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KOVÁCS ATTILA

A z elhúzódó télies időjárás, 
a rendszeres havazások 
főként hegyvidéken kés-

leltetik az erdőtelepítést, de az ala-
csonyabban fekvő területeken már 
ültetik a facsemetéket az erdőkben, 
mivel most van erre a legmegfele-
lőbb időszak. Vannak területek, 
ahol csak április közepén lehet ne-
kilátni az ültetésnek, mert a hóolva-
dást meg kell várni.

Számokban

Gál Emil erdőmérnök, a Hargita 
Megyei Erdészeti Igazgatóság ille-
tékese érdeklődésünkre arról tájé-
koztatott, hogy idén összesen 283 
hektárnyi erdőterület felújítását 
tervezik, amiből 118 hektár termé-
szetes felújulás, 165 hektár pedig 
erdősítés, csemeteültetéssel. Az ál-
lami tulajdonú erdőkben 44 hektá-
ron történik természetes felújulás, 
a szerződések alapján ügykezelt 

közbirtokossági és magánerdőkben 
73 hektáron – ismertette. Cseme-
teültetés az állami erdőkben 35, a 
közbirtokossági és magán erdőkben 
131 hektáron történik. Emellett a ta-
valy és tavalyelőtt végzett ültetések 
nyomán hézagpótlás lesz az állami 
területeken 10, a szerződéses terü-
leteken pedig 21 hektáron. Mind-
ehhez összesen 737 000 csemetét 
használnak fel, ezeket nagyrészt 
saját csemetekertekben nevelték, 26 
ezret pedig a környező megyékből 
szereznek be. A facsemeték nagy 
része lucfenyő, ez 593 000 darabot 
jelent, de van 86 000 jegenyefenyő, 
23 000 hegyi juhar, 17 000 vörösfe-
nyő, 10 000 bükk, 6000 kocsányta-
lan tölgy és 1000 vadcseresznye is. 
A munka túlnyomó részét közbe-
szerzési eljárás nyomán kiválasz-
tott cégek végzik el, most már csak 
azt várják, hogy a hóolvadás lehe-
tővé tegye az ültetést – számolt be 
Gál Emil. Csíkszéken a közbirtokos-
ságok tagsága, illetve napszámo-

sok és magánerdő- tulajdonosok is 
ültetnek az erdészek irányításával. 
A szakember elmondta azt is, hogy 
a tavaly februári széldöntések érin-
tette területek egy részét már kita-
karították, és mivel az erdőtörvény 
is előírja, hogy kétéves vegetációs 
időszakon belül be kell ezeket ül-
tetni, jövőre kezdik el ezt a munkát.

Nagy a hó, várni kell

A több mint 40 000 hektárnyi te-
rületet felügyelő Csíki Magáner-
dészet illetékese, Lakatos Csongor 
erdőmérnök arról tájékoztatott, 
hogy idén 760 000 facsemete ülte-
tése van beütemezve. Az erdőfel-
újítás 220 hektárra terjed ki, ebből 
55 hektár a természetes felújulás, 
165 hektár pedig beültetésre vár. 
Megtudtuk azt is, hogy a csemeték 
szállítása most van folyamatban, a 
munka elkezdésére várni kell, mert 
az erdőkben nagy a hó. Akárcsak 
korábban, most is lucfenyőcseme-

téből lesz a legtöbb, kisebb arány-
ban, mintegy 10 százalékban bük-
köt, vörösfenyőt és hegyi juhart 
is ültetnek. Az ültetőanyag egy 
részét a közbirtokosságok termelik 
meg, a többit helyi termelőktől, il-
letve az elegyfajokat (hegyi juhar, 
bükk, vörösfenyő) háromszéki és 
besztercei cégektől vásárolják. 
Az ültetést a közbirtokosságok-
kal szerződésben álló, szakmai 
bizonylattal rendelkező cégekre 
bízzák, de napszámosok is részt 
vesznek ebben – ismertette. A több 
mint 20 000 hektáron gazdálkodó 
Gyergyószentmiklósi Erdőrendé-
szeti Hivatal területein 75 hektáron 
ültetnek csemetéket – tájékoztatott 
kérdésünkre Korpos Attila erdő-
mérnök. Az illetékes szerint 400 
000 csemetére van szükségük, eze-
ket környékbeli termelőktől szerzik 
be. A csemeték jelentős része lucfe-
nyő, illetve vörösfenyőt is ültetnek. 
Mint megtudtuk, szerződések alap-
ján cégek is végzik az erdőtelepí-
tést, máshol helyi munkaerővel az 
erdőtulajdonosok ültetnek, illetve 
távolabbról érkező napszámosok. 
Az ültetést csak április közepe után 
tudják elkezdeni, mert meg kell 
várni a hóolvadást – tudtuk meg. 
Késnek az ültetés elkezdésével a 
Zetelaki Erdőrendészeti Hivatalnál 
is – számolt be Kádár Tibor Sándor 
erdőmérnök, aki szerint az április 
15. és május 15. közötti időszakban 
tudják elvégezni az erdőtelepítést. 
A szintén több mint 20 000 hektárt 
felügyelő hivatal ebben az évben 

260 000 csemete ültetését vette 
tervbe 65 hektáron. A csemeték 70 
százaléka itt is lucfenyő, 10 száza-
léka hegyi juhar, kisebb részben 
tölgyet, illetve más lombhullató 
fajokat is telepítenek.

A dombvidéken már dolgoznak

Elkezdődött az erdőtelepítés a 
Maros Megyei Erdészeti Igazgató-
ság által felügyelt állami, illetve 
magántulajdonú erdőkben. Mint 
Vasile Pușcas erdőmérnök, az 
igazgatóság erdőfelújítással meg-
bízott illetékese elmondta, a 104 
000 hektáron elterülő állami tulaj-
donú erdőkben idén 150 hektáron 
végeznek újraerdősítést, az állami 
erdészet által szerződések alapján 
ügykezelt, magánszemélyek, 
illetve helyi közigazgatási 
egységek tulajdonát képező 
területeken pedig 70 hektá-
ron. A korábbi ültetvénye-
ken 43 hektáron végeznek 
hézagpótlást. Összesen 1,2 
millió facsemete elültetését 
irányozták elő ezen a tavaszon, 
amelyek 95 százalékát saját cseme-
tekertekben nevelik, a fennmaradó 
részt más erdészeti igazgatóságok-
tól szerzik be. Maros megyében 
is lucfenyőt ültetnek leginkább a 
hegyvidéki erdőkben, de jegenye-
fenyő, vörösfenyő és hegyi juhar 
telepítése is várható, a dombvidé-
ken kocsányos és kocsánytalan töl-
gyet, hegyi juhart, kőrist ültetnek. 
A munkát a szerződések alapján 
megbízott szakcégek végzik el, az 
ültetés a dombvidéken folyamatban 
van, és várhatóan két héten belül be 
is fejezik, a hegyvidéken csak utána 
lehet elkezdeni – tudtuk meg.

Erdőtelepítés milliónyi csemetével
A székelyföldi erdőkben a hó miatt késik az ültetés

Az alacsonyabban fekvő terü le-
teken már ültetik a facse meté-
ket, a hegyvidéken azon ban 
várni kell a hóolvadásig
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• MINDIG VAN TÁMASZOD!

• Minden évben több 
millió facsemetét 
ültetnek el a szé-
kelyföldi erdőkben 
a március-áprilisi 
időszakban, a munka 
megkezdését legin-
kább az időjárási vi-
szonyok, a hóolvadás 
befolyásolja. Az álla-
mi, közbirtokossági 
és magánterületeken 
idén is túlnyomórészt 
lucfenyőt ültetnek, a 
tavalyi széldöntések 
sújtotta övezetekben 
pedig várhatóan jö-
vőre kezdődhet el az 
erdőtelepítés.




