
Szlovénia egész területén hatalmas
károkat okozott a február elején hul-
lott ónos esõ, hó, fagyott esõ és ezek
váltakozása, illetve az ezt követõ
gyors olvadás és újrafagyás. Egyes ré-
giókban az erdõk több mint 80%-a
szenvedett katasztrofális mértékû jég-
törést. A fatörzsekre rakódott 15-20
centiméter(!) vastag jégpáncél össze-
függõ erdõterületeken okozott kiter-
jedt erdõdõléseket. 

Postojna és Pivka térségében az erdõál-
lományok teljesen összetörtek. Mivel a
jég és a hó nem válogat, nemcsak az er-
dõk károsodtak, hanem az értékes gyü-
mölcsösök is. A károkat az erõs szél to-
vább fokozta. A leszakadó ágak elektro-
mos vezetékeket rongáltak meg, sok is-
kola bezárt és a háztartások egynegye-
de maradt áram nélkül. Utak – közte
mintegy 12 000 km-nyi erdészeti út –
járhatatlanná vált a kidõlt fák miatt.

Damjan Ora−en, a Szlovéniai Erdé-
szeti Intézet igazgatója szerint az elsõ
becslések alapján mintegy 500 000 hek-

tár erdõ károsodott, azaz Európa har-
madik legerdõsültebb országaként szá-
mon tartott Szlovénia erdeinek majd-
nem a fele.  Az összetört faanyagot elsõ-
re 4 millió m3-re becsülték, ez az ország
éves fakitermelésének felel meg. A ká-
rok felmérését a veszélyes területek
elérhetetlensége miatt több napig nem
lehetett megkezdeni.

A vastag jéggel borított törzsek, vá-
zágak életveszélyt jelentettek mindad-
dig, amíg a jég teljesen le nem olvadt
róluk. Emiatt felhívták az erdõben tar-
tózkodni kívánók figyelmét, hogy biz-
tonságosan valószínûleg majd csak a ta-
vasz beköszöntével és az idõjárás szára-
zabbra fordulásával lehet belépni ezek-
re a területekre. 

Az igazgató szerint az erdõk helyre-
állítása és a károk felszámolása évekig
is eltarthat. Az elsõ feladat az erdészeti

utak megtisztítása lesz. A fenyveseket
más veszély is fenyegeti: a sok sérült fa-
egyed miatt fokozódó szúkárosítás,
szúgradáció várható.

Késõbb a szlovén felelõs minisztéri-
umtól kapott friss információink alapján
kiderült, hogy a jégtörés folyamata idõ-
ben és térben is elhúzódott, mivel újabb
ónos esõ hullott a térségre és a jég csak
nagyon lassan olvad le a fákról. Az er-
dészek ezért a fennálló veszély miatt to-
vábbra sem mentek be az erdõkbe. A
kárfelméréshez szükséges légi felvéte-
lek elkészítésére is csak korlátozottan
volt lehetõség, a repüléshez kedvezõt-
len idõjárás miatt. 6300 km erdészeti út
továbbra is járhatatlan volt, a kárral
érintett erdõk területe 500 ezer hektár,
elsõsorban a jégtörés miatt. 

A legfrissebb szakmai hírforrások, il-
letve a Szlovéniai Erdészeti Intézet ada-
tai szerint az erdõkbõl eltávolítandó fa-

anyag mennyisége az elsõ becsléseknél
jóval több, összesen 7 millió m3. A szlo-
vén erdész kollégák a helyreállítási ter-
veken nagy erõkkel dolgoznak és hete-
ken belül elkészítik. A munkát az Euró-
pai Unió által rendelkezésre bocsátott
ûrfelvételek felhasználásával végzik. A
kár értékét mintegy 194 millió euróra,
vagyis kb. 60 milliárd forintra becsülik.
Ebbõl mintegy 72,3 millió euró a fa-
anyag értékromlása, 49,2 millió eurót
tesznek ki a magasabb kitermelési költ-
ségek, 28,7 millió euró a következõ 30
év kiesõ növedéke, 19,6 millió euró a
becsült erdõmûvelési és erdõvédelmi
költségek és 6,7 millió euró a közelítõ
nyomok és erdészeti utak rendbehoza-
tala. 

A károk felszámolása miatt 2371 km
új közelítõ nyomot és erdészeti utat kell
építeni. A legnagyobb kihívás a károso-
dott fák idõbeni eltávolítása. Különösen
fontos a fenyõfélék április végéig törté-
nõ kiközelítése és elszállítása a károso-
dott területekrõl, ami a hatalmas
mennyiség miatt valószínûleg nem kivi-
telezhetõ teljes egészében. Ennek kö-
vetkeztében jelentõs szúgradációra és
további, az egészséges, illetve károso-
dott, de lábon maradt állományokat ve-
szélyeztetõ biotikus, másodlagos káro-
sításra lehet számítani. A lombos fák
esetében szakmai útmutatót adtak ki az
erdõtulajdonosoknak, ez alapján az
egyes faegyedeket akkor kell kitermel-
ni, ha a koronatörésének mértéke meg-
haladja a 60%-ot.
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NEMZETKÖZI ÁGAZATI HÍREK

Hatalmas erdõkárok Szlovéniában

Fagyott esõ
Gömbölyû, átlátszó, 0,5-2 mm átmérõjû
jégdarabok hullása. A fagyott esõ réteges
felhõzetbõl (Nimbostratus) hullik, olyan
idõjárási helyzetekben, amikor a talajkö-
zeli levegõ hõmérséklete fagypont alatti, a
nagyobb magasságokban azonban lénye-
gesen melegebb levegõ áramlik. Hullása
során a csapadék elõször megolvad, de
mire a talajt elérné, újra megfagy.

Ónos esõ
Túlhûlt vízcseppekbõl álló csapadék,
amely a talajra, tereptárgyakra érkezve
azonnal megfagy, jégbevonatot képez.
Ónos szitálásról beszélünk, ha a túlhûlt
cseppek átmérõje 0,5 mm alatti.




