Gazdaság

A természeti katasztrófát kihívásnak tekintik
- Az áprilisi havazás és a májusi tornádó
okozta természeti károk felmérését körültekintő munkával másfél hónap alatt fejeztük be – mondta el Jung László az Egererdő Zrt. vezérigazgatója, akivel az időszerű
élet- és vagyonvédelemről, valamint a
legalább két évre tervezett rendkívüli
kármentesítésről beszélgettem.

-Kétségtelen, hogy az idei évben volt a
legnagyobb kártételű természeti katasztrófa a társaság működése óta. De gondoljunk csak a 2014-es jégkárra: 30 ezer köbméter kidöntött fa feküdt a Mátrában és
a Bükkben – idézte föl, hozzátéve – arra
viszont nem emlékszem, hogy ilyentájt 80
centis hó esett a Bükkben. Ez a mennyiség
abban is különbözik a megszokottól, hogy
áprilisban kizöldült az erdő. Gyöngyösön
például 5-600 méter feletti magasságban
hullott a hó, alacsonyabban esett az eső.
A vizes hó rátapadt a fákra és a hatalmas
szél letörte az ágakat és kidöntötte a fákat. Tornádó is pusztított. A forgószél 3035 centiméter átmérőjű fákat tekert ki
tövestől, az amerikai Fujita skálán a nagy
és erős közé sorolható, ahol a cellán belül 176-266 kilométer/órás szélsebesség
is lehet, amely sávosan tarolta le az erdőrészeket Sirok és Recsk térségében. A
vezérigazgató elmondása szerint a Bükkben összefüggő területeken, egy tömegben dőltek ki a fák. Helyenként újra kell
erdősíteni. Az így keletkezett üres foltokat
előbb le kell takarítani, majd talajelőkészítés után a termőhelynek megfelelő fafajjal kell beültetni.
- Az Egererdő Zrt. becsült természeti
kára 60-70 ezer köbméter faanyag. Erdészeinknek a természeti csapáskor szinte a
szívük szakadt meg, de szívós, bátor, erős
emberek, akik nem adják fel. Társaságunk
a katasztrófát kihívásnak tekinti – hangsúlyozta. A bejelentett viharkár után április 19-én beindult a gépezet: megalakult

4

a Megyei Védelmi Bizottság, munkába
lendült a Katasztrófavédelem, a Rendőrség, az Áramszolgáltató, a Közútkezelő, a
Honvédség, az Egererdő, és mindazok a
szervek és cégek, akik és amelyek operatív segítségére számítani lehetett. – Társaságunknál működésbe lépett a rendkívüli
felderítés. Értesítést kaptunk, hogy a viharos szélben a lezuhant fák elzárták egy
felsőtárkányi autós útját, aki kétségbeesve várt ránk. Aznap éjfél után szabadítottuk ki a szorult helyzetben lévő embert,
úgy, hogy a motorfűrészes kollégánkat
azonnal visszahívtuk az újabb fazuhanástól tartva.
Az Egererdő Zrt. az emberélet védelmét, az életveszély elhárítását, a segítségnyújtást tartja a legfontosabbnak.
Mint például azokban a viharos napokban a Galyatető felé vezető úton, ahol a
faágak a villamos vezetékre szakadtak,
és megszűnt a gépjárműforgalom és az
áramszolgáltatás. Ameddig a közútkezelő,
a katasztrófavédelem és az erdőgazdaság
munkatársai eltávolították az ágakat és
fatörzseket, kollégáik a cég terepjáróival
gázolajat szállítottak fel az aggregátorokba. A természet ugyanis nem mindig
partnere az embernek. Ezért kell hát a
legkomolyabban venni az Egererdő figyelmeztetését a kármentesítés alatt álló
helységek látogatásának tilalmáról. Ilyen
például a Szilvásváradi Erdei Múzeum,
ahol olyan mérvű a kár, hogy a vihar ös�szetörte a táblák tetőszerkezetét, használhatatlanok a bemutató eszközök is. Ez
is mutatja, hogy az életmentés és a vagyonmentés nem csak feltételezi, hanem
kiegészíti egymást.

-Mi volt a felmérésben résztvevők feladata? – kérdezem Jung Lászlót.
– Cégünknél stratégiai terv alapján mindenkinek személyre szóló munkája van.

A szakemberekből álló felmérő csoportok
térinformatikailag beazonosították műszereikkel a hegyoldalakat és felbecsülték a földön fekvő fák tömegét – sorolja.
Megmérték a hosszukat, az átmérőjüket,
köböztek. Körültekintően felmérték, hány
köbméter a bükk, a gyertyán, a tölgy és a
többi. Az így összegyűjtött adatokat erdőrészenként és fafajonként összesítették
és az eredményeket bejelentették az erdészeti hatóságnak: kérték, hogy ennek
alapján rendeljék el a rendkívüli fakitermelést. A rendszer szigora és rendje miatt
– amivel a vezérigazgató teljes mértékben egyetértett – a felmérés befejezéséig
egyetlen darab fát sem szállítottak el az
erdőkből. Ennek eredménye persze még
mindig csak egy becsült érték, mert a kidöntött fát nem mérhették darabonként,
a csoportok a hegyoldalakat térképezték.
Amikor megkapják az engedélyt, akkor
kezdődik el a favagyon kimentése. Az Egererdő 75 ezer hektár erdőt kezel, az erdei
utak hossza közel 700 kilométer. Felméréskor nem csak arról kellett számot adniuk, hogy hol és milyen nagyságrendű
a természeti kár, hanem ezzel párhuzamosan meg kellett tisztítaniuk a közlekedő utakat, hogy eljussanak rendeltetési
helyükre. Ahogy haladtak befelé az erdő
mélyére és sűrűjébe, megkeresték a turisták által kedvelt helyeket és próbáltak
mentesíteni. Így jártak el a Szalajka-völgyben is, ahol megtisztították a kisvasút útvonalát a forgalmat akadályozó faágaktól.
A társaság jelentős területe természetvédelmi oltalom alatt áll, az engedélyek
kiadásakor figyelembe kell venni a természeti értékek védelmének elsőbbségét. Adott esetben a természetvédelem
időbeni és mennyiségi korlátokat ír elő.
Mindezek mellett alaposan mérlegelni
kell, hogy hatalmas favagyonról van szó,
amit az erdő és a természet megtermelt.
A döntés serpenyőjében van a tűzifa
iránti örvendetes keresetnövekedés is. A
vezérigazgató elmondta azt is: a földön
keresztül-kasul fekvő faanyag kitermelése előre nem látható költséget jelent a
társaságnak, de a többletmunkát rendre
el fogják végezni. „Dolgozóink munkája
kiemelten balesetveszélyes. Rájuk mindennél jobban vigyázunk!” - tette hozzá.
M.I.

