Árvízkár a Szolnoki Erdészetnél
A márciusi számban beszámoltunk a Közép-tiszai-ártéren található, a NEFAG Zrt.
kezelésében lévõ erdõsítésekben keletkezett óriási kárról, melyet a magas vízállásnál befagyott víz okozott a csemeték összetörésével. Az azóta bekövetkezett idõjárási és vízjárási viszonyok miatt
közel 270 hektár hullámtéri erdõfelújítás
megmaradása még inkább kétségessé
vált.
Röviden az elõzményekrõl: A januári tiszai árvíz tetõzését követõen egy
hirtelen lehûlés érkezett, melynek következtében összefüggõ, vastag jégréteg alakult ki a hullámtér nagy részén.
Az ár gyors levonulása folytán a jég
összetörte, „leborotválta”, megdöntötte,
a földbõl kihúzta a csemetéket, közel
200 hektáron tönkretéve az erdõfelújításokat.
A károk felmérését és a kárfelszámolási munkák elvégzését nehezítette,
hogy a Tisza 8 hónap leforgása alatt 5
alkalommal árasztotta el a hullámteret,
ahogy azt az 1. ábra mutatja. A kritikus
vízállás 540 cm.
A januári és a február végi árhullám
között a területek sokáig megközelíthetetlenek voltak az összetört jég miatt.

1. táblázat

Így a kárfelmérést és a munkálatokat a
második ár levonulása után, március
közepén tudtuk megkezdeni.
Az 1. táblázatban összefoglaltuk az
érintett erdõfelújítások teljes és károsodott területét, illetve az elvégzett munkákat a tavaszi idényben.
A 2009 õszén aprócsemetével végzett erdõsítésekben a jég a csemeték
egy részét kihúzta a talajból, illetve a
víz feláztatta a talajt, így ezeknél visszataposást, tömörítést végeztünk, és a hiányzó egyedek õszi pótlását tervezzük.
Az idõsebb szürkenyár-erdõfelújításokat lenyomta a jég, a fák tetemes részét összetörve. Ezeknél részben tõre-

vágást, részben a sérült, törött ágak levágását végeztük el.
A nemesnyár-, feketenyár-állományokban a csemetéket teljesen összetörte a rájuk nehezedõ jég. Itt a fiatalabb korú erdõsítésekben tõrevágást
végeztünk, az idõsebb állományoknak pedig a teljes újraerdõsítését tervezzük.
Az elöntések közötti rövid idõszakokban, felázott talajon, folyamatos
esõzések mellett, nehéz körülmények
között elvégzett tavaszi munkánkat a
nyári, májusi árvíz nagyrészt tönkretette. A tõre vágott, visszataposott csemetékre rámelegedett a víz, mely további

1. ábra. A Tisza vízállásának alakulása Szolnoknál

Ami a hároméves fekete nyárasból maradt és a jégtakaró (február vége)

Többéves nemesnyár-erdôsítés (március közepe)

2009 ôszi elsô kivitelû szürke nyáras, 720 cm-es vízállásnál (május vége)
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2. éves Többéves feketenyár-erdôsítés, 720cm-es vízállásnál (május vége)
2. táblázat

károkat okozott. A felmelegedõ víz befullasztotta a még élõ csemetéket is.
A felmelegedõ víz érezteti majd hatását a következõ években is, valószínûleg gyakrabban találkozunk csúcsszáradó, idõsebb állományokkal.
A nyári árvíz hatását is figyelembe véve az érintett erdõfelújítások teljes és károsodott területét és az elvégzendõ munkákat foglaltuk össze a 2. táblázatban.
A károk felszámolásához szükséges
összeget az ár levonulása és az állományok pontos felmérése után tudjuk
megállapítani, de az minden bizonnyal
több tízmilliós nagyságrendû, óvatos
becslésünk szerint is 100-130 milliós
összeget fog felemészteni. Társaságunk
saját források felhasználásával, valamint
pályázati támogatások igénybevételével kívánja a keletkezett károkat helyreállítani.
Horváth Attila
Forrás:
www.idokep.hu,
www.hydroinfo.hu,
maps.google.hu

Javaslattételi felhívás a

„Kétmilliomodik hektár magyar erdõ” emlékérem adományozására
Az Országos Erdészeti Egyesület és az MgSzH Központ Erdészeti Igazgatósága a sajtó azon képviselõi teljesítményének elismerésére, akik a magyar erdõkkel, a magyar erdõgazdálkodással kapcsolatos információknak
kellõ teret adnak, és azokat kellõ tárgyilagossággal közvetítik, „Kétmilliomodik hektár magyar erdõ” megnevezéssel emlékérmet alapított 2008-ban. A díj az idei évben is átadásra kerül.
Az emlékérem odaítélésének fõbb szabályai:
– Az emlékérem kizárólag egyéni teljesítmény elismerésére szolgál.
– Évente egy darab emlékérem adományozható.
– Az emlékéremhez alapesetben pénzdíj nem kapcsolódik.
– Az emlékérmet az írott és elektronikus sajtó azon munkatársai, újságírók kaphatják, akik munkájuk során huzamosan és
aktívan részt vettek a magyar erdõkkel, a magyar erdõgazdálkodással kapcsolatos kommunikációban, legyen az a médiában megjelenõ híradás, szakmai tartalmú mûsor szerkesztése, tényfeltáró újságírás, erdész szakemberek kommunikációs oktatása.
– Az elismerés alapja lehet életút vagy egyedi kiemelkedõ teljesítmény.
A díjazásra javaslatokat jogi és magánszemélyek egyaránt beküldhetnek az MgSzH Központ Erdészeti Igazgatósága (1370
Budapest, Pf.: 345.), vagy az Országos Erdészeti Egyesület (1371 Budapest 5 Pf.: 433.) részére, 2010. október 31-ig, kizárólag írásos formában.
A határidõn túl érkezõ ajánlásokat nem áll módunkban elfogadni.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
– a javasolt személy részletes életútját, kiemelten azokat a tevékenységeit, amelyek indokolják az emlékérem adományozását, valamint
– a javasolt személy fõbb adatait (adatlap letölthetõ a www.oee.hu és a www.mgszh.gov.hu honlapokról).
Az emlékérem 2010. december hónapban ünnepélyes keretek között kerül átadásra.
Wisnovszky Károly
MgSzH Kp Erdészeti Igazgatóság
Igazgató
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Zambó Péter
Országos Erdészeti Egyesület
elnök
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