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AKTUALITÁSOK

Tavaly december elején elsõsorban a
Börzsöny, a Pilis, a Visegrádi- és Budai-
hegység, a Gödöllõi-dombság, a Gere-
cse, a Vértes, a Mátra és a Bükk erdõte-
rületein okozott hatalmas pusztítást az
ágakra fagyott, sok helyen 8-10 centi-
méter vastagságú, többtonnás jégréteg.
Az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb
természeti csapása miatt szükségállapot
alakult ki az erdõkben: a járhatatlanná
vált közutak, az életveszélyes erdészeti
és turistautak, a kidõlt, kettétört törzsû
fák által leszakított villamosvezetékek
és kidöntött villanyoszlopok képe egy
évvel ezelõtt bejárta a médiát.

A károsodott, letarolt erdõk látványa
az erdészszakma egészét megrázta, a
jégkár az állami erdõgazdaságok terüle-
tei közül mintegy 50 ezer hektárt érin-
tett. Az erdõgazdaságok azonnal meg-
kezdték a kárfelszámolást: utakat taka-
rítottak, lezárták az életveszélyes terüle-
teket és elkezdték felmérni, mekkora
kár érte a magyar erdõket.

A kárfelszámolás még javában tar-
tott, amikor Áder János köztársasági el-
nök meglátogatta az érintett területeket
s mint természetközeli, a fenntartható-
ság és a természeti értékek iránt elköte-
lezett ember és politikus, társadalmi
összefogást kezdeményezett. Az MTVA
által meghirdetett „S.O.S. – Bajban az
erdõ!” kampány sikereként 45 ezer be-
telefonáló, rövid idõ alatt több mint 10
millió forintot gyûjtött a hazai erdõk
megújítására, míg az OTP Bank 20, a
Szerencsejáték Zrt. 10, a CBA 5 millió
forintot, a Mountex Kft. és az Andreas
Stihl Kft. pedig további jelentõsebb
anyagi és eszköztámogatást ajánlott fel.

A gyûjtés eredményeként a hozzájá-
rulásokat fogadó Országos Erdészeti
Egyesület mindösszesen 45 millió forin-
tot tud szétosztani a jégkárban érintett
erdõgazdaságok között, amelyet az õszi
erdõsítési idõszakban a teljesen meg-
semmisült erdõterületek újraültetésére,
a súlyosabban megrongálódott turiszti-
kai berendezések helyreállítására fordí-
tanak az erdészek.

Áder János köztársasági elnök a Pili-
si Parkerdõben tartott terepi rendezvé-
nyen elmondta: „Köszönet illeti minda-
zokat, akik a katasztrófa sújtotta erdõk
helyreállításán dolgoztak. Elsõsorban
az erdészeket, akik az elmúlt egy évben
nehéz körülmények között is megtettek
mindent az erdõk megtisztításáért, biz-
tonságos látogathatóságáért. Köszö-
nöm továbbá minden támogatónak a
hozzájárulást, nemcsak a vállalatok-
nak, hanem különösen a magánsze-
mélyeknek. Nem utolsósorban köszönet
illeti a közmédiát, amiért tematikus
napjával ráirányította a figyelmet az
erdõkre és az erdészek munkájának ér-
tékére.”

Az erdõgazdaságok az elmúlt közel
egy év során összesen 194 031 köbmé-
ter károsodott faanyagot termeltek ki,
ami normál körülmények között a fõvá-
ros környéki erdõk egyéves kitermelési
adatainak felel meg. 2015 végéig mint-
egy 334 hektár erdõt ültetnek teljesen
újra az erdészek, amit a késõbbiekben
várhatóan még 60 hektár felújítása kö-
vet. A károsodott erdõterületek erdõsí-
téséhez elõreláthatóan 2 278 000 cse-
metére és 5 950 kilogramm makkra lesz
szükség. A jégkár óta csak a Pilisi Park-
erdõ területén összesen 500 kilométer
turistautat tisztítottak meg és tettek újra
járhatóvá. A 45 millió forint hozzájáru-
lás a felsorolt munkák megvalósítását
segíti, azon belül is az ültetésekre és a
turistautak, erdei utak járhatóvá tételére
fordítják az adományokat. A támoga-
tók, a természeti értékek megóvása
iránt elkötelezett magánemberek és vál-
lalatok így összesen mintegy 100 hek-
tár, jég által teljesen elpusztított magyar
erdõ megújításához járultak hozzá.

„A jég ugyan súlyos károkat okozott,
de felbecsülhetetlen hasznot is hajtott.
Kiderült, hogy hazánkban milyen sok
ember viseli szívén az erdõk sorsát, mi-
lyen sokan hajlandók tevõlegesen is ki-
venni részüket a természeti értékek
megmentésébõl, s milyen sokan értéke-
lik az erdészek, az erdõgazdaságok

munkáját. Bizonyossá vált, hogy Ma-
gyarország tisztában van azzal, mit ér-
nek számára az erdõk, amelyeket a ha-
zai erdészszakma immár másfél évszá-
zada gondoz és tart fenn, évrõl évre nö-
velve értéküket és társadalmi hasznos-
ságukat. Úgy gondolom, a teljes erdé-
szeti ágazat nevében kijelenthetem,
hogy soha eddig nem találkoztunk ek-
kora támogatással, szolidaritással és
szimpátiával. Naponta jelentkeztek
magánemberek, civil szervezetek, illet-
ve vállalatok, és ajánlották fel önkéntes
munkájukat és támogatásukat. A ma-
gyar erdészszakma és az erdõgazdasá-
gok nevében megköszönöm Köztársa-
sági Elnök Úrnak a kezdeményezést és
az aktív támogatást, az MTVA-nak az
„S.O.S. – Bajban az erdõ!” kampányt,
és a támogatást az OTP Banknak, a
Szerencsejáték Zrt.-nek, a CBA-nak, a
Mountex Kft.-nek, az Andreas Stihl
Kft.-nek, valamint minden magántá-
mogatónknak” – hangsúlyozta Zambó
Péter, az Országos Erdészeti Egyesület
elnöke.

Az eseményen résztvevõk a Pi-
lisszentkereszt 49/A erdõrészletben te-
kinthették meg az õszi csemeteültetési
munkálatokat. A teljes helyreállítás, az
utolsó sérült erdõrészek megtisztítása
várhatóan 2016 végéig tart.
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Terepi bemutató a köztársasági elnökkel
A tavaly decemberi jégkár megtizedelte a hazai erdõket, a katasztrófa azon-
ban példaértékû társadalmi szolidaritást eredményezett. Az Áder János köz-
társasági elnök kezdeményezésére meghirdetett „S.O.S. – Bajban az erdõ!”
kampány sikerének köszönhetõen az Országos Erdészeti Egyesület most 45
millió forintot tud szétosztani az érintett erdõgazdálkodóknak. Az egyesület
terepi rendezvényen mutatta be a köztársasági elnöknek és a nagyobb ado-
mányozók képviselõinek a helyreállítási munkálatok eredményeit, és az õszi
csemeteültetés kezdetét.


