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Hargita és Maros megyében a 
becslések szerint összesen több 
mint egymillió köbméternyi fát 
döntöttek ki az elmúlt héten vé-
gigsöprő viharok. A tulajdono-
soknak most nemcsak a nehéz 
terepen, hanem a bürokrácián 
is át kell küzdeniük magukat 
ahhoz, hogy kitermeljék és 
értékesítsék a hatalmas fameny-
nyiséget. Szakemberek kifogá-
solják, hogy az állam nem nyújt 
segítséget katasztrófahelyzetben 
az erdőtulajdonosoknak.

 » KOVÁCS ATTILA

N oha még csak becsülni tudják 
a károkat, és ezek felmérése 
az elején tart, az már látszik, 

hogy az elmúlt héten tomboló erős 
szélvihar egyes területeken alapo-
san megritkította a Hargita és Maros 
megyei erdőket. Akárcsak 1995-ben, 
1998-ban és 2002-ben, most is renge-
teg fát csavart ki a szél, az erdőtulaj-
donosok és erdészek számára pedig 
most az a legfontosabb, hogy minél 
előbb ki tudják termelni a kidőlt fá-
kat. Cătălin Mutică, a Hargita Megyei 
Erdészeti Igazgatóság vezetője kér-
désünkre úgy értékelt, a megyében 
akkora famennyiség került a földre, 
hogy az megfelel a megye évre szóló 
kitermelési keretének. Az igazgató 
azt mondta, becsléseik szerint az 
állami tulajdonú erdőkben 40 000 
köbméternyi fát döntött ki a szél, fő-
ként Maroshévíz, Tölgyes és Borszék 
környékén. Ugyanakkor az általuk 
ügykezelt magán- és közbirtokossági 
tulajdonú erdőkben mintegy 70 000 
köbméterre becsülik a kidőlt fameny-
nyiséget – ezek a területek szintén a 
megye északi részén találhatóak.

Károk Maros megyében is
Az elmúlt heti szélvihar Maros me-
gyében főként a hegyvidéki erdészeti 
hivatalokhoz tartozó területeket ká-
rosította, a domb- és síkvidéken ele-
nyésző volt a széldöntés – számolt 
be megkeresésünkre Ilie Covrig, a 
Maros Megyei Erdészeti Igazgatóság 
vezetője. Tájékoztatása szerint a ra-
tosnyai, palotailvai, görgényszent-
imrei és szovátai erdészeti hivatalok 
területein döntött ki jelentős meny-
nyiségű fát a vihar, az előzetes becs-
lések szerint összesen mintegy 200 
000 köbméterről lehet szó. Mivel a 
terepbejárások, felmérések folya-
matban vannak, a pontos számokat 
csak később lehet megtudni. Izsák 
Árpád erdőmérnök, a Csíki Magán-
erdészet vezetője is jelentős károk-
ról beszélt, becslése szerint 150-től 
200 000 köbméterig terjedhet az a 
famennyiség, amely az erdészeti hi-
vatal által felügyelt erdőkben dőlt ki 
a vihar miatt. Leginkább a csíkszent-
tamási és csíkszentdomokosi közbir-
tokosság erdeit érintette a pusztítás, 
ott egyenként 50 000 köbmétert is 
meghaladó mennyiségű fát döntött 
ki a szél, máshol kisebb, szórványos 
széldöntés történt.

Elhúzódó eljárás
Izsák Árpád kérdésünkre elma-
gyarázta a kitermelést megelőző 
ügyintézés lépéseit, amelyeket 
bürokratikusnak nevezett. Mint 
sorolta, a törvények értelmében 
először azonosítani kell a védett-
séget élvező területeket, ezek ügy-
kezelőjétől igényelni kell azokat 
a feltételeket, amelyek alapján be 
lehet menni az erdőbe bélyegezni, 
kitermelni. Ezek után a terepsze-
mélyzet felméri a famennyiséget, 
az erdészeti felügyelőség ellenőr-
zi, a nagy mennyiségek esetében 
pedig az érintett közbirtokossá-
goknak üzemterv-módosítást kell 
igényelniük. Ez utóbbi külön doku-
mentációt jelent, a tervező, a tulaj-
donos és az erdészet láttamozása 
után lehet engedélyezni a kiter-
melést – mutatott rá a szakember. 
Izsák szerint ilyen esetekben egy 
ellenőrzéssel kellene engedélyezni 
a kitermelést. Hozzátette, az, hogy 

mikorra lehet kitermelni a kidőlt 
fákat, függ az időjárástól, a terep-
viszonyoktól, az utak járhatóvá 
tételétől. Szükséges egy elsődleges 
terepfelderítés, akár drónnal, hogy 
megállapítsák, hol vannak a masz-
szív széltörések, amelyeket körül 
kell határolni. Izsák Árpád úgy ér-
tékelt, két-három hónap az ügyin-
tézéssel, az előkészületekkel telik 
majd el.

Jóval túl az üzemterven
András Róbert erdőmérnök, a Zetel-
aki Erdőrendészeti Hivatal vezetője 
azt kifogásolta, hogy az állam nem 
nyújt segítséget katasztrófahelyzet-
ben az erdőtulajdonosoknak, úgy, 
mint a mezőgazdasági területek ese-
tében. ,,Fiatal állományokat döntött 
ki a szél, amelyek értékesítési ára 
nem fedezi az újratelepítést. Jó lett 

volna egy kis állami segítség, de arra 
sajnos nem nagyon számíthatunk. 
Igyekszünk minél hamarabb érté-
kesíteni, de valószínű, hogy hosz-
szadalmas lesz a kitermelés, mert 
legalább 10 000 hektárnyi terület 
érintett – ezt végigjárni, felleltá-
rozni, összegyűjteni, kihozni nagy 
munka” – vázolta. Mint megtudtuk, 
múlt péntek óta dolgoznak a méré-
sekkel az erdészek, azt remélik, hogy 
március végéig kiderítik a kidöntött 
fák pontos mennyiségét. Az általuk 
felügyelt erdőterületeken ezt 270 000 
köbméterre becsülik – ennek legna-
gyobb része a varsági közbirtokos-
ság területén van, de az oroszhegyi, 
székelyszentléleki, bogárfalvi, zete-
laki, kápolnásfalusi közbirtokosság 
erdeit is megkárosította a szélvihar. 
Becsült mennyiségekről van szó, 
András Róbert szerint a gyakorlat azt 
mutatja, hogy ez növekedni szokott. 
,,Van, ahol meghaladta a 10 éves ki-
termelhető mennyiséget a széldön-

tés. Az üzemtervek 2024-ben járnak 
le, azt a mennyiséget, ami eddig az 
időpontig lett volna kivágható, há-
rom tulajdonos esetében is megha-
ladta a kár” – összegzett. A parajdi 
magánerdészeti hivatal becslései 
szerint mintegy 80 000 köbméter fa 
dőlt ki az általuk ügykezelt, Korond, 
Parajd és Etéd adminisztratív terü-
letére eső erdőkben. A károk zöme 
Parajd környékén keletkezett, itt a 
felsősófalvi rész az érintettebb – is-
mertette Derzsi Zoltán erdőmérnök, 
a hivatal vezetője. Úgy látja, több 
hónapba telik, amíg az értékmeg-
állapítás megtörténik, a kiterme-
lést jelentős adminisztratív munka 
előzi meg, üzemterv-módosításra is 
szükség van. Gyergyószéken is több 
helyen tarolt a vihar az erdőkben, 
ilyen például a gyergyószárhegyi 
közbirtokosság területe is, de Bor-
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Rég nem látott pusztítás az erdőkben

 Tarolt a szél. Óriási erdős területeken pusztítottak a viharok, a kidőlt fákat nehéz értékesíteni
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zont, Gyergyócsomafalva is érintett 
– ismertette kérdésünkre Melles 
Előd erdőmérnök, a Gyergyószent-
miklósi Erdőrendészeti Hivatal 
igazgatója. Becsléseik szerint az 
általuk ügykezelt erdőkben mint-
egy 70 000 köbméternyi fa került 
a földre, a kárfelmérés, terepbejá-
rás folyamatban van, így a pontos 
számokat csak később lehet meg-
tudni. Melles adatai szerint a Har-
gita megyei magánerdészetekhez 
tartozó területeken összesen 750 
000 köbméterre tehető a vihar ál-
tal kidöntött famennyiség. A Gyer-
gyószentmiklósi Magánerdészet-
hez tartozó erdőkben ugyanakkor 
40 000 köbméternyi kidőlt fáról 
szólnak az előzetes becslések.

Két-három évre való munka
A csíkszenttamási Terkő Köz-
birtokosság területén legalább 
50 000 köbméternyi fát tarolt le a 
szélvihar, de pontos felmérés még 
ezután történik. Kosza Elemér el-
nök szerint új műholdfelvételeket 
próbálnak beszerezni, hogy a ká-
rokról átfogóbb képet kapjanak, 
ugyanakkor drónnal is készülnek 
terepfelderítést végezni. ,,Szer-
vezzük a csapatokat, összehívtuk 
a falubeli cégeket, összeírtuk, ki-
nek hány traktora van, mennyi a 
munkaerő. A külföldön dolgozó 
szakmabeliekkel is beszéltünk 
arról, hogy hazajönnének-e egy 
időre, mert két-három évig lesz 
itt munka” – ismertette az elnök, 
hozzátéve, azon is gondolkodnak, 
hogy korszerű kitermelő mun-
kagépet vásároljanak a közbir-
tokosságnak. Szándékuk szerint 
amennyi fát tudnak, saját erőből 
próbálnak értékesíteni, van szer-
ződésük felvásárlóval is. ,,Csak 
két parcellában tudjuk elkezde-
ni a munkát, mert az üzemterv 
annyit engedélyez, és két-három 
hónapba telik az üzemterv mó-
dosítása. Vannak ígéretek kiter-
melőcégektől, hogy jönnek. Amit 
fel tudunk leltározni, azt eladjuk 
kidőlt állapotban” – számolt be 
terveikről Kosza Elemér. Legalább 
25 ezer köbméter kidőlt fáról be-
szélt kérdésünkre Fejér Károly, a 
gyergyószárhegyi közbirtokosság 
elnöke. ,,Nekünk évente 8000 
köbméteres vágási lehetőségünk 
van az üzemterv szerint, ez most 
három évre szóló mennyiség. 
Most behatárolják a parcellák 
határait a terepen, ha minden jól 
megy, a jövő héten megtörténnek 
az első árverezések, az iratok is 
elkészülnek. Próbáljuk minél ha-
marabb értékesíteni a fát, kérdés, 
hogy jönnek-e a vásárlók. Túl-
kínálat lesz fából a piacon, ami 
nekünk egyáltalán nem jó, mert 
nem azon az áron tudjuk eladni a 
fát, mintha a lábán volna, a szél-
döntött fa értéke mindig alacso-
nyabb” – részletezte. Fontosnak 
tartja, hogy minél gyorsabban ki 
tudják termelni, és eladni a kidőlt 
fát, mert az minél hosszabb ideig 
marad az erdőben, annál többet 
veszít a minőségéből, bogártáma-
dás is károsíthatja.

 » Az állam nem 
nyújt segítséget 
katasztrófa-
helyzetben az 
erdőtulajdono-
soknak úgy, mint 
a mezőgazda-
sági területek 
esetében. Fiatal 
állományokat 
döntött ki a szél, 
amelyek értéke-
sítési ára nem 
fedezi az újrate-
lepítést.

 » A kitermelést 
megelőző ügy-
intézés lépései  
bürokratikusak. 
A törvények 
értelmében elő-
ször azonosítani 
kell a védett-
séget élvező 
területeket, ezek 
ügykezelőjétől 
igényelni kell 
azokat a feltéte-
leket, amelyek 
alapján be lehet 
menni az erdő-
be bélyegezni, 
kitermelni.




