
Erdészeti Lapok CXLVIII. évf. 7–8. szám (2013. július–augusztus) 243

Általánosan elmondható, hogy a Pilisi
Parkerdõ Zrt. által kezelt ártéri területe-
ken, mint például a Szentendrei Erdé-
szethez tartozó Szentendrei-szigeten
nem történtek jelentõs károk a felújítá-
sokban és az erdõállományokban. A szi-
geten folyamatban lévõ erdõfelújítások
fõként az akácosokat érintik. A Visegrá-
di és Pilismaróti Erdészet fõként a Duna
menti települések védelmében dolgo-
zott, mivel nem sok ártéri erdõ tartozik a
kezelésük alá. Nagyobb mértékben csak
a Ráckevei Erdészetet érintette a dunai
rekord árvíz. 

A Pilisi Parkerdõ Zrt. Ráckevei Erdé-
szete által kezelt erdõterületek több mint
fele helyezkedik el az ártéren. Tekintet-
tel arra, hogy ezek az erdészet legjobb
termõhelyi adottságú területei, amelye-
ken jelentõs hányadán rövid vágásfordu-
lójú ültetvények találhatóak, az erdésze-
ti munkálatok zöme itt koncentrálódik.
Az ártéri gazdálkodás során rendkívül
fontos a megfelelõ helyismeret, a koráb-
bi árvizek során szerzett tapasztalatok,
hiszen árvíz esetén az emberi szem által
szinte érzékelhetetlen szintkülönbségek
határozzák meg az árterek elöntésének
menetét. Különösen fontos a vízügyi
igazgatósággal fenntartott folyamatos
kapcsolat, hiszen egy árhullámról érke-
zõ értesítés után csak 5-6 napunk van el-
hagyni az árteret. Az a tény, hogy ártéren
gazdálkodunk, mind a mûvelés, mind
pedig a fahasználat tervezését meghatá-
rozza. A fahasználatok során fontos,
hogy a faanyagszállítások megfelelõ
ütemben kövessék a fakitermeléseket,
ezzel folyamatosan alacsony szinten tart-
va a készleteket. Amennyiben várható
árhullámról kapunk tájékoztatást, annak
magassága alapján értékeljük, hogy

mely rakodók, utak, folyó fakitermelé-
sek veszélyeztetettek, és a legmélyebb
területekrõl indulva megkezdjük rako-
dók ürítését, fakitermelések leállítását.
Szerencsés esetben minden készletet gá-
ton kívülre tudunk szállítani, ha ez nem
kivitelezhetõ, akkor a visszamaradt sa-
rangokat, máglyákat megpróbáljuk lekö-
tözni. (A legmélyebben fekvõ területein-
ket a budapesti mércén mért 550 cm-es
vízállás már elönti, míg 850 cm-es vízál-
lásnál már minden területünk víz alá ke-
rül.) A levonulását követõen pedig az
esetlegesen az árvíz által széthordott
készletek felkutatása és összegyûjtése
történik meg. A fahasználatok során
szintén fontos szempont, hogy a vágás-
takarítások is gyors ütemben haladjanak,
hiszen az árvíz a vágástéri hulladékot
könnyen átszállíthatja egy szomszédos
fiatal erdõfelújítás területére, jelentõs ká-
rokat okozva abban. A fahasználattal
szemben az erdõmûvelési feladatok zö-

me az árhullám levonulását követi. Ilyen
például az árvíz, illetve a felázott talajon
a szél által megdöntött csemeték felállí-
tása, az uszadékkal borított csemeték/
felújítások megtisztítása, a vízborítás kö-
vetkeztében lombját vesztett és tõrõl,
vagy oldalról ismételten hajtó csemeték
metszése, esetleg tõre vágása. Ugyanígy
figyeljük, hogy pangóvizes foltok ne ala-
kuljanak ki, a növényzet befulladását
okozva. Az ártéri környezet az esetleges
erdei, közjóléti infrastruktúrával szem-
ben is különleges tervezési és kivitelezé-
si elvárásokat támaszt, hiszen ezeknek a
létesítményeknek az elöntést/levonu-
lást, illetve a hosszabb vízborítást is állni-
uk kell. 

Jelentõs ráfordítást jelentett a mások
vagyonának védelmére fordított erõ. A
200 fõn belül 120 közfoglalkoztatott és
80 alkalmazott vett részt a munkákban,
összesen mintegy 13 000 órában. 36 te-
repjáróval – erdõgazdasági és erdészek
saját gépjármûveivel egyaránt – dolgoz-
tunk. A jármûvek több mint 31 000 km-t
futottak. Külön feladatot jelentett a köz-
forgalom, ill. az árvízi mentés, ellátás
számára megnyitott erdészeti úton a
közlekedés szervezése, és útjaink alkal-
massá tétele a megnövekedett forgalom
számára (belógó ágak nyesése, padka
szélesítése stb.). Pilismarótot a Két-Bükk-
fa-nyereggel összekötõ utat június 6-tól
június 17-ig megnyitotta a Pilismaróti Er-
dészet a közforgalom elõtt. Tizenhárom
napon keresztül ezen az úton történt a te-
lepülés alapvetõ ellátása.
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