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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




