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A Gemenc Zrt. által vagyonkezelt állami
tulajdonú területek három erdõgazda-
sági tájegységbe tartoznak, melybõl a
legnagyobb, összefüggõ rész az Alsó-
Duna-ártér, hozzávetõlegesen 15 ezer
hektár területtel. 

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 eredményezi a
kiöntések után a gazdag vegetációt, a
sûrû aljnövényzet biztosítja a vadállo-
mány táplálékát. A dunai áradások a
bajai vízmérce szerinti 700 centiméteres
vízállásig nem okoznak károkat, nem
gátolják a társaság erdõgazdálkodási fel-
adatainak ellátását. A károk helyreállítá-

sa, a termelõ tevékenység átszervezése,
az értékmentés beépült a napi gazdál-
kodási gyakorlatba.

A Duna vízgyûjtõ területe idõjárásának
figyelemmel kísérésével, és a hidrológiai
információk elemzésének eredménye-
ként a Gemenc Zrt. idõben megkezdte a
felkészülést a levonuló dunai árhullámra.
Az elõzetes információk minden rekordot
megdöntõ árhullámra figyelmeztettek, a
társaság ennek megfelelõen tette meg a
szükséges intézkedéseket a védekezés, a
kármegelõzés során. 

Sok évtizedes tapasztalatnak köszön-
hetõen a Gemenc Zrt. szakembergárdá-
ja tudja, hogy mikor kell, illetve lehet
rendkívüli, a bajai vízmérce szerint 700
centimétert meghaladó, a gazdálkodást
már erõsen visszavetõ árhullámokra szá-

mítani. A sajnos már „begyakorlott” in-
tézkedési tervnek megfelelõen, ilyenkor
megkezdõdnek a kármegelõzési mun-
kálatok: az ártéren található, kapacitás-
és idõhiány miatt el nem szállítható fa-
anyagok lekötözése, a mozdítható esz-
közök, berendezések biztonságos hely-
re szállítása, a vadfajok életben maradá-
si esélyének maximalizálása érdekében
a magaslatok (magasított utak, vadmen-
tõ dombok stb.) szemes- és szálastakar-
mánnyal való ellátása, a vad által hasz-
nált menekülési és vonulási útvonalak
szabaddá tétele. Kiemelt feladat a vad
nyugalmának fenntartása, azaz a „kata-
sztrófaturisták” kizárása fokozott õrszol-
gálattal és útlezárásokkal Mindezek elle-
nére rendkívüli mértékû az idei, min-
denkori vízállási rekordot megdöntõ

dunai árhullám károsítása. A hullámtér-
rõl lassan levonuló víz miatt egyelõre
csak becsülhetõ az állami és társasági
vagyonban bekövetkezett kár és a szük-
séges helyreállítás összege. 

Az árvíz miatt a tevékenységek vég-
zéséhez szükséges teljes erdei infrast-
ruktúra (erdei úthálózat, hidak, átere-
szek, gemenci erdei vasút 30 kilométer
hosszú pályaszakasza, erdészházak, va-
dászházak, gazdasági épületek, vadvé-
delmi kerítéshálózat, vadföldek, ökotu-
risztikai létesítmények, parkerdõk, ta-
nösvények, vadgazdálkodási berende-
zések) víz alá került. A terület meghatá-
rozó része az árhullám levonulását kö-
vetõen hosszú ideig járhatatlan volt,
még jelenleg is vannak olyan  részek,
melyeket nem lehet megközelíteni. A

befulladt erdõsítésekrõl, megrongált
utakról, hidakról, szolgálati lakásokról,
vadászati berendezésekrõl, kisvasúti
pályáról és az ártéren található közcélú-
közjóléti infrastruktúráról, a károkozás
mértékérõl és a szükséges helyreállítási
munkák kárértékérõl hosszú hónapok
után lesznek majd pontos adataink.  

A víz érkezésével azonnal a terület
fokozott õrzését rendelték el az erdé-
szetek. Az erdészet dolgozói jelenlétük-
kel igyekeztek megelõzni az esetleges
fakészletek nagyarányú szétszóródását,
irányításukkal megtörtént a készletek
biztonságos helyre közelítése. 

A vízállás-elõrejelzés napi figyelemmel
követése mellett az árvízkárok késõbbi rá-
fordításait mérsékelte a társaság a faanyag
elszállításával a veszélyeztetett erdõbõl. Ez
a leghatékonyabb kárelhárítási mód, és
egyben a legköltségesebb is, de a ráfordí-
tás természetesen messze alatta marad az
esetlegesen szétszórt faanyag újrakészlete-
zésének. A készletek nagyságának függvé-
nyében lehet meghatározni, hogy a szállí-
tókapacitás és a rendelkezésre álló idõ -
amit az idõjárás is befolyásolhat - elegen-
dõ-e a teljes mennyiség kiszállításához,
vagy a készleten lévõ választékok veszé-
lyeztetettségét figyelembe véve kell szer-
vezni a kiszállítást. A társaságnál a sok
készlet, és a nagyarányú rövid választékok
(tûzifa, rostfa, papírfa) nem tették lehetõvé
a teljes készlet kiszállítását.

A ki nem szállítható faanyagból kézzel
készítettek koszorút, amellyel a víz által
megemelt faanyagot egyben tudták tarta-
ni. A máglyákban lévõ rönkanyagot drót-
huzallal egymáshoz rögzítették és több
helyen lehorgonyozták. A területen lévõ
egyéb anyagokat – kerítésoszlop, kerítés-
fonat, dróthuzal, egyedi védelmi háló – a
rendelkezésre álló mezõgazdasági vonta-
tókkal, fogatokkal, erõgépekkel folya-
matosan kiszállították.

A mobilizálható eszközök, berende-
zések védelme, esetleges lekötözése,
kiszállítása az ártérrõl szintén haladék-
talanul megkezdõdött és eredménye-
sen lezajlott.

A Gemenci vadászterület kiemelt
élõhelye a vadnak, így nagy létszámmal
található a területen a gímszarvas, vad-
disznó és az õz. Az árvíz ezért rendkívül
nagy károkat tud okozni a vadgazdál-
kodási ágazatban. A kárelhárítás sokré-
tû feladatot ad, hiszen fokozott takar-
mányozással meg kell próbálni a vadat
a vadmentõ-dombok, körtöltések, illet-
ve az ármentett területek irányába szok-
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tatni. Ezeken a létesítményeken az ete-
tõket nagy mennyiségû takarmánnyal
kell feltölteni, hogy az árvíz levonulása
alatt ne zavarja emberi tevékenység a
menedéket talált állatokat.

A hullámtérben fekvõ vadászházak-
nak (Pandúr, Gemenc, Pörböly), illetve
azok melléképületeinek a berendezé-
sét, a hûtõkamrákat, a tárolt takarmányt
ugyancsak biztonságos helyre kellett
szállítani. Hasonlóképpen a Gemenc
Zrt. tulajdonát képezõ vadászati eszkö-
zöket. Homokzsákokkal kellett védeni
az épületek lábazatát, a körtöltések
azon részeit, ahol suvadás vagy a víz
betörése veszélyeztetett.

A területen lévõ vadászati berendezé-
seket (hajtáslesek, nem fix rögzítésû le-
sek, malacetetõk) ki kellett kötni, hogy a
víz ne sodorja õket akár több száz méter-
re. Ahol lehetséges volt, ott a külsõ vad-
védelmi kerítés vagy az erdõfelújítást vé-
dõ kerítések kibontásával kellett elõsegí-
teni a vad menekülését az árvíz elõl.

Az árvíz levonulása alatt a területen ál-

landó õrszolgálatot kellett ellátni, hogy
vész esetén rendelkezésre álljon a szak-
személyzet. A vadállomány nyugalma ér-

dekében meg kellett akadályozni az ille-
téktelenek (katasztrófaturisták, vador-

zók, kíváncsiskodók) területre hatolását. 
Az árvízi védekezésben résztvevõ, va-

lamint az azt irányító szervezetek és az
erdõgazdaság példaértékû összefogásá-
nak (forgalomkorlátozások, hajózási tila-
lom, légtérzár, vadászati, halászati tila-
lom elrendelése), a média lelkiismeretes
és korrekt tudósításainak, valamint a fe-
gyelmezett és tudatos állampolgári ma-
gatartásnak köszönhetõen – az elsõ
becslések alapján – a vadállomány jelen-
tõs része kijutott a száraz területekre, va-
lamint feljutott a vadmentõ-dombokra és
így átvészelhette az árhullám okozta
elöntést.   A vadállomány ármentett terü-
letekre menekülése során a Gemenci er-
dõtömbbel határos mezõgazdasági terü-
letekre is sok vad jutott ki, ahol az év
hátralévõ részében várhatóan súlyos
mezõgazdasági károsításokat okoznak.

A víz levonulása az ártéri erdõterüle-
tekrõl sokkal lassabb, mint a fõmederbõl.

Ezt az idõbeli eltolódást elsõsorban a le-
folyási viszonyok és a hullámtéri erdõ
gazdag aljnövényzetének áramlást lassító
hatása eredményezi. A károk helyreállítá-
sát – párhuzamosan a kárfelmérésekkel –
azonnal megkezdte a Gemenc Zrt. sze-
mélyzete.  Az elsõ feladat az uszadék le-
takarítása a közlekedési úthálózatról és az
elmosások visszatöltése, az úthálózat el-
mosott hídjainak, átereszeinek a pótlása.
Az elöntés miatt felázott talajról sok he-
lyen dõltek fák a kerítésekre, utakra, ezek
letermelése folyamatban van. A megsé-
rült kerítések kijavítása, a vadföldek, er-
dõsítések területének uszadéktól mente-
sítése, a Gemenci Erdei Vasút 30 km-es
pályahosszának  helyreállítása nehézkes,
több hónapot igénylõ mûvelet. 

Sipos Sándor
erdõgazdálkodási és mûszaki 

igazgató, Gemenc Zrt.
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