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2014. december 1. és december 3. kö-
zött szélsõséges idõjárási viszonyok
alakultak ki Magyarországon és ezen
belül is leginkább a Budapest környe-
zetében elhelyezkedõ magasabb ré-
giókban. Ennek következtében a 300
méter tengerszint feletti magasság-
ban fekvõ vidékeken a 48 órás csapa-
dékösszeg elérte a 45-50 mm-t, ami-
nek nagy része ónos esõ formájában
hullott. Az ezzel társuló fagypont körü-
li hõmérséklet eredményeként a nö-
vényzetre, jellemzõen a fák koronájá-
ra vastag jégréteg rakódott.

Súlyosan érintette a jégkár a Gerecse, a
Pilis, a Visegrádi-hegység, a Budai-hegy-
ség, és a Gödöllõi-dombság magasabban
fekvõ erdeit. A meteorológiai helyzetbõl
fakadóan, a hegy- és domboldalak délies
kitettségei többet szenvedtek, mint az
északiak. A jégréteg elsõsorban a fákra
rakódva okozott károkat az erdõállomá-
nyokban, de a fák törése, dõlése miatt je-
lentõs károk keletkeztek az erdõkben ta-
lálható infrastruktúrában (irányító- és tá-
jékoztató táblák, esõbeállók, pihenõhe-
lyek, kerítések), a villamos vezetékek-
ben, és az utakat elzárta a letört faanyag. 

Szerencsére komolyabb személyi sé-
rülés nem történt, azonban jelentõs ve-
szélyhelyzetek adódtak a közutak men-
tén, Pilisszentkereszt és Dobogókõ kö-
zött, de a Budakeszi és Nagykovácsi úton
is jelentõs segítségre volt szükség az er-
dészetek és a fakitermelõ vállalkozók ré-
szérõl, hogy a közlekedési és az áramel-
látási problémákat el lehessen hárítani. 

A Pilisi Parkerdõ Zrt. területén legalább
500 km erdei és turistautat kellett megtisz-

títani. Az erdõgazdaság munkatársai és a
fakitermelõ vállalkozók az elsõ héten a
katasztrófavédelem munkáját segítették a
közutak, közintézmények megközelíthe-
tõvé tételében. A lakott területek és a ked-
velt kirándulóhelyek érintettsége miatt ko-
moly feladatot jelentett a közvélemény fo-
lyamatos, naprakész tájékoztatása.

A kárfelmérés során 20 000 hektárnyi
területet kellett bejárni, aminek a vész-
helyzet-elhárítással párosulva jelentõs
volt az idõigénye. A kár mértéke nem
becsülhetõ meg pontosan, annak elle-
nére sem, hogy a rendõrség helikoptert
bocsátott rendelkezésünkre, hiszen a
területeken a jég erõsen változó intenzi-
tással törte meg a faállományokat és a
letört, megdõlt vagy kidõlt törzseket
nem lehet felvételezni. 

A lombos állományok esetén a tisztí-
tási és a gyérítési korú erdõk károsod-
tak leginkább a jégkárral érintett terüle-
teken belül, ahol általában részleges
vagy teljes koronatörés, törzstörés és fa-
dõlés fordult elõ. A fenyõállományok-
ban gyakoribb volt
a fák koronával
borított csúcsának
teljes letörése. Ott
keletkeztek a leg-
súlyosabb károk,
ahol a koronára
rakódott súlyt a
törzsek és a gyö-
kérzet nem bírta
megtartani, amely
összefüggésben
van a koronaátmé-
rõ és a törzsátmérõ
viszonyával. Ez az

arány kedvezõbb az idõsebb állomá-
nyok esetében. Így pontosan azok a fia-
talabb állományok törtek meg erõseb-
ben, amelyeknél a törzs vagy gyökérzet
nem bírta a jég súlyát. 

A felmérések szerint a Pilisszentke-
reszti, Visegrádi, Pilismaróti és Szent-
endrei Erdészet területén körülbelül
4000 ha, a Budakeszi és a Budapesti Er-
dészetnél 3500 ha körüli, a Valkói és a
Gödöllõi Erdészetnél közel 1500 ha,
míg a Bajnai Erdészetnél 200 ha, tehát
összesen 9200 ha-t érintett számotte-
võbb kár. Átlagosan 40-60 bruttó m3/ha
faanyag károsodott, amely így 150 000-
250 000 bruttó m3-t tesz ki. 

Természetesen a feltermelhetõ faanyag
ettõl jóval kevesebb. Az erdõfelújítási fela-
datokat is nehéz felbecsülni (kb. 150-200
ha), mert nem lehet megítélni, hogy a ma-
radó fák hogyan tudnak regenerálódni, és
képesek lesznek-e évek múlva elfogadha-
tó záródást kialakítani. Az erõteljesebben
megtört erdei- és fekete fenyvesekben ter-
mészetesen szükség lesz a felújítás meg-
kezdésére. A lombos állományokban
azonban minden koronaregenerálódásra
képes, stabilan álló fát vissza kell hagyni.
Az elõbbiekbõl következik, hogy a jégtö-
résbõl fakadóan erdõfelújítási kötelezett-
ség évek múlva is keletkezhet, abban az
esetben, ha a regenerálódás mértéke nem
lesz elégséges. Azonban úgy látjuk, hogy
a vegyes korú erdõk jobban fogják viselni
a jövõben a hasonló katasztrófahelyzete-
ket, ezért arra törekszünk, hogy elsietve
ne termeljük újra az egykorú fiatal állomá-
nyokat. Ez a katasztrófa is igazolja, hogy a
folyamatos erdõborítást biztosító vegyes
korú erdõk kialakítása hosszú távon a leg-
hatékonyabb védelmet szolgálja. 
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