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Az ember sokszor átéli, valójában mi-
lyen tehetetlen bizonyos külsõ esemé-
nyek bekövetkeztekor, mert a termé-
szetnek csak része vagyunk, de nem
maga a természet. 2014. december
elején ezzel a ténnyel szembesültünk
a Vértes és a Gerecse magasabban el-
helyezkedõ, társaságunk által vagyon-
kezelt erdõterületein, amikor az ónos
esõ meglepte a tájat, és megmutatta
félelmetes erejét.

A Vértesi Erdõ Zrt.-t ért kár nagyságára
viszonylag hosszabb idõ alatt derült
fény, hiszen – ahogy más társaságoknál
is – nagyon lassan, a biztonsági elõírá-
sok betartása mellett elõrehaladva lehe-
tett átlátni a sok esetben tömbszerûen
károsodott erdõrészletek állapotát.

Az elsõ felmérést megelõzte a köz-
vetlen élet- és balesetveszélyes helye-
ket érintõ turista- és feltáró utak lezárá-
sa, hiszen a károsítás elsõ hullámát ki-
sebb-nagyobb másodlagos események
követték.

A december elsõ hetének elején be-
következõ jégkárosítást a hét második
felére – az olvadást követõen – viszony-
lag nagyobb biztonsággal lehetett átte-
kinteni. Már látszódtak az arányok. A
legnagyobb kár a Tatabányai Erdészet
hegyvidéki részeit érintette, a várostól
északra a Gerecse, délre a Vértes legma-
gasabb pontjain. Itt kb. 1 100 ha-on sé-
rültek a fák. A Csákvári Erdészetnél 210
hektár, a Pusztavámi Erdészet területén
több mint 200 hektár jégtörés van, az
Oroszlányi Erdészetet minimális terüle-
ten érintette a nem várt katasztrófa.

A famennyiségek és a károsult terüle-
tek egyenes arányos összefüggésben van-

nak, tehát lényegében hasonló korú fákat
tett tönkre a váratlan esemény. Általáno-
san elmondható, hogy a középkorú állo-
mányok estek áldozatul a jégnek. A fafa-
jok tekintetében sorrendben a cser, a ma-
gas kõris és a bükk a három legjelentõseb-
ben károsult faj – 20 és 10% fölött – a töb-
bi nyolc–tíz  (juhar, tölgy, gyertyán, erdei-
fenyõ, lucfenyõ stb.) faj károsodása
egyenként 5% körüli. A három kiemelt fa-
faj magasabb fokú károsodottsági aránya
természetesen a terület klímaviszonyaira
is vetíthetõ, hiszen az itt található állo-
mánytípusok fõ fafajait képviselik. A jég-
kár – hasonlóan az ország többi öt erdõ-
gazdaságához – a fák koronáját érintette,
aminek letörése további károkat okozott.

A felméréssel egy idõben, valamint
azt követõen megkezdõdtek az utak
megtisztítási munkálatai, amik lehetõsé-
get teremtettek a késõbbi és a további,
folyamatos összetermelés megkezdésé-
re. Ez a felszabadító munka korántsem
teljes, mivel sok használaton kívüli föld-
úton is fekszenek letört ágak, amiknek
felkészítése idõben eltolható. A teljes fel-
dolgozás hosszú idõt vesz majd igénybe,
emellett a erdõfelújítási feladatok is
megjelennek majd kb. 45 ha-on. A faki-
termelésen túl az erdõsítés is átlagon fe-
lüli költségekkel végezhetõ el, melyek-
rõl szóljon néhány kalkulált adat:

Károsult terület: 2164 ha
Kitermelendõ faanyag: 23 810 brm3

Várható árbevétel: 192 095 eFt
Fakitermelés költsége: 119 360 eFt
Erdõfelújítási kötelezettség: 45 ha
költség befejezésig: 59 580 eFt
Utak veszélymentesítése: 18 375 eFt

A továbbiakban úgy látjuk, hogy a
becsült famennyiségnél többre kell szá-
molnunk a becslés óvatossága, illetve
az „utórezgések” miatt. 

Látható, hogy számításaink szerint a
káreset utáni fakitermelési és erdõmû-
velési munkálatok nem eredményter-
melõk, sõt veszteséggel kell kalkulál-
nunk. Nehézségeket okozhat, ha az ez
évre beadott fakitermelési bejelentések
közül többet el kell hagynunk, hogy az
újonnan belépõ kötelezettségek kivite-
lezhetõk legyenek. Ez így tovább csök-
kentené a társaság eredményét. A mér-
legelendõ megoldások közül az egyik
az lehetne, hogy a károsodott faanyag
feldolgozását a következõ évre (vagy
évekre) átütemeznénk. A legfontosabb
feladat jelenleg a balesetveszély elhárí-
tása, amely már kezelhetõ állapotba ke-
rült, a helyreállító munkák kivitelezése
folyamatos.

Mára a terület fõfeltáró úthálózata és
a jelölt turistaútjai a téli körülmények
átlagos kockázata mellett használhatók.
A teljes kármentesítés a vonalas létesít-
mények tekintetében 2015. február vé-
gére biztosítható, míg az értékmentõ fa-
használati tevékenység teljes körû befe-
jezése a vegetációs idõszakban várható
természetvédelmi korlátozások miatt
csak 2015. december 31-re tervezhetõ.
Az erdõfelújítási kötelezettség teljesíté-
se – az átlagos felújítási idõszak alapján
– 2027-re szünteti meg a víz (jég) által
elõidézett károk kedvezõtlen gazdálko-
dási hatásait.
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A Vértesben is a „víz” volt az úr!


