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A tavaly december elején leesett ónos
esõ, amely a fákra rakódva több cen-
timéter vastag jeges bevonatot hozott
létre, sajnos a súlyánál fogva óriási
károkat okozott az érintett erdõterüle-
tek idõsebb és fiatalabb faállomá-
nyaiban is. 

A társaságunk által kezelt erdõterületek
közül a legjelentõsebb jégkárosítás a
Süttõi Erdészeti Igazgatóságot érintette.
A Gerecse-tetõn álló erdõállomány szo-
morú képet mutatott. Az átlátszóan ra-
gyogó jégköpeny alatt – amely mint lát-
vány, gyönyörû volt – az erdõ fái meg-
görnyedtek, földig hajoltak és sok eset-
ben – engedve a fizika törvényeinek –
eltörtek. A jéggé fagyott és összetört er-
dõ látványa olyan volt, mint egy csata-
tér. A súlyos teher recsegve-ropogva
törte le a fák koronáját, hasította ketté a
fák törzsét, vagy fektette földre a fiata-
labb erdõállományok faegyedeinek so-
kaságát. A jéggé fagyott erdõben meg-
állt az élet.

Az erdõterület látogatásának veszé-
lyeire – az általunk rendelkezésre álló
információs csatornákon keresztül – fo-
lyamatosan felhívtuk az erdõt felkeresni
szándékozók figyelmét. Az erdõ még
hónapokig nem lesz biztonságosan lá-
togatható!

Az elsõ napokban a legfontosabb te-
endõ az utak felszabadítása volt, hogy a
veszélymentesítést és a kárfelmerését el
lehessen kezdeni. Az elsõ lépés így a
Gerecse-tetõn lévõ adótoronyhoz veze-
tõ út megtisztítása volt. Ezt a fontosabb
erdészeti gerinc-úthálózat járhatóvá té-
tele követte.

Az „összeszakadt” erdõterület teljes
áttekintése heteket vett igénybe, így
nem csoda, hogy a jégkárosítással érin-
tett erdõterületrõl kapott információk
napról napra változtak, sajnos a kezdet-
ben becsült adatok gyorsan növekedtek.
A társaságunk kezelésében lévõ jégkáro-
sított erdõterület nagysága mintegy 1300
hektár, ami szinte teljes egészében vé-
dett természetvédelmi terület is.

A jégkárosítással alapvetõen bükkös
és tölgyes állományok érintettek. Az
összetört faanyag eltávolítása becslé-
sünk szerint kb. 6000 nettó m3 faanyag
kényszerû kitermelését jelenti az elkö-
vetkezendõ hónapokban. A veszély-
mentesítés költségét a kárfelszámolás
nagyságrendekkel meghaladja. A társa-
ságunknál a becsült kárérték mintegy
85 millió forintot tesz ki.

Mivel a jégtöréssel érintett területen
a letört ágak és kettétört törzsek össze-
vissza hevernek a földön, vagy lógnak a
fákon, a faanyag kitermelése és közelí-
tése lassú és veszélyes feladat lesz. A
jégkárosítással érintett erdõterületen a
gyalogos közlekedés nehézkes és élet-
veszélyes is. A fakitermelés nehézsége
mellett további gondot jelent, hogy a ki-
termelendõ, sérült faanyagból iparifa
alig várható, így a termelés többletkölt-
sége mellett a faanyag értékvesztésével
is számolnunk kell.

Az érintett erdõterületen a fakiterme-
lésekkel a kárfelszámolás még nem fe-
jezõdik be. Az erdõterületen kialakult
lékekben és záródáshiányos foltokban
az erdõfelújítást is mihamarabb el kell
indítani. A becsült erdõfelújítási kötele-
zettség várhatóan 40 hektár körül lesz.

Társaságunk a veszélymentesítés és
kárfelszámolás folyamatát a különbözõ
feladatokra vonatkozóan az alábbi ha-
táridõkkel tervezi elvégezni:

• Utak felszabadítása 2015. január
végéig.

• Az erdõterületen található turis-
tautak és kirándulóhelyek meg-
nyitása 2015. március végéig.

• A jégkárosítással érintett erdõterü-
let károsult faanyagának kiterme-
lése a 2015 végéig.

• A károsult erdõterületen szükséges
erdõfelújítási munkák megkezdése
2015 õszén, a folyamat befejezése
a 2025-ben várható.

A kárfelszámolási folyamat során az
érintett erdõterületen a szükséges erdõ-
gazdálkodói beavatkozásokat az erdésze-
ti és természetvédelmi hatóság hozzájáru-
lásával végezzük el. Az erdészeti hatóság-
gal végzett egyeztetések alatt már látható,
hogy sok erdõrészlet esetében erdõterv-
tõl eltérõ kérelemmel kell a hatóságok fe-
lé fordulni, mivel a károsított területen az
erdõtervben korábban megfogalmazott
gazdálkodási elképzelések helyett új – a
kialakult helyzetet alapul vevõ – erdõgaz-
dálkodói célt kell megfogalmazni.

Hazánk egyik legszebb vidéke, a Gere-
cse természeti állapotának megõrzése, il-
letve a katasztrófa elõtti állapot visszaállí-
tása az erdõgazdaság minden erdészének
szívügye. Így az elkövetkezendõ idõszak
legfontosabb feladatának tekintjük a jég-
törés által okozott károk helyreállítását és
– ha ez lehetséges – minden károsításnak
jobban ellenálló, stabil, természetszerû er-
dõ létrehozását a károsodott területeken.
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