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Térségünkben eddig jobbára csak a kö-
zép- és a magas hegységekben tapasz-
talhattunk jelentõsebb viharkárt. Elég,
ha csak a múlt év végén a Tátrában be-
következett, erdõt érintõ tragédiára,
vagy évtizede a Keleti-Kárpátokban, a
Székelyföld peremén ledöntött
fenyõerdõk millió köbmétereire gondo-
lunk. Ez év késõ tavaszán a förgeteg le-
csapott Hosszúpályi és Nyírkáta köz-
séghatárok között elhelyezkedõ erdõál-
lományokra is, fafajra és korosztályra
való tekintet nélkül súlyos károkat
okozva. Nyírbátor, Nyírlúgos, Bak-
talórántháza, Guth, Hajdúhadháza,
Debrecen és a halápi erdészetek terüle-
tét érintette elsõsorban. Az orkánszerû
szél a legnagyobb pusztítást egy 3–5 km
széles, ÉK–DNy irányba haladó sávban
fejtette ki, ledöntve mintegy 1500 ha
erdõállományt. A károsodott erdõtestek

között idõs kocsányos tölgyesek, hazai
nyárasok, fiatal és középkorú nemes
nyárasok, valamint különbözõ korosz-
tályba tartozó fenyõállományok egy-
aránt megtalálhatók. A kocsányos töl-
gyes-felújításokban fõként a hagyás-
fákról leszakadó koronarészek, vala-
mint a felújítási területek határán elhe-
lyezkedõ állományokból bedõlt sze-
gélyfák további károkat okoztak. A
kidõlt fák nem kímélték az útjukba lévõ
vadvédelmi kerítéseket, épületeket
sem. Az idõs kocsányos tölgyesek és
hazai nyárasok elsõsorban a természet-
védelem alatt álló területeken a fakiter-
melési korlátozás alá esõ állományok-
ból kerültek ki. A fiatal és középkorú
nemes nyárasokban a szélnyomás hatá-
sára gyökerestõl fordultak ki az egye-
dek. A fenyvesek esetében a pusztítás
elsõsorban a rossz egészségi állapotú,

zárt, sûrû szerkezetû állományokban
következett be, a korosztálytól függet-
lenül. A felmérés szerint a károsodott
erdõk korosztály szerinti megoszlása a
következõ volt: 40% idõs, 30% közép-
korú, 25% fiatal és 5% felújítás korú. 

A Nyírerdõ Rt. azonnal megkezdte a
vihar által okozott kár felszámolását. A
szükséges szakhatósági engedélyek bir-
tokában döntöttek, és hozzáfogtak a fa-
kitermelési pótterv, és – ahol erre
lehetõség nyílt – a vágáscserés pótterv
alkalmazásával a kitermeléshez. Ezzel
mintegy 550 ha többlet véghasználati te-
rülettel bõvül a Részvénytársaság vég-
használati feladata. Részvénytársasági
szinten 43 munkacsapat, mely az ország
minden területérõl verbuválódott, 210
fõvel dolgozott a széldöntött területe-
ken. A fakitermelési üzemi eredmény és
a keletkezett erdõfelújítási kötelezettség
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felszámolása együttesen közel 200 millió
forintos veszteséget okozott a Részvény-
társaságnak. Szabó Béla, a halápi erdé-
szet vezetõje a terület bejárásakor el-
mondta, hogy a náluk dolgozó 36 vállal-
kozó munkacsapat az erdészetnél kelet-
kezett 480 ha véghasználati kárból 281
ha-t termelt le baleset nélkül.

Három vállalkozó megkezdte a fel-
újításhoz szükséges tuskózást és a talaj-
elõkészítést, mintegy 120 ha-t teljesítve.
A felújításhoz a szükséges szaporító-
anyag megvan, így a makkvetéshez
szükséges 200 mázsa kocsányos- és 200
mázsa vöröstölgymakk. Szabó Béla el-
mondta, hogy folyamatos az anyagérté-
kesítés is. Mivel 2006 az utolsó érvényes
üzemtervi évük, így a kár ellenére a
jövõ évi üzemtervi feladatokat is végre-
hajtják. A területen járva a tudósító ta-
pasztalhatta, hogy a Nyírerdõ Rt. már
nem a káreseménnyel és annak követ-
kezményeivel foglalkozik, sokkal in-
kább minden eszközét a kárfelszámo-
lásra és a károsított területek felújításá-
ra fordítja. Sok sikert kívánunk hozzá.
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