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Hatalmas kár keletkezett 
Több százezer köbméternyi fa dőlt ki a székelyvarsági erdőkben

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

Nagyjából 250 ezer köbméterre 
becsülik azt a famennyiséget, 
amelyet múlt héten döntött ki 

a szél Székelyvarság közigazgatási 
területén, de a közelben lévő, Pa-
rajdhoz tartozó részeken is hatalmas 
károk keletkeztek – tudtuk meg Pál 
Elemértől, a helyi Forrásköze Közbir-
tokosság elnökétől, aki hozzátette, 
hogy ez a mennyiség még nőhet, mi-
vel vannak olyan részek, amelyeket 
nem sikerült megközelíteni. „Persze 
felleltározás után csökkenhet a mos-
tani becsült érték, de azt nem hiszem, 
mivel elég pontosan számontartjuk 
az erdőket” – fogalmazott. Megje-
gyezte, a teljes kár ugyanakkor csak 
a későbbiekben fog látszani, hiszen 
más, talpon maradt fák gyökérzeté-
ben is kár keletkezhetett, ami miatt 
kiszáradhatnak. Hangsúlyozta, em-
lékezete óta nem volt  ekkora széldön-
tés a környéken.

Tizenkét évi munka

Az északról délre vonuló szél 
egy keskeny völgyben pusz-
tított, arrafelé haladva az út 
mindkét oldalán kidöntött 
fákat látni. Jelenleg is dol-
goznak a helybéliek az erdei 

utak járhatóvá tételén. A ka-
tasztrófa egyébként a felsősófalvi, a 
székelyszentléleki, a bogárfalvi, az 
oroszhegyi és a székelyvarsági köz-
birtokosságok területeit is érinti. Pál 
Elemér úgy becsüli, hogy a hozzájuk 
tartozó 1782 hektáros részen mint-

egy 90 ezer köbméternyi fát döntött 
ki a szél, ennek 80–90 százalékát 
gyökerestől kicsavarta, a többit pe-
dig egyszerűen kitörte. A korábbi 
statisztikák szerint ezt a mennyisé-
get nagyjából tizenkét év alatt ter-
melte volna ki a szervezet. „Évente 

rendszerint nyolcezer köbméter fa 
kivágására kapunk engedélyt, az 
üzemtervünk pedig további négy 
évig van érvényben” – magyarázta.

Nem válogatott

„A legszomorúbb talán az, hogy a ká-
rosult területek felén 40–50 éves fi atal 
erdőrészek voltak, amelyek így már 
nem tudnak megnőni. Ha a 150 éves 
fák dőlnek ki, amelyeket az elkövet-

kező tíz évben amúgy is kivágtunk 
volna, akkor azt mondhatjuk, hogy 
ez hamarabb megtörtént, kezdhetjük 
az erdősítést. De pont az utódaink szá-

mára fenntartott erdők károsultak” 
–fej tette ki a közbirtokossági elnök.
Egyébként az elpusztított fák 80–90
százaléka fenyő volt, a többi pedig
bükk. Pál Elemér elmondta, a környé-
ken olyan magánerdő is van, ahol a ki-
lencvenéves bükköket három hektár-
nyi területen teljesen letarolta a szél.

Rossz piac

A legnagyobb kár azokban a fákban 
keletkezett, amelyeket kettétört a 

szél, hiszen azokat így csak félá-
ron lehet eladni – magyarázta Pál 
Elemér. Öröm az ürömben viszont, 
hogy a vihar előtt két napig esett 

az eső, így fellazult a talaj, és a fák 
nagyja gyökerestől dőlt ki. Ezeket 
már lehet piaci áron értékesíteni, 
ám az is alacsony, mivel a nagy-
vállalatok külföldről – például Uk-
rajnából – érkező, olcsón kitermelt 
faanyaggal árasztották el Románi-
át. Korábban egy vágásra érett fát 
kitermelés után 320–350 lej/köbmé-
teres áron értékesítettek, idén janu-
árban viszont csak 300 lejt adtak az 
említett mennyiségért. A fi atalon, 
gyérítéskor kivágott fák persze lé-
nyegesen kevesebb pénzt érnek, 
akárcsak a tűzifa. Probléma az is, 
hogy ekkora mennyiség esetén még 
inkább hígul a piac és tovább csök-
kennek az árak. „A következőkben 
ki szeretnénk termeltetni a szél 
által kidöntött fákat, és mielőbb 
eladnánk, hiszen az erdőben sem 
maradhatnak, mert megbogara-
sodnak, és így a többi részen is kár 
keletkezik” – közölte. Rámutatott, a 
kitermelés két-három évet is felve-
het, közben pedig versenyt futnak 
az idővel, valamint a változó piaci 
környezet hatásainak is ki vannak 
téve. Hangsúlyozta, az volna a leg-
jobb, ha a helyzetre való tekintettel 
letiltanák a faanyagimportot. „Min-
dig a helyi feldolgozókat részesítet-
tük előnyben a fa eladásakor, de 
most akkora mennyiségről van szó, 
amelyre nincs kapacitásuk. Azon is 
gondolkodunk, hogy a tagjainknak 
előre két évre adjuk ki a tűzifameny-
nyiséget” – így Pál Elemér.

Kárt tett a hálózatban

Tamás Ernő varsági polgármester-
től megtudtuk, hogy a kidőlt fák 
a Forrásköze részen lévő vízhá-
lózatban is kárt tettek. Egyelőre 
nem tudják, mikor lehet kijavítani 
a meghibásodásokat, ugyanis a 
fagyott talaj miatt nem lehet föld-
munkákat végezni.

Tizenkét évi famennyiséget döntött ki a vihar
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H argita megye esetében szerda
este nyolc óráig meghosszab-

bította az Országos Meteorológiai 
Szolgálat (ANM) a viharos időjárás 
veszélye miatt elrendelt sárga jelzé-
sű meteorológiai fi gyelmeztetést. A 
riasztást a hétfőn 14 órától kezdődő 
időszakra adta ki az ANM, és rövide-

sen meg is érkeztek az első sürgőssé-
gi bejelentések a hatóságokhoz.

Mint arról Adrian Pănescu, a Har-
gita Megyei Prefektusi Hivatal szóvi-
vője a jelentések alapján beszámolt, 
hétfőn délután fél négy körül fák dől-
tek az útra Gyilkostó közelében, de 
ezeket mintegy fél órán belül el tudták 
távolítani az útügyi vállalat alkalma-
zottai, felszabadítva az útszakaszt a 
forgalom előtt. Az áramellátás sem volt 
zavartalan hétfőn, több településen is 

áram nélkül maradtak a háztartások. 
A hálózat műszaki meghibásodása 
Gyergyószentmiklóson, valamint a 
várostól egészen Gyilkostó településig 
okozott áramkimaradást, illetve Har-
gitafürdőn is, összesen mintegy 600 
fogyasztó maradt áram nélkül – tájé-
koztatott Adrian Pănescu, kérdésünk-
re hozzáfűzve, hogy a jelentések sze-
rint már elhárították a meghibásodást. 
Sok csapadék nem volt, így hófúvások 
nem alakultak ki az utak mentén, de 
kedden hajnalban havas eső esett az 
udvarhelyi zónában. 

Ma estig tart a figyelmeztetés

A viharos szélre fi gyelmeztető mete-
orológiai riasztás miatt már hétfőn 
mintegy 13 000 tűzoltót, csendőrt és 
rendőrt mozgósított a belügyminiszté-
rium, hogy azonnal segíteni tudjanak, 

ahol arra szükség van. Hargita me-
gyében is minden olyan hatóságnál, 
állami szervnél és intézménynél ké-
szültséget rendeltek el, amely tagja a 
megyei sürgősségi bizottságnak. Ezen 
hatóságok munkatársait szükség ese-
tén otthonról is behívhatják – fejtette 
ki Adrian Pănescu. A készültségre 
ugyanakkor a megye településeinek 
polgármesteri hivatalait is fi gyelmez-
tették, és megyeszerte bevetésre ké-
szen állnak az utak hómentesítését 
végző járművek is. Noha eredetileg 
a hétfő délutántól kedd este nyolc 
óráig tartó időszakra adott ki fi gyel-
meztetést az Országos Meteorológiai 
Szolgálat, a sárga jelzésű riasztást 
kedden délelőtt a Kárpátok hegyvo-
nulata mentén elhelyezkedő megyék, 
így Hargita, illetve Kovászna és Maros 
megye egy része esetében is meghosz-
szabbították. Hargita megyében ezzel 

egy időben elrendelték a hatósági ké-
szültség meghosszabbítását is szerdán 
20 óráig. A megyei prefektusi hivatal 
szóvivője azt is elmondta, hogy az 
elmúlt napokban tapasztalt erős szél-
lökések miatt ugyan viszonylag kevés 
helyen dőltek fák az utakra, az erdők-
ben azonban jóval nagyobb pusztítást 
végzett a viharos időjárás. Balánbá-
nya és Csíkszentdomokos környékén 
is óriási erdős térségeket érintett a 
vihar, rengeteg fát kidöntött a szél, de 
Gyergyószéken és Udvarhelyszéken is 
történtek hasonlók. Az erdészeteknél, 
illetve a közbirtokosságoknál jelenleg 
is zajlanak még a kárfelmérések.

A viharos időjárás, amely miatt a 
meteorológiai riasztást elrendelték, 
tulajdonképpen az Atlanti-óceán tér-
ségében kialakult Ciara nevű ciklon 
maradványa. A Ciara az óceánt átszel-
ve vasárnap érte el Nyugat-Európát.

Szerda estig érvényben marad az erős szél miatt elrendelt meteorológiai riasztás
• A viharos szél veszélye miatt elrendelt sárga jelzésű
meteorológiai figyelmeztetés okán szerda estig készült-
ségben marad Hargita megyében minden hatóság és
állami szerv, amely tagja a megyei sürgősségi bizott-
ságnak. Több száz háztartás maradt áram nélkül és fák
dőltek az utakra Hargita megyében, de több erdőben is
komoly széldöntéseket okoztak a heves széllökések.

• Becslések szerint több mint 200 ezer köbméternyi fa dőlt ki a Székelyvarsághoz tar-
tozó területeken a múlt heti szélviharban – derül ki az érintett közbirtokosságok előze-
tes felméréseiből. A gyökerestől kicsavart fák ráadásul kárt tettek a Forrásköze részen
lévő vízvezetékrendszerben. Jelenleg is folyamatban van az erdei utak felszabadítása.




