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Csemeteültetés  milliószámra
A székelyföldi erdőkben már elkezdték a munkát 

KOVÁCS ATTILA

E nyhe tél volt, kevés csapa-
dékkal, ezért az alacsonyab-
ban fekvő erdőterületeken 

már javában tart a facsemeték ülte-
tése, mivel az erdőtelepítés hagyo-
mányos módon erre az időszakra, 
március-áprilisra esik. A korábbi 
kedvező időjárás után visszatért tél 
most szünetelteti a munkát, de pár 
nap múlva folytatják – ismertették 
azok a Hargita és Maros megyei er-
dészeti szakemberek, akiket a téma 
kapcsán megkerestünk.

Dolgozni kell

,,Nekünk be van tervezve, meg kell 
csináljuk” – mondta Szabó István 
erdőmérnök, a Hargita Megyei Er-
dészeti Igazgatóság illetékese arra 
a kérdésünkre, hogy a jelenlegi 
járványhelyzet miatti korlátozá-
sok mennyire nehezítik a cseme-
teültetést. Hozzátette, nem fognak 
nagyobb csoportokban dolgozni, 
nem lesznek diákok, mint koráb-
ban, hanem a személyzet és a szer-
ződések alapján megbízott cégek 
fogják végezni a munkát, amelybe 
a magántulajdonú és közbirtokos-
sági területeken a tulajdonosok is 

bekapcsolódnak. Az illetékes 
ismertetése szerint összesen 
176,7 hektáron terveztek idén 
csemeteültetést, ebből 20,87 
hektár állami tulajdonú er-
dő, 155,83 hektár pedig szer-
ződések alapján ügykezelt 

közbirtokossági és magáner-
dő. Emellett természetes felúju-

lás is történt az erdőkben összesen 
185,78 hektáron, ebből 17,82 állami, 
167,96 pedig közbirtokossági és ma-
gánterület. A korábbi évek ültetései 
nyomán hézagpótlást is végeznek, 
az állami területeken 12,10, a szer-
ződéses területeken pedig 18,4 hek-
táron. Összesen 723 000 csemetét 
szeretnének elültetni, ezeket mind 
saját csemetekertekben nevelték, 
így nem kellett más megyékből vá-
sárolni. Mint korábban, most is a 
lucfenyőből ültetnek a legtöbbet, 
emellett a lombhullató vörösfenyő, 
jegenyefenyő és a hegyi juhar is je-
len van a fafajok között. Az éghajlati 
változások, a felmelegedés egyelőre 
nem teszi indokolttá a fajok ülteté-
si arányának megváltoztatását – 
mondta a szakember.

Folyamatban az ültetés

A Maros Megyei Erdészeti Igaz-
gatóság által felügyelt, 104 000 
hektáron elterülő állami tulajdo-

nú erdőkben idén 200 hektáron 
végeznek újraerdősítést, az állami 
erdészet által szerződések alapján 
ügykezelt magánszemélyek, illetve 
helyi közigazgatási egységek tu-
lajdonát képező területeken pedig 
60 hektáron – tájékoztatott kérdé-
sünkre Vasile Pușcas erdőmérnök, 
az igazgatóság erdőfelújítással 
megbízott illetékese. Mint elmond-
ta, 1,3 millió facsemetét használ-

nak fel, ezek nagy része lucfenyő, 
jegenyefenyő és lombhullató vörös-
fenyő, a dombvidékeken pedig töl-
gyet, hegyi juhart, vadcseresznyét, 
magas kőrist, akácot ültetnek. A 
telepítés már megkezdődött, mind 
a 10 erdészeti hivatal területén 
dolgoznak, és a munka mintegy 20 
százalékát el is végezték – tudtuk 
meg. Az ültetőanyagot teljes egé-
szében saját ültetvényekből állítják 
elő, a munkát pedig a szerződések 
alapján megbízott szakcégek vég-
zik el. Remélhetőleg a korlátozások 
nem szigorodnak annyira, hogy ezt 
a tevékenységet le kelljen állítani – 
vélekedett az illetékes, hozzátéve, 
a csoportos ültetéseket, amelyeket 
máskor önkéntesek bevonásával 
végeztek, idén nem tartják meg.

Elegyfajokat is telepítenek

A Csíki Magánerdészet vezetője, 
Izsák Árpád erdőmérnök szerint a 
csemeteültetésnél a munkát végzők 

kiszállítása jelenthet kényelmet-
lenséget, mivel nagyobb csopor-
tokban nem mehetnek, az ültetések 
helyszínein viszont be lehet tartani 
egymás között a szükséges távol-
ságot – amíg nincsenek szigorúbb 
korlátozások, addig ez a tevékeny-
ség nem ütközik más akadályokba. 
Orbán Zoltán erdőmérnök arról tá-
jékoztatott, hogy az erdészet által 
felügyelt területeken idén 685 000 

facsemete ültetése van beütemez-
ve, ez 141 hektár teljes betelepítését 
fedezi, illetve 31,2 hektáron korábbi 
ültetésekben szükséges hézagpót-
lásra használják fel. A legtöbb kö-
zülük a lucfenyő, ezt követi a lomb-
hullató vörösfenyő, a jegenyefenyő, 
a hegyi juhar, bükk, erdeifenyő és 
éger. Megtudtuk azt is, hogy a luc-
fenyő kis részét a közbirtokosságok 
maguk termelték meg, nagy részét 
két helyi magántermelő és egy más 
magánerdészet biztosította. Az 
elegyfajokat (hegyi juhar, jegenye-
fenyő, bükk, erdei fenyő, vörösfe-
nyő) egy háromszéki és egy Neamț 
megyei magántermelőtől, valamint 
egy magánerdészettől szerezték be. 
A csemeték egy része a tárolóhe-
lyeken, másik részük már a mun-
katelepeken van, az ültetés meg-
kezdődött. A szakember szerint az 
ültetésben a közbirtokosságokkal 
szerződéses viszonyban levő, szak-
mai bizonylattal rendelkező helyi 
cégek, esetleg a közbirtokosságok 
által alkalmazott helyi napszámo-
sok vesznek részt.

Változtatás szükséges

A tavalyinál nagyobb mennyiséget, 
320 000 facsemetetét terveznek elül-
tetni idén a 22 ezer hektáros erdőte-
rületet felügyelő Zetelaki Erdőrendé-
szeti Hivatal területein – tájékoztatott 
kérdésünkre Kádár Tibor Sándor er-
dőmérnök. A hivatal erdőfelújításért 
felelős szakembere szerint 120 hek-
táron természetes felújulás történik 
az erdőkben, így sikerült az erdőket 
átlagban kétharmad részben termé-
szetes úton megújítani. A kivágott 
erdők újratelepítésére 50 hektáron 
200 000 csemetét használnak fel, a 
korábbi években végzett ültetések-
ben kiszáradások miatt szükséges 

hézagpótlásokra 25 hektáron 120 000 
csemetét ültetnek – tudtuk meg. A 
munkálatokat engedéllyel rendelke-
ző szakcégek végzik, azok a csopor-
tok, amelyekre számíthatnak, folya-
matosan fogynak, a március elején 
elkezdett ültetés várhatóan még má-
jus elejéig is elhúzódik – említette. 
Az ültetőanyag nagy részét a varsági, 
illetve a zetelaki közbirtokosságok 
csemetekertjei biztosítják, ott főként 
lucfenyőt és lombhullató fenyőt ter-
melnek. A szakember úgy látja, noha 
a lucfenyő a legelterjedtebb, szükség 
van más fafajok nagyobb mértékű 
felhasználására is az erdőtelepítés-
ben, mert nemsokára a lucfenyőnek 
már nincs amit keresnie 1000 méteres 
magasság alatt. Ezért a hegyi juhar, 
a magas kőris elterjesztése fontos, 
de hasonlóképpen a lombhullató 
vörösfenyőé is, amely ellenálló a 
klímaváltozással szemben, vagy a 
jegenyefenyő, amely csemeteként 
kényes, de karós gyökérzete mélyen 
hatol a földbe, és a vízellátása bizto-
sabb, mint a felszíni gyökérzetű luc-
fenyőé – hívta fel a fi gyelmet.
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• Mint minden évben, idén is több millió facsemetét ültetnek el a székelyföldi
erdőkben, úgy az állami, mint a közbirtokossági, vagy magánterületeken. Továbbra
is a lucfenyő a meghatározó az erdőtelepítés szempontjából, de van szakember, aki
a jegenyefenyő, illetve a lombhullató fenyő nagyobb mértékű meghonosítását is
szorgalmazza a klímaváltozás miatt.

A csemeteültetés nem várhat, 
most van az ideje. Áprilisban is 
tart majd az erdőtelepítés 

▴ KO R Á B B I  F E L V É T E L :
V ERES NÁNDOR

Érvényesek maradnak 
az üdülési csekkek
A bukaresti kabinet sürgőssé-
gi kormányrendelettel készül 
meghosszabbítani az elkö-
vetkező időszakban azoknak 
az üdülési csekkeknek az 
érvényességét, amelyek az 
elkövetkező hónapokban 
lejárnak – jelentette be Virgil 
Popescu gazdasági minisz-
ter a román közszolgálati 
televízió hírműsorában. Mint 
részletezte, vagy az idei év 
végéig, vagy akár egy évvel 
is meghosszabbíthatják 
ezeknek az utalványoknak 
az érvényességét, hogy aki 
kapott belőlük, az ki is tudja 
használni. „Normális, hogy a 
válság után újra kell indí-
tanunk a gazdaságot, és a 
turizmusnak működnie kell” 
–je lentette ki a gazdasági
tárca vezetője. Amint arról
lapunkban is több ízben be-
számoltunk, első körben az
idegenforgalomban tevékeny-
kedő vállalkozásokra – uta-
zási irodákra, szállásadókra
stb. – sújtott le a koronaví-
rus-járvány miatt kialakult
válság, aztán a kormány
elrendelte a vendéglők, bárok
bezárását is. A gazdasági
miniszter egyúttal arra kérte
a polgárokat, hogy ne kérjék
rögtön vissza a pénzüket az
utazási irodáktól, ha őszi
vagy téli utazási csomagot fi-
zettek ki, hogy ne okozzanak
működési gondot ezeknek a
vállalkozásoknak.

Nő az étkezési 
utalványok értéke
Klaus Johannis államfő 
kihirdette azt a törvényt, 
amelynek értelmében a 20 
lejt is elérheti az alkalma-
zottaknak nyújtott étke-
zési utalványok értéke. A 
jogszabály április elsejétől 
lép hatályba. A parlament 
a múlt hónapban fogadta el 
a vonatkozó törvényterve-
zetet. Jelenleg az étkezési 
utalványok értéke nem ha-
ladhatja meg a 15,18 lejt.

Ingyenes 
lelkigondozás
A csíkszeredai KALOT Egyesü-
let lelkigondozói szolgálata 
ingyenes beszélgetést kínál 
otthoni elkülönítésben vagy 
karanténban levő személyek 
számára. A szolgálattal tele-
fonon vagy e-mailen keresztül 
lehet fölvenni a kapcsolatot, 
megadva a lelkigondozást 
igénylő személy elérhető-
ségeit és rövid időn belül 
egy szakember fölveszi vele 
a kapcsolatot. A lelkigon-
dozó szolgálat elérhetősé-
gei: 0747-122946 (8-16 óra 
között), 0758-840279 (9-13 
óra között), e-mail: kalot@
kalot.ro, Facebook: kalot.
egyesulet.
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