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Az állami erdészek elindították a természetes erdők felújítási projektjét  

 
 LESY SR, állami vállalat indítja a természetes erdők felújítási sikeres projekt 

folytatását a Selmeci hegyekben, a Korponai fennsíkon és a magyarországi 

Börzsöny és Cserhát hegységben.  

LESY Slovenskej republiky, állami vállalat az IPOLY ERDŐ Zrt. magyar erdészeivel 

együtt, elindították a „Természetes erdők közös támogatása” című kétéves határon túli 

projektet. Ebben a projektben a résztvevő partnerek stabilizálják a veszélyeztetett 

határon túli homogén egykorú erdőket és azokat eredeti, fajban gazdag heterogén és 

külön korú erdei növénytakarókká változtatják. Ezenkívül a Počúvadlo és a 

magyarországi Romhány területén az idegenforgalmi struktúra befejezésével 

propagálják a projekt megvalósításának helyszíneit és ezzel megnövelik a régió 

attraktivitását és látogatottságát. A projekt tervezett költségvetése 778 106,52 € összeget 

képez (ebből 366 782,32 € a LESY SR, š. p. számára) a költségvetés 85 %-a     (661 390,54 

€) az Európai területfejlesztési alap partnereinek lesz nyújtva.   

Az erdőgazdálkodás és a LESY SR állami vállalat elsőrendű célja az erdők tartósan fennmaradó 

kezelése, az adott terület erdei ökoszisztéma tulajdonságainak fennmaradása érdekében, az 

ökológiai stabilitásán át. Főként a talaj tulajdonságainak, az erdei ökoszisztémák struktúrájának 

és dinamikájának megőrzéséről van szó, ami az erdők összes funkciójának az állandó betartását 

biztosítja.  

A „Természetes erdők közös támogatása” című projektben a Selmeci hegyek és a Korponai 

fennsík környékén, de a Börzsöny és Cserhát magyarországi hegységek erdeiben is, éppen a 

termelési beavatkozás által elért károsult és elhanyagolt növényzet változása biztosítja az erdei 

források fejlődését és megőrzését. „A projekt legfőbb célja a határ menti természetes terület 

attraktivitásának a növelése, a természeti értékek felújítása által való látogatottság 

megnövelésével. Ezt pedig az erdők tartósan fennmaradó kezelésével, a veszélyeztetett egykorú 

homogén növényzet stabilizálásával és annak heterogén növényzetté átalakulásával érjük el, 

amely több eredeti fásnövény fajból áll úgy, hogy különböző célcsoportok számára az összes 

erdei funkciókat teljesítsék“, értelmezi Marian Staník, a LESY SR állami vállalat 

vezérigazgatója.  

A Selmeci hegyek és a Korponai fennsík területein az erdők eredeti összetételéből jelentősen 

csökkent a legfőbb lombos fanövények képviselése (bükkfa, tölgyfa). A párosujjú patások 

soksága, amelyeknek ideálisak itt az életkörülmények, körülrágásukkal és harapásukkal 

állandóan a fiatal erdei növényzet károsítását okozzák. Valamennyi helyen a bükkfa és a tölgyfa 

növedékei olyan mértékben károsultak, hogy gyertyánfa, akácfa és kőrisfa kezdi őket túlnőni. 

Viszont van potenciál az eredeti fanövényzet felújítására, mivel az adott területeken kiváló 

minőségű bükkfa és tölgyfa ökológiai típusok találhatók.  
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„Célunk a természetes erdők stabilitásának, erejének és teljesítményképességének a nevelése 

és megóvása. Stabilizálni a hasonnemű egykorú veszélyeztetett növényzeteket, majd azokat 

fokozatosan vegyes fanövény fajban gazdag, magasságban és vastagságban különböztetett, 

ökológiailag stabilabb növényzetekre változtatni“, magyarázza Marian Staník, a LESY SR 

állami vállalat vezérigazgatója. 

A tervezett rendelkezések keretein belül a Selmeci hegyek és a Korponai fennsík négy 

erdőgazdálkodásának 109,32 hektárján vágás lesz végrehajtva, amivel körülbelül 776 600 db 

fiatal fát tudunk megóvni,  189,95 ha nagyságú területen 950 000 db egyént, állatok ellen 

használt riasztószerekkel óvunk meg, a szövet kerítések hossza 12 475 m lesz, ezzel 32,84 ha 

fiatal erdei növénytakaróval befedett területet óvunk meg. A fakerítések 12 890 m hosszában 

lesznek felépítve 52,40 ha területen. Az öreg és szükségtelen, 28 200 m hosszú kerítések, 67,79 

ha területen el lesznek távolítva és megszűnnek.  126,67 ha területen 362 300 db cserje lesz 

kivágva. 306,08 ha területen pedig 1 087 400 db gyomos és nemkívánatos fásnövény lesz 

eltávolítva. A tartósan fennmaradó gazdálkodás alap feltétele ként ezzel javul az ökológiailag 

stabil és biológiailag diverzifikált erdei ökoszisztéma egészségi állapota. 

A projekt része a Počúvadlo-Lipová terület erdészeti tansétány felújítása is. Az erdészeti 

tansétány rekonstrukciójának célja az adott területen tájékoztatni a látogatókat és növelni az 

érdekességek számát és a kínált programok mennyiségét. Ezenkívül a természetes erdők 

attraktív területének látogatói számára körülményeket alakít a szabadidei tevékenységekre. 

Az IPOLY ERDŐ Zrt. által kezelt erdőkben pedig, a magyar oldalon, olyan mértékben terjedtek 

el az invazív fajok (akácfa, bálványfa, japánkeserűfű), hogy az eredeti fásnövény fajok és az 

általuk alakult közösségek nem képesek egyedül természetes módon újulni. Ezenkívül a határ 

menti terület látogatottságának növelése érdekében Romhány környékén gyermekjátszótér 

épül.  

Az egész projekt eredménye az élőhelyek megóvása és felújítása, a meghatározott 

területek jelen állapotának az újjáélesztése, az eredeti közösségek alakulása, azok megőrzése, 

és az eredeti fás növényfajok szaporodásához szükséges körülmények biztosítása lesz, több mint 

1 000 hektáron. Hasonlóképpen a projekt keretében 3,8 km hosszú (2,3 + 1,5 km) „zöld út“ 

alakul. Kölcsönös propagálással az adott területen megnövekszik a látogatottság (évente 3.000 

személlyel).  LESY SR, š. p. és az IPOLY ERDŐ Zrt. mint partnerek a projekt által, a lakosok 

és a látogatók számára megőrzik és propagálják a határ menti területek természeti értékeit. 

A „Természetes erdők közös támogatása” című projekt immár a LESY SR állami vállalat harmadik 

sikeres projektje az INTERREG V-A Slovenská republika-Maďarsko Együttműködési program 

keretében, amelybe szlovák és magyar erdészek kapcsolódtak. A projekt teljes költségvetése           778 

106,52 EURÓ, ebből 661 390,54 EURÓ az ETFA (Európai területfejlesztési alap) forrásaiból 

származik, 80 037,74 EURÓ az állami költségvetésből és 36 678,24 EURÓ a projektpartnerek saját 

társfinanszírozásából származik.  
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A projekt az Európai Unió Európai területfejlesztési alap pénzügyi eszközeiből 

társfinanszírozott. „Ez a közlemény nem képviseli az Európai Unió hivatalos 

állásfoglalását“. 

www.skhu.eu 

Besztercebánya, 2018.március 13. 
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