ERDÕKÁROK

Jégkárosítás a Budapesti Erdõgazdaság
Zrt. erdõterületén
A tavaly december elején leesett ónos
esõ, amely a fákra rakódva több centiméter vastag jeges bevonatot hozott
létre, sajnos a súlyánál fogva óriási
károkat okozott az érintett erdõterületek idõsebb és fiatalabb faállományaiban is.
A társaságunk által kezelt erdõterületek
közül a legjelentõsebb jégkárosítás a
Süttõi Erdészeti Igazgatóságot érintette.
A Gerecse-tetõn álló erdõállomány szomorú képet mutatott. Az átlátszóan ragyogó jégköpeny alatt – amely mint látvány, gyönyörû volt – az erdõ fái meggörnyedtek, földig hajoltak és sok esetben – engedve a fizika törvényeinek –
eltörtek. A jéggé fagyott és összetört erdõ látványa olyan volt, mint egy csatatér. A súlyos teher recsegve-ropogva
törte le a fák koronáját, hasította ketté a
fák törzsét, vagy fektette földre a fiatalabb erdõállományok faegyedeinek sokaságát. A jéggé fagyott erdõben megállt az élet.
Az erdõterület látogatásának veszélyeire – az általunk rendelkezésre álló
információs csatornákon keresztül – folyamatosan felhívtuk az erdõt felkeresni
szándékozók figyelmét. Az erdõ még
hónapokig nem lesz biztonságosan látogatható!
Az elsõ napokban a legfontosabb teendõ az utak felszabadítása volt, hogy a
veszélymentesítést és a kárfelmerését el
lehessen kezdeni. Az elsõ lépés így a
Gerecse-tetõn lévõ adótoronyhoz vezetõ út megtisztítása volt. Ezt a fontosabb
erdészeti gerinc-úthálózat járhatóvá tétele követte.

Az „összeszakadt” erdõterület teljes
áttekintése heteket vett igénybe, így
nem csoda, hogy a jégkárosítással érintett erdõterületrõl kapott információk
napról napra változtak, sajnos a kezdetben becsült adatok gyorsan növekedtek.
A társaságunk kezelésében lévõ jégkárosított erdõterület nagysága mintegy 1300
hektár, ami szinte teljes egészében védett természetvédelmi terület is.
A jégkárosítással alapvetõen bükkös
és tölgyes állományok érintettek. Az
összetört faanyag eltávolítása becslésünk szerint kb. 6000 nettó m3 faanyag
kényszerû kitermelését jelenti az elkövetkezendõ hónapokban. A veszélymentesítés költségét a kárfelszámolás
nagyságrendekkel meghaladja. A társaságunknál a becsült kárérték mintegy
85 millió forintot tesz ki.
Mivel a jégtöréssel érintett területen
a letört ágak és kettétört törzsek összevissza hevernek a földön, vagy lógnak a
fákon, a faanyag kitermelése és közelítése lassú és veszélyes feladat lesz. A
jégkárosítással érintett erdõterületen a
gyalogos közlekedés nehézkes és életveszélyes is. A fakitermelés nehézsége
mellett további gondot jelent, hogy a kitermelendõ, sérült faanyagból iparifa
alig várható, így a termelés többletköltsége mellett a faanyag értékvesztésével
is számolnunk kell.
Az érintett erdõterületen a fakitermelésekkel a kárfelszámolás még nem fejezõdik be. Az erdõterületen kialakult
lékekben és záródáshiányos foltokban
az erdõfelújítást is mihamarabb el kell
indítani. A becsült erdõfelújítási kötelezettség várhatóan 40 hektár körül lesz.

Társaságunk a veszélymentesítés és
kárfelszámolás folyamatát a különbözõ
feladatokra vonatkozóan az alábbi határidõkkel tervezi elvégezni:
• Utak felszabadítása 2015. január
végéig.
• Az erdõterületen található turistautak és kirándulóhelyek megnyitása 2015. március végéig.
• A jégkárosítással érintett erdõterület károsult faanyagának kitermelése a 2015 végéig.
• A károsult erdõterületen szükséges
erdõfelújítási munkák megkezdése
2015 õszén, a folyamat befejezése
a 2025-ben várható.
A kárfelszámolási folyamat során az
érintett erdõterületen a szükséges erdõgazdálkodói beavatkozásokat az erdészeti és természetvédelmi hatóság hozzájárulásával végezzük el. Az erdészeti hatósággal végzett egyeztetések alatt már látható,
hogy sok erdõrészlet esetében erdõtervtõl eltérõ kérelemmel kell a hatóságok felé fordulni, mivel a károsított területen az
erdõtervben korábban megfogalmazott
gazdálkodási elképzelések helyett új – a
kialakult helyzetet alapul vevõ – erdõgazdálkodói célt kell megfogalmazni.
Hazánk egyik legszebb vidéke, a Gerecse természeti állapotának megõrzése, illetve a katasztrófa elõtti állapot visszaállítása az erdõgazdaság minden erdészének
szívügye. Így az elkövetkezendõ idõszak
legfontosabb feladatának tekintjük a jégtörés által okozott károk helyreállítását és
– ha ez lehetséges – minden károsításnak
jobban ellenálló, stabil, természetszerû erdõ létrehozását a károsodott területeken.
Szi Benedek József
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