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Az EGERERDÕ Zrt. 74 ezer hektár álla-
mi erdõterület kezelõje a Mátrában, a
Bükk nyugati felén és a Heves-Borso-
di dombvidék nyugati részén. Az álta-
lunk kezelt erdõk túlnyomó részén õs-
honos fafajokból álló természetszerû
erdõtársulások vannak. Ebbõl 36%
tölgy, 21% bükk, 20% cser. Itt mûkö-
dik a Bükki Nemzeti Park egy része, a
Mátrai Tájvédelmi Körzet és a Tarna-
menti Tájvédelmi Körzet, amelyek az
összes mûködési terület 49%-át fedik
le. A Natura 2000 területtel együtt
68% a védett erdõk aránya.

A 2014.december 1-jei ónos esõ jellem-
zõen a 600 méter tengerszint feletti tér-
szintben lévõ erdõket károsította, elsõ-
sorban a Mátrában, másodsorban a
Bükkben. Felméréseink szerint mintegy
30 000 bruttó köbméter érintett. Elsõsor-
ban a bükkösöket érte a károsítás. 

Az ónos esõ nemcsak döntési és tö-
rési károkat okozott, hanem – elsõsor-
ban a fiatal állományokban – megdõ-
lést, lehajlást is. A jégnyomással érintett
fiatalosok esetében csak a vegetáció
beindultával lesz lehetõség pontosabb
képet kapni a károkról. 

Az erdõkárok védett és/vagy NATURA
2000 területeken keletkeztek. Bízunk
benne, hogy a holtfához kötõdõ védett
fajok érdeke mellett a nemzetgazdasági
érdek is érvényesül a károsodott fa-
anyag összetermelésének engedélyezé-
si folyamatában.

A gazdasági károk több tényezõbõl
tevõdnek össze. Ezek: 

– az elpusztult és károsodott fák nö-
vedékveszteségébõl adódó kár,

– az erdõben maradó, gazdaságilag
hasznosítható faanyag piaci értéke, 

– az erdõben maradó, gazdaságilag
hasznosítható faanyag miatt kiesõ
adóbevételek és önfenntartó
munkahelyek,

– az erdõben maradó, gazdaságilag
hasznosítható faanyag erdõtervi
fakitermelési hozamot csökkentõ
hatása,

– a keletkezett erdõfelújítási kötele-
zettség miatti többletköltség,

– a károsított faanyag kitermelésé-
nek többletköltsége,

– az értékesített faanyag károsítás
miatti értékcsökkenése, 

– az erdõben maradó faanyag to-
vábbi erdõgazdálkodási munkák-
ra gyakorolt hatásának többlet-
költsége,

– utak járhatóvá tételének költsége.
A költségek és a közvetett hatások fi-

gyelembevételével mintegy 135 millió
forint kár keletkezett.

A faállományokban okozott kár
mellett az utakra dõlt és hajlott fák
miatti forgalomkorlátozás és úttisztítá-
si többletfeladatok azonnali intézke-
dést igényeltek. A 24-es számú fõút
Mátraháza és Parádsasvár közötti sza-
kaszán három napra le kellett állítani a
forgalmat.

A 2408 számú – ún. galyatetõi – út
szintén járhatatlanná vált.

Az illetékes közútkezelõ és a Kataszt-
rófavédelem dolgozóival együttmûköd-
ve az EGERERDÕ Zrt. alvállalkozói és
dolgozói segítségével sikerült a fõút
gyors felszabadítása.  

A közforgalmú utak mellett mintegy
110 kilométer erdészeti és mintegy 80
kilométer turistaút is járhatatlanná vált.
Ezek felszabadítása folyamatban van.
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