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A Börzsönyt az erdõgazdálkodás legú-
jabb kori történetében több alkalom-
mal érték országos szakmai érdeklõ-
dést kiváltó mértékû abiotikus erdõ-
károk. Sokan emlékezhetnek az 1996.,
2001. és 2004. évi jégtörések, illetve
az 1999-ben, valamint 2010-ben be-
következett széldöntések szaksajtó-
ban is publikált hatásaira.

A 2014. december 1-3. közötti ónos esõ
hullás és ónos szitálás következtében
felhalmozódott extrém mértékû jéglera-
kódás a társaság erdõállományaiban is-
mét súlyos károkat okozott. A bekövet-
kezett dõlés- és töréskárok elsõsorban a
Börzsöny 350–400 méter magasság fe-
letti régióját érintették, emellett káro-
sodtak a Naszály és a Karancs-Medves
vidék magasabb fekvésû térségeinek
erdei is.

A fakoronákat beborító jégpáncél
vastagsága számos helyen megközelí-
tette a tíz centimétert, ennek felhalmo-
zódó terhe alatt törtek és szakadtak, va-
lamint dõltek az állományok.

A balesetveszély elhárítása valamint
a vagyonbiztonság érdekében beavat-
kozást igénylõ, fakitermeléssel járó
munkálatokat az erdõgazdaság a károk
észlelését követõen azonnal meg-
kezdte.

A bekövetkezett károkról, a veszé-
lyekrõl és az erdõlátogatás idõleges ti-
lalmáról széles körben tájékoztattuk a
közvéleményt.

A felmérés és a kárfelszámolás folya-
matban van. A kárfelmérés feladataiba
a hatékonyabb áttekinthetõség érdeké-
ben helikopteres berepülést is igénybe
vettünk, valamint egyes helyeken drón-
technikát is.

A koronatöréssel érintett erdõterület
nagysága megközelíti a 10 000 hektárt,
az erõsen károsodott faállományok te-
rülete 1000 hektárban mérhetõ. A tér-
ségben a talajfelszínt letört ágak tömege
borítja. A károsodott zónában jelentõs
mennyiségben fordulnak elõ stabilitá-
sukat vesztett, fennakadt fák és korona-
részek. A fiatalosokat is erõs koronatö-
rések és dõlések jellemzik, az ebbõl
eredõ károk meghaladják a korábbi jég-
törések okozta mértéket, és ma még ne-
hezen becsülhetõk. A keletkezõ erdõfel-
újítási kötelezettség elõzetesen becsült
nagyságrendje 200 hektár feletti.

A dõléskárok kiemelten a Magas- és
az Északi-Börzsöny (a Diósjenõi és a
Kemencei Erdészet) középkorú, bük-
kös állományaiban következtek be.
Szórvány, mozaikos és tömbökben
összefüggõ dõlések egyaránt elõfordul-

nak. Egyes, tömböt alkotó dõlések
összefüggõ területe több tíz hektár
nagyságrendû, ami szintén meghaladja
az ilyen típusú károk elmúlt évtizedek-
ben megtapasztalt mértékét. 

Különösen súlyos károk érték a Csó-
ványosról északi irányba lefutó mere-
dek gerincek által közrezárt szûk völ-
gyek értékes andezit-szurdokerdõit,
mészkerülõ bükköseit. Elsõsorban a
mélyebb és felázottabb talajú, a hideg-
légtömegeket jobban megtartó völgytal-
pak illetve a nagy meredekségû völgyol-
dalak erdõállományai kiterjedt tömbös
dõléseket szenvedtek, köztük a Po-
gány-Rózsás Erdõrezervátum is. A nagy

területû dõlések következtében mar-
káns mikroklimatikus változások várha-
tóak a jövõben. Az eddigi hûvös, párás,
kiegyenlített klímajárású völgytalpak,
hegyoldalak nagy léptékû felnyílása, a
természetes erdõfelújulás folyamatában
jelentõs befolyásoló tényezõ lehet.

A vonalas mûszaki létesítmények
(elektromos vezetékek, kerítések) és
turisztikai berendezések több helyen
megsérültek. A jégtörések 200 kilomé-
tert meghaladó nyomvonalhosszon
érintettek erdészeti utakat és turistauta-
kat, tették azokat veszélyessé vagy
részben járhatatlanná. A veszélymente-
sített túrautakat lépésrõl lépésre szaba-
dítjuk fel a korlátozás hatálya alól. Az
erdõlátogatás bõvülõ lehetõségeirõl a
társaság honlapjának térképes felüle-
tén és a terepen is tájékoztatjuk a köz-
véleményt.

Az erdõgazdaság a térségi mûködé-
sét a kárfelszámolás feladatainak rende-
li alá. A károkkal kapcsolatban szüksé-
ges fakitermelés összes volumene az
elõzetes becslés szerint megközelítheti
a bruttó 100 000 köbmétert. A károk há-
romnegyede a Kemencei Erdészet terü-
letén következett be. Az összes érintett
fatérfogat 80%-a bükk. A károsított fa-
anyag termelésének nagyobb munkála-
tai január hónapban kezdõdnek el, en-
nek várható idõigénye a teljes 2015-ös
évre ki fog terjedni. 

A végrehajtásában törekedni fogunk
a természetkímélõ módszerek alkalma-
zására, emellett kiemelten szükség lesz
az illetékes hatóságok együttmûködé-
sére és az erdõlátogatók megértésére.
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