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Széldöntések, széltörések
A 2010-es tavaszi idõjárás

következtében hazánk erdei-
ben már a tavasz folyamán je-
lentõs széldöntések, széltöré-
sek alakultak ki. Az éves ada-
tok még változnak, hiszen
csak az esztendõ közepén já-
runk, de az biztos, hogy 2010-
ben az abiotikus károk közül a
szélkárok jelentõsége kiemel-
kedõen nagy lesz. Az elmúlt
közel 50 évben a legkiemelke-
dõbb év ebbõl a szempontból
az 1999-es év volt, amikor
több mint 9 ezer ha-on észlel-
tek széltöréseket-széldöntése-
ket. A 8. ábrán jól látható, hogy az utób-
bi 10-11 évben láthatóan megnövekedett
ennek a kártípusnak a jelentõsége.

Az utóbbi 20 év szélkárainak területi
megoszlása nagy változatosságot mutat
(9. ábra). Leginkább érintettek a Veszpré-
mi, Egri és Budapesti Igazgatóságok. Az
Egri Igazgatóság viszonylag nagy erdõte-
rületet felügyel, azonban a Veszprémi és
Budapesti Igazgatóság a kisebb erdõte-
rületûek közé tartozik, így az erdõterület-
hez viszonyítva még jelentõsebbnek
mondható ezeken a területeken a kár.

Nyári jégkár, nyári vízkár
A nyári víz- és jégkár átlagos évi értékei

nem érik el az 1000 ha-t, de egyes években
nagyobb jelentõségük is lehet. Pl. 2005-
ben a nyári jégkár több mint 4000 ha-on
okozott károkat, 2006-ban pedig a vízkár
értéke több mint 2000 ha volt (10. ábra). A
2010-es tavaszi idõjárás miatt a vízkár jelen-
tõsége is minden bizonnyal nagy lesz.

Összefoglalás
A hazánk erdeiben kialakuló károkra
alapvetõ hatással van az idõjárás, illetve
annak szélsõségei. Amíg azonban a
biotikus károkat közvetetten, gyakran
bonyolult hatásrendszereken keresztül
befolyásolja az idõjárás, az abiotikus

károkra általában közvetlenül, direkt
módon hat. 

Az elmúlt közel fél évszázad során a
biotikus eredetû erdõkárokhoz hason-
lóan az abiotikus károk is növekvõ

trendet mutatnak. A kiemel-
kedõ éves kárterületek külö-
nösen az utóbbi 20 évre jel-
lemzõek. 

A klímaváltozás tényének
megerõsítése vagy cáfolata
nyilván nem elsõsorban er-
dõvédelmemmel foglalkozó
szakemberek feladata. Az el-
múlt fél évszázad adataira
alapozva azt viszont nagy
biztonsággal kijelenthetjük,
hogy a hazánk területére elõ-
re jelzett trendek (gyakoribb
és súlyosabb aszályok, gya-
koribb extrém idõjárási hely-
zetek) realizálódása esetén

gyakoribb és súlyosabb károkra kell
számítanunk a magyar erdõkben. Ezek-
nek megelõzésére, hatásuk csökkenté-
sére, a károk kezelésére pedig már
most jelentõs lépéseket kell tennünk.
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Az Országgyûlés június 8-án elfogadta
az állami vagyonnal való felelõs gazdál-
kodás érdekében szükséges törvények
módosításáról szóló törvényjavaslatot. 

A június 17-én hatályba lépett 2010. évi
LII. törvény szerint, a Nemzeti Vagyongaz-
dálkodási Tanács megszûnik, az állami
vagyon felett a tulajdonosi jogokat a va-
gyon felügyeletéért felelõs miniszter – je-
lenleg a nemzeti fejlesztési miniszter –
gyakorolja. A miniszter e feladatát tulajdo-
nosi joggyakorló szervezetek útján látja el. 

A jogszabállyal módosított 2001. évi
XX. törvény 1. számú melléklete szerint
– egyebek között – az állami erdészeti
társaságok felett a Magyar Állam nevé-
ben a tulajdonosi jogok gyakorlója a
Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

Így a korábban az MNV Zrt.-hez, il-
letve a HM-hez tartozó erdõgazdaságok
is (22 társaság) június 17-tõl, egysége-
sen a módosított feladatkörû MFB Zrt.
szervezetéhez tartoznak.

Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési mi-
niszter az MFB Zrt. vezetõ testületeit
megújította, elnök-vezérigazgatójává
Baranyay Lászlót nevezte ki.

Az állami erdõvagyont is magába
foglaló Nemzeti Földalap egyelõre az
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt-nél
maradt, várhatóan késõbb, ismét önálló
szervezetként a Vidékfejlesztési Minisz-
tériumhoz fog kerülni. 

Az MNV Zrt. új vezérigazgatója Hor-
váth Gergely.

(Forrás: MTI)

Az erdõgazdaságok az
MFB-hez tartoznak




