentkeztek árvízkárok, kocsá-

nyos tölgyes, egyéb kemény lombos és
hazai nyáras célállományú, 1-6 év kö-
zötti korú mesterséges erdõfelújítások-
ban. A területek nagy részén teljes a víz-
borítás, a becsült helyreállítási költség
meghaladja a 7 millió Ft-ot.

A Dunán és a Tiszán levonuló árvíz
május-június hónapban a KEFAG Zrt.
területén 458 m3 kitermelt faanyagban
okozott kárt. Az érintett erdõrészletek
árterületen helyezkednek el. A tavaszi
folyamatos csapadék annyira feláztatta
a területekre vezetõ kiszállító-útvonala-

kat, hogy a folyamatos kihordás ellené-
re ragadt bent faanyag. Az áradás elõtt
korábban is alkalmazott módszerrel hu-
zalokkal lekötöztük a sarangokat, en-
nek ellenére a rendkívül magas vízállás
a sarangok egy részét szétterítette vagy
megemelte. Az így károsodást szenve-
dett faanyag becsült értékcsökkenése 1
696 ezer Ft, a várható többletköltség (a
szétterült faanyag újrarakásolásával
kapcsolatban felmerülõ munkák költsé-
ge) 1 648 e Ft.

Koczka Zoltán

Július 13-án és 14-én t az MFB Zrt. székházában jelentették be az erdészeti rész-
vénytársaságok vezérigazgatói állományában bekövetkezett változásokat. 
Megerõsített státusok:
a Dalerd Délalföldi Erdészeti Zrt.-nél Vass Sándor, 
a Gemenc Zrt.-nél Csonka Tibor, 
az Ipoly Erdõ Zrt.-nél Kiss László, 
a Kisalföldi Erdõgazdaság Zrt.-nél Orbán Tibor,
a Pilisi Parkerdõ Zrt.-nél Zambó Péter,
a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.-nél Barkóczi István,
a TAEG Zrt.-nél Jámbor László,

a Vadex Zrt. -nél Kisteleki Péter.
Újonnan (2010. július 13-ai hatállyal) kinevezett vezérigazgatók:
a Bakonyerdõ Zrt.Varga László, 
az Egererdõ Zrt. Jung László, 
az Északerdõ Erdõgazdasági Zrt.  Zay Adorján, 
a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.  Gõbölös Péter,
a HM Budapesti Erdõgazdaság Zrt.  Horváth Dénes,
a HM Kaszó Erdõgazdaság Zrt.  Galamb Gábor,
a HM Verga Erdõgazdaság Zrt.  Tengerdi Gyõzõ,
a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. Sulyok Ferenc, 
a Mecseki Erdészeti Zrt. Keszi László,
a NEFAG Nagykunsági Erdészeti Zrt.  Dégi Zoltán,
a Nyírerdõ Zrt. Szalacsi Árpád,
a Szombathelyi Erdészeti Zrt. Bugán József, 
a Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Kocsis Mihály, 
a Zalaerdõ Zrt. Rosta Gyula. 

Lapzárta után érkezett

Kinevezések–felmentések
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2010. május 15-én viharos idõszak kezdõ-
dött a Bakony erdeiben. Bakonybélben
1953. óta állnak rendelkezésre csapadéka-
datok, de a majdnem 60 év alatt nem ta-
pasztalt jelenséggel kellett szembesül-
nünk. Rövid idõ hatalmas mennyiségû
csapadék hullott le, orkán erejû széllel tár-
sulva. A Bakonybéli Erdészethez tartozó
Somhegyen mért adatok tanúsága alapján
a május 15. és június 14. közötti idõszak-
ban a lehullott csapadék mennyisége
meghaladta a 350 mm-t – ezzel együtt az
éves összes csapadék megközelítette a
800 mm-t –, illetve a közeli Kab-hegyen
mért legnagyobb szélerõsség elérte a 165
km/órát. Az esõzések miatt a patakok ki-
léptek medrükbõl, az Északi-Bakonyból
lezúduló csapadék fõként Bakonyszent-
lászlón és Bakonybélben eddig nem látott
árvizeket okozott, de a nagy mennyiségû
csapadék és viharos szél a cég egész terü-
letén komoly károkat okozott.

A hosszan tartó, szélsõséges idõjárás
katasztrofális következményekkel járt az

erdõállományok tekintetében. A nagy-
mennyiségû csapadék miatt felázott talaj-
ból a viharos szél hektár számra döntötte
le az állományokat. Az elõzetes felméré-
sek alapján 61 020 bruttó m3 dõlt ki vagy
tört derékba, ebbõl 40 527 m3 véghaszná-
lati korú bükkösökben jelentkezett, de
komoly károkat szenvedtek sík vidéki
tölgyes állományaink is. A táblázat erdé-
szetenkénti bontásban tartalmazza az er-
dõállományokat ért károkat

A táblázat jól szemlélteti, hogy a leg-
nagyobb kár a hegyvidéki jellegû erdé-
szeteinket, Bakonybélt és Farkasgyepût
érintette, ahol a Bakonyerdõ Zrt.-t te-
kintve a bükk részaránya a legnagyobb. 

A hirtelen lezúduló vízmennyiség
miatt az infrastruktúra szintén jelentõs ká-
rokat szenvedett. Bár az utak vízelvezeté-
sét segítõ árokrendszer és az átereszek
karbantartása folyamatos volt, a lehullott
csapadékot már nem bírták elvezetni. A
nagy sodrású víz még az aszfaltburkolatot
és a betonba ágyazott terméskõ-létesít-
ményeket sem kímélte, ennek következ-
tében a kár az elõzetes becslések alapján
több száz milliós nagyságrendû. 

Az eddig nem tapasztalt idõjárás nem
csak az erdõt és az ahhoz tarozó infrast-
ruktúrát nem kímélte: a megáradt Geren-
ce patak kilépett a medrébõl és elöntötte
a Franciavágási Fûrészüzemet. Víz höm-
pölygött a készárutéren, a feldolgozócsar-
nokokban és a szárítókamrákban is. Az ár-
víz komoly károkat okozott a fûrészáru-

készletekben és a gépekben, berendezé-
sekben egyaránt, emellett tetemes kár ke-
letkezett a termeléskiesés miatt is. 

A bekövetkezett károk a Bakonyer-
dõ Zrt. gazdálkodásának szinte minden
területét érintették, jelentõsen befolyá-
solva ezzel a 2010. évi gazdálkodási
évet. A károk felszámolása minden te-
kintetben komoly feladatot jelent. 

Az elsõdleges cél, az utak mielõbbi
járhatóvá tétele és a károk felmérése
már az esõzések elmúltával, június kö-
zepén megkezdõdött, eközben folya-
matos egyeztetés zajlott az illetékes
veszprémi erdészeti igazgatósággal va-
lamint a természetvédelmi hatóságok-
kal, így a károk póttervezése és a ható-
sági engedélyek megszerzése rövid
idõn belül lezajlott. A széldöntés követ-
keztében keletkezõ fatömeg kitermelé-
se a hatósági engedélyek birtokában
azonnal megkezdõdött, mivel a kidõlt
törzsek és koronák mielõbbi eltávolítása
mind a faanyag minimális károsodása,
mind pedig az újulat szempontjából lét-
fontosságú. A július 20-i állás szerint a
károsodott fatömeg mintegy 20%-át si-
került kitermelni. Az erdõállományokat
ért károk mielõbbi felszámolására min-
den bevethetõ kapacitást felhasznál-
tunk. Bár az alkalmazható technológiák
a kár jellege miatt korlátozottak, a ter-
vek szerint a fahasználati munkálatok
várhatóan október végéig lezárulnak. 

Kovács Attila 

Viharkárral érintett fatömeg (bruttó m3)

Erdészet/ Keszthely Monostor- Balaton- Bakonybél Bakony- Devecser Farkas- Pápa Összesen
használat módja apáti füred szentlászló  gyepû 

Véghasználat 538 3 380 1 226 15 900 2 252 1 290 14 415 1 526 40 527

Növedékfokozó 
gyérítés 180 625 106 10 169 1 210 97 2935 94 15 416

Törzskiválasztó
gyérítés 30 52 50 0 0 35 167  

Egyéb 20 785 56 295 73 870 10 2 109  

Nincs elõírás 237 473 618 187 1 115 171 2 801  

Összesen 1 005 4 790 1 913 26 069 4 425 1 647 19 335 1 836 61 020 




