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A becsültnél nagyobbak a károk
Megkezdődött a széldöntések kitermelése

KOVÁCS ATTILA

T öbb mint egy hónappal ez-
előtt több mint 1 millió köb-
méterre becsülték az erős 

szélvihar által kidöntött famennyi-
séget a Hargita és Maros megyei 
erdőkben. Noha végleges adatok 
még nincsenek, azt már lehet látni, 
hogy ez nem volt túlzás, a száma-
datok egyre emelkednek. A Brassói 
Erdőőrség – amelynek hatáskörébe 
Hargita és Maros megye is tartozik 

– a február 5-6-i viharok pusz-
tításairól készült legutóbb i
jelentése szerint Hargita
megyében összesen 38 100,
míg Maros megyében 18
ezer hektárnyi erdőterüle-
ten történtek széldöntések.
Hargita megyében 840 000,

míg Maros megyében 336 000 
köbméternyi fa dőlt ki az előzetes 
adatok szerint, amelyek azonban 
továbbra sem pontosak, mivel a 
felleltározás jelenleg is tart. Ezek 
az adatok Maros megyében több 
mint 100 000 köbméterrel haladják 
meg a korábbi becsléseket. A vihar 
egyébként leginkább ebben a két 
megyében tarolt, Kovászna megyé-
ben 64 000, Brassó megyében pedig 
alig 2200 köbméterre becsülik a ki-
dőlt fák mennyiségét.

Terepen dolgoznak

Hargita megyében az állami tu-
lajdonú, és a szerződések alapján 
általuk ügykezelt magán- és közbir-
tokossági tulajdonú erdők esetében 
nem változtak a korábban közölt 
adatok – számolt be kérdésünkre 
Cătălin Mutică, a Hargita Megyei Er-
dészeti Igazgatóság vezetője. Esze-
rint az állami erdőkben mintegy 
40 000 köbméternyi fát döntött ki a 
szél, főként Maroshévíz, Tölgyes és 
Borszék környékén és 70 000 köb-
méterre becsülik a kidőlt famennyi-
séget a magán- és közbirtokossági 
erdőkben. ,,Az erdészek mindenütt 
a terepen dolgoznak, folyamatban 
van a leltározás és az értékmegálla-
pítás, biztosítva a kitermelés felté-
teleit” – közölte az igazgató, aki azt 
is megemlítette, hogy a jelenlegi 
szükségállapot nem befolyásolja, 
vagy akadályozza ezt a tevékeny-
séget. Maros megyében a beérkező 
jelentések alapján folyamatosan 
frissítik az adatokat a szélvihar 
okozta a károkról – erről számolt 
be megkeresésünkre Ilie Covrig, a 
Maros Megyei Erdészeti Igazgató-
ság vezetője. Ő összesen mintegy 
300 000 köbméternyi kidőlt fáról 
beszélt, ezek közül 220 000 az álla-
mi tulajdonú, míg 80 000 köbméter 
a magán- és közbirtokossági erdők-
ben került a földre. A megyében 

500 hektárnyi erdőt letarolt a szél, 
jóval nagyobb területen keletkez-
tek részleges károk. Az igazgató 
megerősítette, a végső mennyiség 
a jelenleginél nagyobb lesz, mert 
elzárt, nehezen megközelíthető 
területek is vannak, ahol csak ké-
sőbb lehet összesíteni a károkat. Az 
értékmegállapítás itt is folyamatos, 
de a hegyekben még a hó is nehezíti 
ezt a munkát – említette.

Két év alatt végeznének

A szélvihar által egyik leginkább 
érintett terület a csíkszentdomoko-
si közbirtokosság tulajdonát képe-
zi, ahol a jelenleg rendelkezésre ál-
ló számadatok szerint mintegy 100 
ezer köbméter fát terített a földre. 
László Lajos közbirtokossági elnök 
szerint folyamatban vannak a mé-
rések, készül az értékmegállapí-
tás, jelenleg 60 hektárnyi területet 
mértek fel, és terjesztettek elő a 
kitermelés jóváhagyása érdeké-
ben, ez mintegy 17 000 köbmétert 
jelent. A teljes terület nagysága, 
ahol károk keletkeztek, szerinte 
meg fogja közelíteni a 300 hektárt. 
A közbirtokosságnak évi 22 000 
köbméter fa kivágására van általá-
ban engedélye, a mostani mennyi-
ség ennek legalább a négyszeresét 
jelenti. Az elnök elmondta, évente 
16-17 000 köbmétert szoktak kivág-
ni korábban, így ebből a kvótából
eddig 18 000 köbméter megtaka-
rított mennyiség áll rendelkezé-
sükre, az üzemtervből hátralevő

időszakban pedig további 40 000, 
nem beszélve a tarvágásokról és a 
gyérítésről – így a tíz éves lejáratú 
üzemtervben engedélyezett meny-
nyiséget nem haladják meg. László 
Lajos azt szeretné, ha két év alatt 
be tudnák fejezni a kitermelést, 
mint mondta, eddig helyi cégekkel 
dolgoztak, most is őket részesíte-
nék előnyben. Saját kitermelési 
csoportjuk is már dolgozik, ha 
szükséges, községen kívüli cége-
ket is bevonnak, mivel van ajánl-
kozó a környékről is – tudtuk meg.

Ötezer kamion fa

Elkezdődött a kitermelés a székely-
varsági közbirtokosság területén is, 
ahol a károk mintegy 70 százalékát 
leltározták fel eddig – ismertette 
kérdésünkre Pál Elemér. A közbir-
tokosság elnöke szerint az érték-
megállapítás megtörtént azokon a 
parcellákon, ahol a mennyiség nem 
lépi túl az üzemtervet – ott engedé-
lyezték a kitermelést, a többi eset-
ben ezután hagyják jóvá. Mint emlí-
tette, az illetékesek azt ígérték, hogy 
a jóváhagyás kéthetente történik 
majd, ahogy az erdészet elkészíti a 
dokumentumokat, de azt szeretnék, 
hogy ez elektronikus úton is legyen 
megoldható, mivel a hivatalok be-
szüntették az ügyfélfogadásokat. Ha 
ez a folyamat megáll, akkor a kiter-
melés is késlekedni fog – hívta fel 
a fi gyelmet. Mint megtudtuk, első 
körben a helyi cégekhez fordulnak a 
kitermelés érdekében, és nemsoká-

ra nyílt árverést is hirdetnek a szél-
döntött fára. Érdeklődés itt is van, 
nemcsak Hargita, hanem Kovászna 
és Beszterce megyei cégektől is meg-
keresték már őket – ismertette Pál 
Elemér, aki azt szeretné, ha egy év 
alatt befejeződne a munka, de nem 
lát erre túl sok esélyt. Mint említette, 
az időjárás is akadályozhatja ezt, de 
a szállítást is úgy kell megszervezni, 
hogy zökkenőmentes legyen, mivel 
számításaik szerint 5000 kamion fá-
ról van szó. A közbirtokosság erde-
iben mintegy 100 000 köbméternyi 
fa dőlt ki, de Varság közigazgatási 
területén a jelenlegi számok szerint 
eléri a 300 000 köbmétert is a szél-
döntött fa mennyisége.

Van érdeklődés

A gyergyóalfalvi közbirtokosság 
tulajdonában levő erdőkben főként 
Parajd környékén tarolt a vihar, ez 
az okozott kár viszont arányaiban 
kisebb. Mihálydeák Imre közbirto-
kossági elnök tájékoztatása szerint 
mintegy 15 000 köbméterre tehető 
a kidőlt fák mennyisége, amelynek 
felmérését már befejezték, és 3500 
köbmétert értékesítettek is belőle. 
További tárgyalásokat is folytatnak 
más cégekkel, és várhatóan őszre 
mindenütt végeznek a kitermelés-
sel – tudtuk meg.

A februári vihar jelentős károkat 
okozott az erdőkben. Rég nem 
látott pusztítás
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LOTUS  KFT., a HUSQVARNA hivatalos forgalmazója

széles körű választékát kínálja az erdészeti és 

kertészeti gépeknek, eszközöknek, többek között:

Megtalál minket Csíkszeredában, a Tudor Vladimirescu

47. szám alatt 8–16-ig, a Mihai Eminescu utca 1. szám alatt 9–17-ig.

Telefonos elérhetőségeink: 0266–313735, 0751–218933, 0266-316522.

Ne feledjék!
A HUSQVARNA minőséget, azonnali szolgáltatást és 

együttműködést biztosít ügyfeleinek!

fűkaszák 

1149 lejtől

fűnyírók 

1349 lejtől

láncfűrészek  

799 lejtől

• Az előzetes becsléseknél is nagyobb famennyiséget
döntött ki a február eleji szélvihar Hargita és Maros
megyékben. A károk összesítése még tart, az erdészek
folyamatosan végzik a faanyag értékének megállapí-
tását, és van, ahol már a kitermeléssel is dolgoznak. A
tulajdonosok szerint a fa iránt van kereslet.




