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 » RÖVIDEN

Halálos baleset a Kis-Cohárdon
Több mint száz métert zuhanás 
után szörnyethalt az a férfi , akinek a 
holttestét egy egész napi munkával 
tudták lehozni a gyergyószent-
miklósi hegyimentők vasárnap. 
A Békás-Szoros–Nagyhagymás 
Nemzeti Park területén, járatlan, 
vad terepen történt a baleset. A 
gyergyószentmiklósi Dancurás 
hegyimentő csapatot szombaton 
este riasztották a 112-es sürgősségi 
hívószámon, hogy egy férfi  eltűnt a 
Kis-Cohárdon. Azonnal a helyszínre 
siettek, és keresni kezdték a hegyi 
csendőrökkel együtt, de a sötétben, 
szélben nem találták meg az illetőt, 
mindössze lábnyomokat láttak, 
amelyek egy meredek, sziklás 
részhez vezettek. A keresést ekkor 
fel kellett adniuk. Másnap reggel hét 
órakor kezdték újra az eltűnt utáni 
kutatást, de már csak a holttestét 
találták meg: egy mély szakadékba 
esett, és több mint száz méter zuha-
nás után azonnal életét vesztette – 
mondta el lapcsaládunknak Kastal 
Gergő, a Dancurás hegyimentő 
csapat vezetője. A holttest lehozása 
sem volt egyszerű feladat a nehéz 
terep miatt, ezt végül tizenkét órai 
kemény munka után vasárnap este 
hétre tudták befejezni. Az előző esti 
kereséssel együtt ez 16 órás munkát 
jelentett a hegyimentőknek. Kastal 
Gergő elmondta, a tragédiával vég-
ződött téli túrának három jászvásári 
férfi  vágott neki, és a hegyen sát-
raztak, amikor egyikük, az 53 éves 
áldozat fejlámpa nélkül távozott a 
sátorból. Tapasztalt túrázók voltak, 
és a felszerelésük is megfelelő volt, 
jól ismerték a környéket, amely 
egyébként egy nagyon vad része a 
Nagy-Hagymás-hegységnek, szá-
mos sziklaomlással, mély szakadé-
kokkal. Ide jelzett turistaútvonalak 
sem vezetnek.

Kitart a hideg
Hideg, olykor fagyos és enyhébb 
napok váltják egymást a következő 
két héten – derül ki az Országos 
Meteorológiai Szolgálat előrejelzé-
séből. Erdélyben szerdáig rendkívül 
hideg lesz, éjszakánként fagyra kell 
számítani. Csütörtöktől vasárnapig 
enyhül az idő, a maximumok 4 és 6 
Celsius-fok között alakulnak, éjsza-
ka mínusz 4, mínusz 2 Celsius-fokig 
hűl a levegő. Jövő héten az ilyenkor 
megszokottnak megfelelően alakul 
az időjárás, a nappali csúcsértékek 
átlaga 5 és 8 Celsius-fok között 
alakul, éjszaka mínusz 6, mínusz 
3 Celsius-fokig csökken a hőmér-
séklet. Enyhe csapadékra a jelzett 
időszak második hetén van kilátás.

ELÉGEDETLENEK A ZÖLDEK AZ ILLEGÁLIS KITERMELÉST MEGAKADÁLYOZNI HIVATOTT RENDSZEREKKEL

„Félintelligens” fanyomkövetők

Rögös út. Valós reformot sürgetnek a környezetvédők a falopás visszaszorítása érdekében

Elméletileg nagyon hasznos 
lehetne a faanyag útjának 
nyomon követését biztosító 
rendszer, valamint az erdő-
felügyelő, ám a tapasztalatok 
szerint soha nem volt akarat, 
hogy ezek – a lehetőségeket 
kihasználva – teljes kapacitás-
sal és átláthatóan működjenek 
– szögezte le a Krónikának 
Hans Hedrich aktivista, a se-
gesvári Neuer Weg környezet-
védelmi egyesület elnöke. 

 » BÍRÓ BLANKA

H ans Hedrich aktivista szerint 
az elmúlt években történtek 
azt bizonyítják, a román állam 

soha nem törekedett arra, hogy a 
fanyomkövető rendszerek sikeresen 
működjenek, megakadályozva a tör-
vénytelen fakitermelést. A segesvári 
Neuer Weg környezetvédelmi egye-
sület elnöke mindezt annak kapcsán 
mondta a Krónikának, hogy a hónap 
elején beindult a faanyag útjának 
nyomon követését biztosító rendszer 
új változata (Sumal 2.0). Azóta szá-
mos visszajelzést, kérést, panaszt 
fogalmaztak meg az érintettek, a vál-
lalkozók pedig türelmi időt kértek: a 
„tanulási időben” ne büntessenek. 

„Évekkel ezelőtt is tessék-lássék 
alapon működött az erdőfelügyelő 
rendszer, de még úgy is voltak ered-
mények. Aztán leállították, ígérget-
ték-halogatták az újraindítását, és 
most, amikor ez megtörtént, nem 
használják ki a benne rejlő lehetősé-

geket” – sorolta Hans Hedrich. Úgy 
véli, újra kompromisszumos megol-
dás született a környezetvédelem, a 
technológiai fejlesztés és a fatolvajok 
között „egyensúlyozva”. Nyilvánvaló, 
hogy a különböző érdekcsoportok, 
köztük a nagy feldolgozók lobbistái 
nem akarják, hogy a rendszer tökéle-
tesen működjék. „A Sumal 2.0 és az 
erdőfelügyelő szándékosan »félin-
telligensek«: nevetséges, hogy a je-
lenlegi digitális lehetőségekkel nem 
vagyunk képesek kiépíteni egy olyan 
rendszert, amely a fakitermelés min-
den szakaszát szinkronizálja. A kis 
mennyiségű falopást megakadályoz-
za ugyan, de a rendszerszintű nagy 
törvénytelenségekről nem rántja le a 
leplet” – részletezte az egyesület elnö-
ke. Kifejtette: a fakitermelés engedé-
lyezése több szakaszban történik, ám 
a fa útját csak az utolsó lépésekben 
követik nyomon. A kitermelésekre 
minden esetben készül egy tízéves 
üzemterv, amelyben pontosan leszö-

gezik, melyik parcellán, milyen fa-
fajtát mekkora mennyiségben lehet 
kivágni. Az erdész kijelöli a kivágan-
dó fákat, és kiállítja a fakitermelési 
engedély mennyiségibecslés-iga-
zolását (APV), amely adatainak 
egyezniük kell az üzemtervvel, majd 
kiadja a kitermelési jóváhagyást. 
Ennek a három dokumentumnak 
az adatait kellene összehangolni, 
és nyilvánosságra hozni az adatbá-
zist, így a Sumal vagy erdőfelügyelő 
rendszer azonnal riadóztatna, ha 
ettől eltérnek. Bárki láthatná, ha 
például Borszéken egy parcellán 
már kitermelték az üzemtervben 
jóváhagyott teljes mennyiséget, az 
érdeklődő helybeliek jelenthetnék, 
ha még mindig vágják a fát. „Ezek 
a rendszerek akkor lennének való-
ban intelligensek, átláthatóak, ha 
minden adatot tartalmaznának az 
üzemtervtől a szállítási engedélyig, 
akkor azonnal kiugrana, ha az en-
gedélyezett mennyiséget túllépik, 
ha papíron is túl sokat termelnek 
ki” – mondta Hans Hedrich.

Jelenleg csak nagyon kevés, mind-
össze négy-öt beavatott személy 
tudja pontosan, milyen adatok sze-
repelnek az üzemtervben, s mennyit 
termelnek ki a valóságban. Amíg 
csak információtöredékek kerülnek 
nyilvánosságra, csak a beavatottak 
tudják, mennyit termelnek ki, és 
így meg lehet találni a kiskapukat 
a törvénytelen fakivágásra. „Ahol 
nem teljes az átláthatóság, fennáll 
a korrupció, a lopás lehetősége. Ha 
a fa útját nyomon követő rendszerek 
25 százalékban átláthatóak, 75 szá-
zalékban fenntartható a korrupció” 
– szögezte le Hans Hedrich.

 » Ahol nem 
teljes az átlát-
hatóság, fennáll 
a korrupció, a 
lopás lehetősége 
– fi gyelmeztetett 
Hans Hedrich.
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Új Sumal kiépítését követeli a WWF romániai szervezete

A Természetvédelmi Világalap (WWF) romániai szervezete új Sumal kidolgozását, valódi reformot 

sürget. Közleményükben arra hívják fel a fi gyelmet, hogy a Sumal 2.0 hiányos és teszteletlen, ezért 
új rendszerre van szükség, hogy az ország megszabaduljon az illegális fakitermeléstől. A szervezet 
szerint jelenlegi formájában a Sumal 2.0 megszünteti az erdőszéli kontrollt, és a valós ellenőrzések 
elvégzéséhez szükséges erőforrások elpazarlását kockáztatja. A WWF állítása szerint a rendszer egy 
sor fölösleges adminisztratív feladatot ró az erdészeti őrségre, amely így kihágásrögzítő testületté 
válik. Az Európai Bizottság által megkövetelt érdemi megoldások a faanyag ellenőrzésére vonat-
koznak az erdőből történő kilépésekor, és egy olyan szankciórendszer kidolgozására, amelynek 
visszatartó ereje van az illegális gyakorlatokat illetően. Sajnos a Sumal 2.0 nem felel meg ezeknek a 
követelményeknek, ezzel a szabályozás hiteltelenítését kockáztathatja az európai partnerek előtt a 
közlemény szerint. A WWF emlékeztet: többször felhívta a fi gyelmet ezekre a kérdésekre, és javas-
latokat tett az illegális fakitermelés elleni küzdelem rendszerének valós reformjára. Azt tervezik, 
petíciót nyújtanak be a kormánynak és parlamentnek az elsődleges jogszabályok sürgős megalkotá-
sa érdekében, amelyek támogatják az új, egyszerű, átlátható és hatékony Sumal 3.0 megalkotását.




