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KOVÁCS ATTILA

Csak a felmérések, terepbejárás 
és felleltározás során derült ki, 
hogy az előzetes becsléseket 

jelentősen meghaladó famennyisé-
geket döntött ki a szélvihar tavaly 
februárban a két megye erdőterüle-
tein. Cătălin Mutică, a Hargita Me-
gyei Erdészeti Igazgatóság vezetője 
kérdésünkre azt mondta, a Hargita 
megyei állami tulajdonú erdőkben 
mintegy 100 000 köbméter fa került 
a földre, a magánerdészetek által fel-

ügyelt közbirtokossági és ma-
gánerdőkben viszont ez a 
mennyiség eléri az 1 millió 
köbmétert. Az állami erdők-
ből az értékmegállapítás 
után a széltörések 80 szá-
zalékát már kitermelték és 

értékesítették, a fennmaradó 
mennyiséget ezután szállítják el. 
Hozzátette, a törvény szerint a szél-
döntött fa kitermelése után két éven 
belül erdőtelepítésre van szükség a 
letarolt területeken, ezek kitakarítá-
sa után viszont egy évig kivárnak a 
különböző kártevő rovarok miatt, és 
csak utána kezdik el az ültetést.

Több lett, mint gondolták

Becsléseikhez mérten jóval több, 
180 000 köbméternyi kidőlt fával 
szembesült a tavalyi felleltározás 
után a csíkszenttamási Terkő Köz-
birtokosság – tudtuk meg Kosza 
Elemér elnöktől, aki szerint ez a 
szám több, mint a kétszerese az 
előzetes számításoknak. Mint el-
mondta, saját erőből és külső cégek 
bevonásával ennek nagy részét 
már kitermelték, értékesítették, 
amit nem tudtak kitermelni – a Gy-
imesekben, Háromkút környékén 
– azt abban az állapotban értékesí-
tették. Ennek nyomán jövőben már 

200 hektárnyi területet terveznek 
beültetni. Az elnök arra is kitért, 
hogy a fa ára a tavalyi széldöntések 
nyomán jelentősen csökkent, de ma 
már közelíti a korábbi szintet. Ha-
sonló helyzetről számolt be érdek-
lődésünkre László Lajos csíkszent-
domokosi közbirtokossági elnök is, 
aki szerint 200 000 köbméternyi 
kidőlt fát tudtak eddig felleltározni 
550 hektáron, és még számbavétel-
re vár mintegy 120 hektár, legalább 
60 000 köbméter fával. Jelenleg 120 

000 köbméternél tart a kiterme-
lés az adataik szerint, így még sok 
munka maradt a vágtereken. Jövőre 
viszont végezni szeretnének, és az 
újraültetést is el szeretnék kezdeni, 
a nagyobb mennyiségű erdőtele-
pítést 2023-24-ben végzik el. A fát 
különböző vállalkozásoknak adták 
el, a kitermelést ezek végzik, a la-
kosságnak szükséges tűzifameny-

nyiséget a közbirtokosság saját cso-
portja biztosította. A széldöntött fa 
átlagára tavaly 100 lej volt köbmé-
terenként, idén legalább 120 lejre 
számítanak – ismertette.

Értékesítés változó árakon

A zetelaki közbirtokosság elnöke, 
Szabó Imre arról tájékoztatott, hogy 
a tavalyi szélvihar nyomán területei-
ken 57 000 köbméternyi kidőlt fát vet-
tek nyilvántartásba, kevés kivétellel 

ezt már értékesíteni is tudták. „Ahol 
az időjárás engedi, ott már megkezd-
tük újra a munkát, megvannak a 
szerződéseink a kitermelőkkel, akik 
a területeket ki is takarítják. A fát 
mi értékesítjük, elsősorban a helyi 
vállalkozóknak, a megmaradó részt 
pedig másoknak, de jöttek nagyobb 
cégek is, amelyeket nem tudtunk 
kiszolgálni” – részletezte. Az elnök 

úgy véli, a fa piacán a tavalyi nagy 
kínálat miatti árcsökkenés után az 
árszint kezdett helyreállni a széltö-
rés előtti állapotoknak megfelelően. 
Számításaik szerint két éven belül 
elkezdhetik az újratelepítést is. A 
gyergyószárhegyi közbirtokosság te-
rületein közel 80 hektár erdőt tarolt 
le a vihar tavaly, 38 000 köbméternyi 
fát döntve ki, ezenkívül szétszórtan 
is történt széltörés, amelynek nyo-
mán 56 000 köbméternyi kidőlt fát 
vettek nyilvántartásba – összegzett 
kérdésünkre Keresztes András el-
nök. Ez a mennyiség is több mint 
kétszerese az előzetes becsléseknek. 
Mint elmondta, az értékesítés, illetve 
a kitermelés 95 százaléka már meg-
történt, viszont eladni nem volt egy-
szerű, több módon is próbálkoztak 

ezzel, amíg vásárlókra találtak. „Az 
ár hónapok alatt rohamosan csök-
kent, kihoztuk belőle, amit lehetett, 
viszont az évi átlagáraknál jóval 
alacsonyabb áron tudtuk értékesíte-
ni” – vázolta. Keresztes szerint két 
évig kell pihenniük a területeknek, 
és 2024-ben kezdhetik az újratelepí-
tést. Az eddig felsoroltakhoz viszo-
nyítva kivételes a székelyvarsági 

Forrásköze Közbirtokosság esete, 
ahol az elején becsült 100 000 köb-
méternyi széltöréses famennyiség a 
felleltározás után 70 000 köbméter-
re csökkent – számolt be Pál Elemér 
elnök. A kitermelés túlnyomórészt 
megtörtént, ezt várhatóan májusban 
befejezik, viszont a nehézgépjármű-
vek alaposan megrongálták az erdei 
utakat, amelyeket tavaly folyamato-
san javítottak, és ezt idén is folytatni 
kell – tudtuk meg. A Zetelaki Erdő-
rendészeti Hivatal ügykezelésébe 
tartozó területeken 9 500 hektáron 
történt széltörés, 326 000 köbmé-
ternyi fát döntve ki, ebből teljesen 
letarolt a vihar 352 hektárt 173 000 
köbméternyi fával – tájékoztatott 
kérdésünkre András Róbert erdő-
mérnök, a hivatal vezetője. A kidőlt 
famennyiségből 173 000 köbmétert 
már kitermeltek, a vágtereket is kita-
karították, most egy 130 000 köbmé-
ternyi fát tartalmazó vágtéren folyik 
a kitermelés, ennek is nagy része 
elkészült – tudtuk meg. Az illetékes 
szerint júliusra minden tevékeny-
séggel végeznek, ha az időjárás ezt 
nem akadályozza.

Akadályokkal szembesülnek

Maros megyében az állami és ma-
gántulajdonú erdőkben több mint 
600 000 köbméter fát tört ki a tava-
lyi szélvihar, ennek viszont csak ke-
véssel több, mint felét sikerült eddig 
kitermelni és értékesíteni – tudtuk 
meg Ioan Roman Puchianutól. A 
Maros Megyei Erdészeti Igazgatóság 
műszaki igazgatója szerint több ad-
minisztratív akadály is hátráltatja a 
folyamatot, ez pedig esetenként oda-
vezet, hogy a kitermelésre szerződést 
aláírt cég visszamondja a megbízást. 
Az egyik gond, hogy nem lehet ki-
termelési engedélyt adni egyes terü-
letekre környezetvédelmi beleegye-
zések hiánya miatt, a másik pedig, 
hogy a vizekre vonatkozó törvény 
nem veszi fi gyelembe a fakitermelés 
kedvezőtlen hatását a vízminőségre, 
emiatt pedig sorozatosan bírságolják 
úgy a cégeket, mind az erdészetet – 
említette. Úgy vélte, ha ezek az aka-
dályok elhárulnak, idén befejezhető 
lesz a széldöntések kitermelése. 

Megsokszorozódott  fakitermelés
A tavalyi széldöntések nagy részét már értékesítették

A Zöld lábnyom névre keresztelt 
kezdeményezés az SZKA és a Zet-

elaka Erdőrendészeti Hivatallal közös 
projektje. „Egy klímatudatos vásárló 
már elvárja a gyártó, a szolgáltató 
klímasemlegességét, ez a 21. század 
legjobb cégére a progresszív nyugati 
társadalomban. Ez a vásárlói attitűd 
többfajta igényt szül az vállalkozói 

szektorra vonatkozóan is, elsősorban 
a bizonyítás és tanúsítás igényét” 
– magyarázzák a kezdeményezők. 
Egyébként így született az ún. ön-
kéntes széndioxid-kvóta, amely azon 
az elven alapszik, hogy a gazdasági 
tevékenység által termelt szén-dioxi-
dot a vállalkozások megpróbálják el-
lenpontozni olyan zöld beruházások 

fi nanszírozásával, amelyek képesek 
elnyelni a keletkezett szén-dioxidot. 
Ez leggyakrabban erdősítést, cseme-
teültetést takar, így az SZKA is ehhez 
a módszerhez folyamodott, tudtuk 
meg. A Zöld lábnyom célja tehát, hogy 
facsemete-vásárlásra ösztönözze a 
vállalkozókat, ellenben a tevékenység 
nem merülne ki csupán ebben: a részt 
vevő közösségeket továbbá arra is ösz-
tönzik, hogy a faültetésben is szerepet 
vállaljanak.

A projekt első partnere már meg is 
van: az első vállalkozás, amely be-

kapcsolódik a kezdeményezésbe, az 
a Color Metal Kft ., akikkel közösen 
indította az SZKA 2019-ben a Kupak-
Szív programot is. A vállalkozás 500 
facsemete vásárlását, gondozását fi -
nanszírozza, és a vállalat munkatársai 
részt vesznek az ültetési munkálatok-
ban is: az első ültetés szombaton lesz az 
Ivó Völgyében. Érdekes adalék, hogy a 
programban olyan fajtákat ültetnek, 
amelyek – Udvarhelyszék ökológiai-kli-
matikus adottságait figyelembe véve 
– magas biodiverzitás-értéket képvisel-
nek. Ilyen például a cirbolyafenyő 

vagy a szelídgesztenye. Ennek előnye, 
hogy ezeket a fafajokat nem fog-
ják felnőtt korukban kivág-
ni. A szombati akciót köve-
tően a frissen elültetett fák 
helyszínét online térképen 
is megjelenítik, így bármi-
kor elérhető, megtekinthető, 
hogy hová is került az az 500 
csemete, mely hozzájárul a 
környék  biodiverzitásának 
fenntartásához és javításához.

Kovács Eszter

• Több mint 1,7 millió köbméternyi fát döntött ki a tavaly februári szélvihar Hargita és 
Maros megyékben, ezért rendkívüli mértékben megnőtt a kitermelésre váró fatömeg. 
A felmérés, értékmegállapítás után meg is kezdődött az értékesítés és a kitermelés, 
mostanra a földre került famennyiség nagy részét már el is szállították a felvásárlók. A 
következő években csemetékkel kell beültetni a pusztítás sújtotta területeket.

Idén a legtöbb helyszínen 
befejezik a kitermelést, 
következhet az újratelepítés

▾  F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

Zöld lábnyom – tudatosságra nevelik a vállalkozókat
• Újabb, a környezettudatosságot népszerűsítő projekt-
tel rukkolt elő a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány: 
ezúttal kifejezetten a helyi vállalkozókat szólítják még.




