Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Szombathelyi Erdészeti Zrt. kezelésében
lévő állami erdőkben 2014. május 15-én és 16-án az Yvette nevű ciklon rendkívüli károkat okozott.
A nagy mennyiségű csapadék következtében felázott talajú erdőkben,
elsősorban a bükkösökben, fenyvesekben, tölgyesekben az orkánerejű vihar széldöntést okozott, és több tízezer köbméternyi fa dőlt ki
megyeszerte. A közlekedési utakon a rádőlt fákat már eltávolítottuk,
azonban az erdőterületeken a kidőlt és veszélyes fák kitermelése és elszállítása hosszabb időt vesz igénybe.
A kárfelmérést és az engedélyezést követően folyamatosan hajtjuk végre a szükséges fakitermelési munkákat, melyek során a látogatók testi épségére és ingóságaira veszélyt jelentő fákat is eltávolítjuk a turistautakról és a közjóléti létesítmények környezetéből.
A széldöntéses területeken azonban a puszta emberi jelenlét is veszélyes lehet a még álló, de sérült gyökérzetű fák miatt, melyek enyhébb
szélben vagy nagyobb eső után szintén kidőlhetnek és balesetet okozhatnak.
A fenti ok miatt a Szombathelyi Erdészeti Zrt., mint a Vas megyei állami tulajdonú erdők kezelője, az erdőről és az erdő védelméről és az
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 94.§ (1) bekezdés a) pontja alapján
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Tisztelt Erdőlátogató!

AZ ÁLLAMI ERDŐ LÁTOGATÁSÁT 2014. OKTÓBER
31-IG KORLÁTOZZA! AZ ÉRINTETT ERDŐTERÜLETEKEN TARTÓZKODNI ÉLETVESZÉLYES ÉS TILOS!
Köszönjük megértésüket: Szombathelyi Erdészeti Zrt.
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Wir informieren Sie auf diesem Wege darüber, dass der Sturm Yvette am
15. und 16. Mai 2014 in den von der Forst AG Szombathely bewirtschafteten Staatsforsten schwere Schäden angerichtet hat.
Infolge der großen Niederschlagsmengen entstanden in den Beständen
mit aufgeweichtem Boden – vor allem in den Buchen-, Nadel-, Eichenwäldern - durch den orkanartigen Sturm Windwürfe und stürzten Bäume
mit einer Holzmasse von mehreren 10 Tausend Kubikmetern im Komitat
um. Auf den Verkehrswegen wurden die umgestürzten und gefährlichen
Baumstämme bereits entfernt, die volle Aufräumungsarbeit und der Abtransport des Sturmholzes nehmen aber eine längere Zeit in Anspruch.
Nach der Schadenserfassung und dem Einholen der Genehmigungen werden laufend die notwendigen Arbeiten bei der Holzernte durchgeführt,
im Zuge derer die für die Besucher gefährlichen Baumstämme von den
Wanderwegen und der Umgebung touristischer Einrichtungen entfernt
werden.
Für die Menschen kann die bloße Anwesenheit in den vom Windwurf betroffenen Gebieten infolge der noch bestehenden, aber im Wurzelbereich
geschwächten Stämme, die bei einem schwächeren Windstoß oder nach
einem stärkeren Regen umstürzen können, eine echte Gefahr.
Mit Rücksicht auf obige Gefahr wird von der Forst AG Szombathely, dem
Bewirtschafter der Staatsforste im Komitat Vas
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Sehr geehrte Freunde des Waldes!

DER BESUCH IN DEN STAATSFORSTEN BIS 30. OKTOBER EINGESCHRÄNKT! DER AUFENTHALT IN DEN BETROFFENEN WALDGEBIETEN IST LEBENSGEFÄHRLICH UND DESHALB UNTERSAGT.

Rechtsgrund: § 94, Punkt a), Abs. (1) des Gesetzes Nr. 37/2009 über
den Wald, Schutz der Wälder sowie die Waldbewirtschaftung.
Wir danken für Ihr Verständnis! Forst AG Szombathely
A szakford. készítette: BEROLIN Bt. Krisch Imre ny.vez.nyelvtanár
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