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 „Jelen előadás tartalma nem 

feltétlenül tükrözi az Európai Unió 

hivatalos álláspontját.“ 



A projektterület földrajzi 

elhelyezkedése 

Börzsöny Cserhát 



Célkitűzések 

Átfogó célok 

 

• Természetvédelmi oltalom alatt álló, védettségi besorolással 

rendelkező és Natura 2000-es területeken, valamint nem védett 

területeken az adott élőhelyek komplex természeti értékeinek 

megóvása, javítása, helyreállítása 

 

• Hazai védett és közösségi jelentőségű fajok védelme, illetve 

élőhelyük biztosítása 

 

• Természetvédelmi és NATURA 2000 területeken folytatott 

természetközeli erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó 

technológiafejlesztés 



A növényvilágot (élőhelyet) veszélyeztető tényező: 
• Idegenhonos növényfajok agresszív terjedése 

Az erdőket (erdei élőhelyeket) 

veszélyeztető tényezők: 

• Adott tájban nem őshonos fajjal létrehozott állományok 

• Idegenhonos invázióssá váló fajokkal létrehozott 

állományok( inváziós gócponttá válhatnak) 

• Közelítési károk 

 



Erdészek által végrehajtott élőhelyvédelmi beruházás 

• 1.Élőhely helyreállítás invazív fajok visszaszorításával: A fejlesztési 

cél az őshonos állományokba ékelődött és onnan folyamatosan 

továbbterjedő invazív fajok (akác, bálványfa, „japán” keserűfű) 

visszaszorítása. 160 ha 

 



Csak  vegyszer használata vezet eredményre 

Akác 

 állományalkotó 

• Nagyfokú érzékenység a gyomirtó 

szerekre és gázaira (indikátorfaj) 

• Vastag kéreg – vastag elhalt nem 

lefűződő kéregdarabokkal 

• Sűrű szöveti állomány 

• Folyamatos növekedés gyakorlatilag 

fagyig 

• Nappalok rövidülésével anyagáramlás a 

gyökérzet felé  

• Erős gyökér- és tuskósarjadzó képesség 

• Magzókorát 10-15 évesen eléri. 

Csíraképessége 50 év 

 

Bálványfa  

szálanként 

• Trópusi növénycsalád 

• Kolonizálódó telepek – hosszú 

vízszintes gyökérrendszer, 

sarjképzése erőteljes 

• Korán 8-10 éves kortól terem,  

• Nagyfokú növekedés  

• Vékony kéreg 

• Könnyen átjárható kutikula 

• Elpusztulás után hamar elbomlik 

 



Élőhely helyreállítás invazív fajok 

visszaszorításával 

1. Vegyszeres irtás 

1. Permetezéssel 

2. Tuskóvegyszerezéssel 

3. Kéreg kenéssel 

2. Mechanikus irtás 

160 ha 



Projekt Cél Munka Neve Naturália Egység 

Invazív fajok visszaszorítás 
  
  
  

Mechanikus irtás         254,64     ha 

Tuskóvegyszerezés           36,62     ha 

Vegyszeres irtás         300,33     ha 

Összesen     



Erdészek által végrehajtott élőhelyvédelmi beruházás 

• 2 .Természeti értékek megőrzése, helyreállítása erdőszerkezet 

átalakítással: A fejlesztési cél a termőhelyidegen, nem őshonos 

erdőállományok átalakítása a termőhelynek megfelelő, őshonos fafajokkal 

jellemezhető életközösségekké. A pályázatban szerepeltetett forrás a 

folyamat megindítására ad lehetőséget. 19 ha 

 

 



Erdőszerkezet átalakítás 

 
1. Akác szerkezet átalakítás 

1.1. Terület letakarítása 

1.2. Kerítés építés 

1.3. Tuskóvegyszerezés 

1.4. Ápolás - kézi 

  - vegyszeres 

1.5. Talajelőkészítés 

1.6. Első kivitel - erdősítés 

csemetével 

1.7. Ápolás - kézi 

  - vegyszeres 

1.8. Pótlás – erdősítés 

csemetével 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      Fenyő szerkezet átalakítás 



19 ha 



Projekt Cél Munka Neve Naturália Egység 

Szerkezet átalakítás 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Kézi ápolás           72,89     ha 

Vegyszeres ápolás           55,70     ha 

Erdősítés első kivitel - csemete       202 800     db 
Erdősítés első kivitel - csemete 
ültetése       202 800     db 

Kerítés építés            4 585     fm 

Letakarítás           15,58     ha 

Pótlás - csemete         75 142     db 

Pótlás - csemete ültetése         75 142     db 

Részleges kézi (tányér, padka)      2 494,00     ha 

Tuskóvegyszerezés           12,58     ha 

Összesen     



Erdészek által végrehajtott élőhelyvédelmi beruházás 

 

• 3. Élőhelyvédelmi beruházás: A fejlesztési cél mobil, szerelhető 

közelítőcsúszdák beszerzése, mellyel a meredek, feltáratlan területeken 

lévő erdőrészletekben természetvédelmi szempontból is fontos kíméletes 

közelítést, így a szükséges fahasználatok természetkímélő elvégzését 

tesszük lehetővé.  

2 x 250 fm és a hozzá tartozó 2 db csörlő 



A modern műanyag erdészeti csúszdák előnyei: 

 

• alacsony beruházási és üzemeltetési költség  

• egyszerű szerkezeti kialakítás 

• külön kezelőszemélyzetet nem igényelnek 

• üzembiztosak 

• megfelelő faanyag koncentráció esetén üzemeltetése olcsó 

• természetkímélő anyagmozgatási módszer (kevésbé rongálják a talajt, faanyag 

mozgatása során nem keletkezik mélyebb közelítési, illetve vonszolási nyom) 

• áthelyezhetőség 



 

 

Köszönöm a figyelmet !! Köszönöm a figyelmet! 


