
Körkép
csík

2. oldal |  2011. május 12., csütörtökhargitanépe

Több száz hekTáron ülTeTnek idén facsemeTékeT hargiTa megyében

Irtásra pótlás

Több mint háromszáz hektárnyi 
terület erdősítését tűzte ki célul 
ebben az évben a Hargita megyei 
erdészeti hivatal: az átfogó akció-
ban hozzávetőlegesen 1 330 000 
luc- és vörösfenyőt, illetve bükkfa-
csemetét ültetnek el. A csíkszere-
dai részleg munkatársai tegnap a 
Csobotfalva Közbirtokosság terü-
letén már 3500 fenyőt helyeztek 
az ültetőfészkekbe.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Összesen 315,4 hektárt érint 
a Hargita megyei erdészeti 
hivatal erdősítési akciója: 

május végéig jóval több mint egymil-
lió facsemetét készülnek elültetni – 
közölte Sabina Stoia. A megyei erdé-
szet szóvivője szerint a 315 hektárnyi 
félkopár terület és gyenge minőségű 
legelő közül 67 hektár az állami er-
dőalapba tartozik, 248 hektár pedig 
magánkézben, illetve a megyei erdé-
szeti hivatal ügykezelésében van. Az 
erdősítési tervnek megfelelően eze-
ken a területeken 1 335 000 vörös-
fenyő-, lucfenyő- és bükkfacsemetét 
ültetnek el – ezek nagyobb hányada 
az erdészet csemetekertjeiből szárma-
zik, mintegy 400 000 csemetét pedig 
kereskedelmi úton szereznek be. A 
licitre bocsátott munkálatokat olyan 
szakcégek végzik, amelyek rendelkez-
nek a környezetvédelmi minisztéri-
um tanúsítványával. 

Az akcióval párhuzamosan egy 
kisebb mértékű kampány is zajlik: 
ennek során összesen öt (a megye 
területén lévő erdőgondnokságok 
számának megfelelően egy-egy) hek-
táron ültetnek el 16 500 fenyőcseme-
tét. A megyei erdészet munkatársai 
által végzett és önkéntesek által segí-
tett erdőültetést az erdők nemzetközi 
évének tiszteletére végzik. 

Külön tudomány 
a csemeteültetés
A csíkszeredai állami erdésze-

ti hivatal munkatársai tegnap a 

csobotfalvi részen egy hektáron ül-
tettek facsemetéket, együtt a terület 
tulajdonosa, a Csobotfalva Közbir-
tokosság által toborzott csoporttal. 
Az avatatlanok számára a helyszí-
nen kiderült, nem egyszerű munka 
a csemeteültetés, az ültetőgödör 
szakszerű kiásásának külön tudo-
mánya van. Előbb egy 80 x 60 cen-
timéteres területről el kell távolí-
tani a gyeptéglát, olyan módon, 
hogy a gödör völgy felőli részén 
kis gátat képezzen a kiásott föld a 
domboldalon lefolyó csapadékvíz 
számára, hiszen a facsemetének 
nagy a vízigénye. Szükség van egy 
kis, gyommentes udvarra is a cse-
mete körül, mivel a gyors növésű 
erdei fű elfojthatja a zsenge fenyőt, 
így az könnyen kiszárad. A ko-
pasz tér közepére szokták kotorni 
a tulajdonképpeni ültetőfészket, 
amely körül alaposan porhanyíta-
ni kell a rögöket, hogy a csemete 
gyökere körül tömöríthető legyen 
a föld. 

 „Ha az elültetett csemete enyhe 
húzásra kijön a földből, akkor an-
nak az ültetőnek meg kell mutatni, 
merre az út hazafelé, mert több kárt 
csinál, mint hasznot” – vélekedett 
az egyik erdész, aki szakmai reflex-
ből ellenőrizte néha a többiek mun-
káját. A csobotfalvi hegyoldalban 
dolgozó csapaton látszott, hogy er-
dészeti szakemberek, hiszen a vég-
zett munkát bátran lehetett volna 
oktató jellegű példának használni 
az erdészeti tankönyvekben. 

Az erdészet munkatársai nem-
csak elültették a kis fenyőket, ha-
nem hat évre vállalták a terület 
szakszerű utógondozását is. „A 
2011-es évet az erdők nemzetközi 
évének nyilvánították, ezért is hir-
dettek meg több programot az idén 
az országos erdőgazdálkodási szer-
vek. Ezek egyike a Románia gyö-
keret ereszt néven futó program, 
ennek keretében szerveztük a mai 
csemeteültetést. Akciónkban egy-
hektárnyi, az országos erdőalapon 
kívüli terület erdősítését vállaltuk” 

– közölte a csapatot vezető János 
Levente, a Csíkszeredai Erdészeti 
Hivatal vezetője. 

Szakmai aggályok
Az elmúlt évtizedek fejetlen er-

dőirtását javító kormányzati szán-
dék dicséretes, ám a jóindulat, no 
meg a politika sajnálatos módon 
néha felülírja a szakmát – közölték 
véleményüket a szakemberek. A ré-
gebbi erdészeti törvények kifejezet-
ten tiltották például, hogy a tarvá-
gások után két éven belül csemetét 
ültessenek az illető helyszínen: eny-
nyi idő kell, amíg a vágtereken elsza-
porodó kártevők, a fenyőormányos 
és a cserebogárlárva jobbára eltűnik 
a talajból. Az új jogszabályok szerint 
az erdőgazdálkodó köteles két éven 
belül beültetni az illető területet, ám 
a kártevők miatt a siker megkérdője-
lezhető – a tapasztalat szerint sokat 
kell majd pótlásként hozzáültetni a 
csemetéshez a későbbi években – vé-
lekedett egyik erdészeti szakember. 
Csobotfalván tegnap nem merült fel 
ilyen gond, hiszen egy legelős terüle-
tet ültetett be a csapat.

Hosszú távú elgondolások
Gecző Tibor, a Csobotfalva 

Közbirtokosság elnöke elmondta, 
viszonylag kis területen, alig hatszáz 
hektáron gazdálkodhatnak, a gazda-
sági mutatók is ehhez viszonyíthatók. 
„Nem erőltetjük a nagy terveket, az 
évente engedélyezett vágási mennyi-
ségből fenn tudjuk tartani magunkat, 
illetve ki tudjuk osztani a tagságnak 
a részesedést” – nyilatkozta Gecző. 
Hozzátette: igyekeznek inkább hosz-
szabb távon gondolkodni, ezért idén 
már háromhektárnyi területen erdő-
sítettek, ugyanakkor másik nyolc, az 
előző években ültetett csemetésben 
végeztek hiánypótlást. „Az állatál-
lomány nagyon megcsappant, kevés 
a legelőre hajtott állat, ezért döntöt-
tünk úgy, hogy a gyengébb legelőket 
beerdősítjük” – ismertette a közbir-
tokosság hosszabb távú gazdasági el-
képzeléseit az elnök.

Csemeteültetési kampány a csobotfalvi közbirtokosság területén. Egy hektáron 3500 fenyő nőhet fotó: hompoth loránd
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TovábbKépzéS A KorAi FejleSzTő KözponTbAn

Problémafelismerést 
tanulnak

Darvas Beáta

Nagy hiányosságai vannak a ro-
mániai, erdélyi óvó- és gyógy-
pedagógusi, gyógytornász, 

pszichológus-továbbképzéseknek – 
környezetünkben is számtalan példa 
van arra, hogy autista vagy más elté-
rő fejlődést mutató gyerekkel kellett 
külföldre, Magyarországra költöznie 
a szülőknek ahhoz, hogy gyermekük 
megfelelő terápián vehessen részt, illet-
ve képzésben részesüljön. Ezt a hiányt 
igyekszik pótolni a Csíkszentmártoni 
Korai Fejlesztő Központ – amint 
az intézmény vezetője, Sógor Enikő 
hangsúlyozta, nem kizárólag az álta-
luk foglalkoztatott szakemberek kép-
zésére szervezték meg a magyarországi 
dr. Lakatos Katalin vezetésével ezen a 
héten tartott kurzust.

– A Tervezett Szenzomotoros Te-
rápia (TSMT), amelyet több szakasz-
ban ismertet meghívottunk, közel 
negyven érdeklődőt vonzott. Ebből 
huszonketten vesznek részt a képzésen 
Szatmár, Kovásza, Hargita, Kolozs és 
Maros megyéből, de van budapesti 
résztvevő is – mondta el megkere-
sésünkre Sógor Enikő. Szerinte a dr. 
Lakatos Katalin által kifejlesztett és 
alkalmazott eljárás gyermekek és fel-
nőttek esetén is sikerrel alkalmazható, 
a módszer pedig egyre nagyobb teret 
hódít a korai fejlesztésben, a tanulási 
zavarok megelőzésében és az agysérü-
léses betegek rehabilitációjában – de 
az autizmus korai felismerésében és 
kezelésében is sikeresnek bizonyult. 
A héten zajló képzés tulajdonkép-
pen csak az első szakasza a Tervezett 
Szenzomotoros Terápia megismeré-
sének, ez a diagnosztikai szakasz, és a 
központ munkatársaival közösen kere-
sik az alkalmat arra is, hogy a megvaló-
sítási eljárások képzését is megtartsák. 

– A gondot az jelentheti, hogy a 
családok, amikor érzik, hogy valami 
foglalkozás, terápia kellene a gyerek-
nek, különböző helyeken keresik a 
megoldást. Különböző szakemberek 
pedig más-más terápiás módszert 
alkalmaznak, és így párhuzamosan 
futhat két terápia, amelyek kioltják 
egymás hatását” – részletezte a problé-
mákat dr. Lakatos Katalin. A budapes-
ti szakember szerint az ő eljárása azért 
hatékony, mert aki hozzájuk fordul, 
azt megvizsgálják: ha ötven százalék 
alatti a teljesítménye, akkor egyéni te-
rápiára megy, mert az a mozgásanyag 
és az a struktúra fogja őt feljavítani; ha 
ötven százalék fölötti teljesítményű a 
gyerek, csoportos képzésre megy. Te-
hát a módszernek a diagnosztikai ré-
szen túl három modulja van: az egyéni 
TSMT, a csoportos TSMT, valamint 
a HRG (Hidroterápiás Rehabilitációs 
Gimnasztika), azaz a vízben végzett 
torna.

– Most itt, Erdélyben a diagnosz-
tikát tanulják. Erről a vizsgálatról 
azt mondjuk, hogy organikus, tehát 
idegrendszeri érettséget mér. Aki or-
ganikusan éretlen, annak nehézségei 
vannak a tanulásban, a beilleszkedés-
ben, és ha nem végeztetnek vele felzár-
kóztató terápiát, akkor nem tud szak-
mát tanulni, képtelen lesz a társadalmi 
beilleszkedése. Két út van: az önpusz-
tító, illetve a bűnöző életmód, vagy a 
szülőkön való élősködés. Ezt az ötéves 
gyerekből még nem nézi ki a szülő, 
azt hiszi, hogy az ő gyereke más, de 
nézzen meg egy olyan családot, ahol 
hatszor bukott a gyerek, az mit csinál 
húszévesen. A szülőknek meg kell ér-
teniük, hogy ők akkor jó szülők, ha a 
gyereknek segítenek felzárkózni, hogy 
egy kompetens egyén legyen belőle” – 
mondta el Lakatos Katalin. 


