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A heves zivatar tevékenység után gyors
kárfelmérés vette kezdetét, amelynek
elõzetes becslései szerint a térségben
mintegy 30-50 000 m3 károsodott fatömeg
kitermelése vált szükségessé, illetve a
viharkárból eredõ újraerdõsítés nagysá-
ga elérheti a mintegy 300 hektárt is. 

Az állami erdõgazdaságok közül na-
gyobb mértékben a DALERD Zrt. által
kezelt erdõket érték károk, míg a KEFAG
Zrt. erdei kisebb mértékben károsodtak. 

A magánerdõ-tulajdonosok közül a
legnagyobb mértékben a Kiskunmajsa
környéki erdõkben gazdálkodó Boróka
Kft. szenvedte meg a május eleji vihar
pusztítását. Az ügyvezetõ igazgató Sipos
Ferdinánd hívására, dr. Sárvári János-
sal a MEGOSZ ügyvezetõ elnökével in-
dultunk el helyszíni terepbejárásra.

A Boróka Kft. 1991-ben alakult, fõ te-
vékenységei az erdõgazdálkodás, az er-
dészeti szolgáltatás és az erdészeti szak-
irányítás. Az erdõgazdálkodásnak jelen-
tõs része az alapító család tulajdonában
lévõ erdõkben folyik. Az erdõgazdálko-
dással érintett terület kb. 1500 hektár,
míg a szakirányítással érintett terület
hozzávetõlegesen szintén ugyanekkora
kiterjedésû. Az elmúlt 25 évben ugyan
sikerült kialakítani a gazdálkodáshoz
szükséges fizikai és szellemi erõforráso-
kat, de a régióban egyre jobban kezdi
éreztetni hatását a klímaváltozás, amely

új, eddig nem ismert szakmai kihíváso-
kat jelent a térség gazdálkodói számára
(csapadék megoszlás aránytalanságok,
rendkívüli enyhe teli idõszakok, heves
viharok).

Terepjáróra ülve elsõként egy 30 hek-
táros szürke nyáras erdõterületre men-
tünk ki, majd több megállót közbeiktatva
követtük végig a vihar vonulásának
pusztító útját.  Ahhoz képest, hogy egyet-
len intenzív mezociklonális zivatar káro-
kozását figyelhettük meg, a kár mértéke,
erõssége elsõ látásra is döbbenetes volt. 

A szürke nyárasban dominószerûen
egymásra borult fák, kifordult gyökértá-
nyérok, csonkolt törzsek káosza min-
denütt. Jól látható, hogy az állományon
belül a fiatalabb akácok lábon maradtak,
egy-egy sávban még meg is fogták a vi-
har erejét. A jobb minõségû talajokon,
ahol a gyökérzet jobban tudott kapasz-
kodni, inkább csonkolásos törések for-
dulnak elõ, míg a homokosabb, lazább
talajokon tömbös dõlések keletkeztek.

– Más dolog egy ilyen kártételt légi
felvételrõl megnézni és egészen más do-
log annak a közepébe belemenni –
kommentálja a látottakat Sipos Ferdi-
nánd. Majd folytatja: – Így látszik igazán,
hogy mit jelentett a térség erdeinek éle-

tében a vihar. Hogy a kár most 15 000
vagy 20 000 m3 fatömeget érint, szinte
mindegy. A lényeg, hogy gazdálkodói
szempontból nagy a probléma. Gyakor-
latilag majdnem a teljes favagyonunk
fekszik, hiszen a lábon maradt fiatalo-
sokból még nincsen fakészlet. 100%-os
kár 80-100 hektár erdõterültet érint és leg-
alább 50 hektárnyi még az eseti kár –
foglalja össze. 

Haladunk tovább a homokos földuta-
kon. Itt-ott tanyák tûnnek elõ, melyeket
úgy kellett kivágni a rájuk dõlt nyárfák
alól. Érdekes, hogy az erdei fenyvesek,
bár a vihar végigszántott rajtuk, kevésbé
károsodtak, itt-ott csoportos dõlések ta-
pasztalhatók. A gyenge növekedésû, ki-
ritkult fekete fenyvesekben pedig szinte
semmi kár nem keletkezett. Különösen
szembetûnõ ez, ahol a két állománytípus
közvetlenül szomszédos egymással. 

A terepbejárás végén adódik a kérdés:
– Hogyan tudjátok majd eladni a piacon
megjelent nagy mennyiségû faanyagot? 

Az ügyvezetõ igazgató fanyarul elmo-
solyodik: – A kereskedõk már a dõlések
után néhány nappal kikalkulálták, hogy
kb. 20 000 m3 fekszik. Azt is pontosan tud-
ják, hogy ezt a régió felvásárlói és feldol-
gozói kapacitása nem fogja gyõzni. Úgy
gondolkodnak, hogy kifelé úgy se tudom
eladni, így állítólag már a vihar után egy
héttel visszaárazták az átvételi árakat. Már
csak emiatt is majd olyannak akarom
eladni, aki egyben megveszi az egész ká-
rosodott fatömeget és fel is dolgozza. 

Tanulságos volt – a decemberi közép-
hegységi jégtörések után – a viharkárt
szenvedett alföldi erdõket végigjárni. Fõ-
leg abból a szemszögbõl nézve, hogy
egyetlen nagy erejû zivatar milyen mér-
tékben változtatja meg egyik napról a
másikra egy magánerdõ gazdálkodó
hosszú távú terveit, az általa kezelt erdõk
jövõjét.  S koránt sem biztos, hogy a klí-
maváltozás szaporodó kockázatait és je-
lentkezõ kárait – ebben az esetben is –
egyedül neki kellene viselnie…

Szöveg és kép: Nagy László  
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Viharkár az Alföldön
Egy terepbejárás tanulságai

2015. május 6-án érkezõ hidegfront

elõtt megfelelõ légköri feltételek jöttek

létre az ún. szupercellás zivata-

rok kialakulásához. Aznap este az

Alföldön egyszerre három vihar is

született, melyek közül messze a leg-

erõsebb a Dél-Alföldön – a Kiskunfél-

egyháza, Kiskunhalas vonaltól délke-

leti irányba – végigszáguldó volt. 

Az alföldi szupercellás vihar radarfelvéte-
len (Forrás:OMSZ)


