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„Spolo ne pre prirodzené lesy v pohorí 
Börzsöny, Cserhát, v Štiavnických vrchoch 

a v Krupinskej planine”

„Közösen a természetes erd kért a Börzsö-
ny, a Cserhát és a Selmeci hegységben, és 

a Korponai síkságon“

Projekt je výsledkom spolupráce zamestnancov štátneho 
podniku LESY SR, Odštepného závodu Levice a Ipoly Erd  Zrt. 
(a.s.) a realizoval sa v rámci Programu cezhrani nej spoluprá-
ce Ma arská republika – Slovenská republika 2007 – 2013.

Územia lesov v pohorí Börzsöny, Cserhát, v Štiavnických vr-
choch a v Krupinskej planine sú biotopom pre mnohé chráne-
né, významne chránené druhy alebo práve druhy s mimori-
adnou prírodo-ochrannou hodnotou. Ich úspešná ochrana, 
dlhodobé udržanie je predstavite né prírodoochrannou reha-
bilitáciou biotopov a k zachovaniu smerujúcimi innos ami. 
Uvedené je v súlade so stratégiou územia národného par-
ku a chráneného územia. Zna nú as  opatrení na ochranu 
biotopu daného územia ustanovujú miestne lesné hospodár-
ske plány daného územia (ktoré pre štátnych lesných hospo-
dárov slúžia aj ako 10 ro ný plán hospodárenia). V niektorých 
prípadoch môže lesný hospodársky plán pre daný lesný po-
rast konkrétne stanovi  cie ové drevinové zloženie, v iných prí-
padoch upravuje hospodárenie vo všeobecnejšom, vä šom 
merítku a s možnos ou vo by. Prvotným cie om oboch foriem 
hospodárenia je, aby v danom regióne bol cez ekologickú sta-
bilitu trvalo zabezpe ený lesný ekosystém. V prvom rade je to 
ochrana vlastností pôdy a štruktúry i dynamiky lesného eko-
systému, teda plnenie zotrva ných funkcií lesa. V tých oblas-
tiach, kde dôsledkom prírodných katastrof a iných vonkajších 
vplyvov sa ekologická stabilita oslabila, je prvotným cie om 
da  tieto lesné porasty do prírode blízkeho stavu. Projekt za-
padá ako do stratégie spolo nosti IPOLY ERD  Zrt.(a.s.), tak aj 
do stratégie štátneho podniku LESY SR. 

U oboch obhospodarovate ov lesa je vysoký pomer pri-
rodzenej obnovy lesa. Ve ký dôraz sa kladie na formy hos-
podárenia zabezpe ujúce plynulé pokrytie lesov. Partner-
mi aplikované technológie blízke prírode slúžia efektívne 
k uplatneniu smerníc EÚ na územiach Natura 2000.

Po as spolo nej realizácie projektu partneri sústredili po-
zornos  na vyriešenie problému prítomného na oboch stra-
nách hranice, teda na rekonštrukciu lesov so zhoršeným sta-
vom a štruktúrou a na obmedzenie inváznych druhov rastlín.

Cie om projektu je obnova a udržanie (zachovanie stavu) 
jednotlivých prírodných biotopov v pohorí Börzsöny, Cserhát, 
v Štiavnických vrchoch a v Krupinskej planine reštruktualizá-
ciou lesa a potla ením invázneho porastu. Vývoj technológií 
v spojitosti s prírode blízkym obhospodarovaním lesa v chrá-
nených územiach a v územiach NATURA 2000. V rámci projek-
tu sa partneri snažili o stabilizáciu ohrozených homogénnych 
a jednovekých lesov a o iasto nú rekonštrukciu pôvodného, 
viacdruhového, heterogénneho lesného porastu. Odborným 
obsahom projektu bola realizácia takých lesníckych pestova-
te ských prác a opatrení na ochranu lesov, ktorých výsledkom 

A LESY SR állami vállalat Lévai Erdészeti Üzemének és az Ipo-
ly Erd  Zrt. munkatársainak együttm ködése során létrejött 
projekt a Magyarország - Szlovákia Határmenti Együttm kö-
dési Program 2007 - 2013 keretén belül valósult meg.

A Börzsöny, a Cserhát, a Selmeci hegység és a Korponai 
fennsík erd területei számos védett, fokozottan védett vagy 
épp Vörös Könyves magas természetvédelmi érték  faj szá-
mára jelentenek él helyet. Eredményes védelmük, hosszú 
távú fennmaradásuk az él helyek természetvédelmi rehabili-
tációjával és meg rzésre tett tevékenységekkel képzelhet  el. 
Ez összhangban van a terület Nemzeti Parkjának és Tájvédel-
mi Körzetének stratégiájával is. Az él helyvédelmi intézkedé-
sek jelent s részét az adott területre érvényes körzeti erd -
tervek (melyek az állami erd gazdálkodók számára a 10 éves 
üzemtervként is szolgálnak) el írják. Esetenként erd részlet 
szinten rendelkezik az erd terv, konkrét célállományok me-
ghatározásával, más esetekben általánosabban, nagyobb 
léptékben és választási lehet séget biztosítva szabályozza 
a gazdálkodást. Els dleges célja mindkét erd gazdaságnak, 
hogy tartamosan biztosítsa az erdei ökoszisztémát az adott 
térségben az ökológiai stabilitáson keresztül. Els sorban a ta-
laj tulajdonságainak és az erdei ökoszisztémák szerkezetének 
és dinamikájának a megóvása, tehát az erd  tartamos funkci-
óinak a teljesítése. Azokban a térségekben, ahol az ökológiai 
stabilitás a természeti katasztrófák és egyéb küls  hatások 
következtében gyengült, ott a cél miel bb természetközeli 
állapotba hozni ezen erd állományokat. A projekt illeszkedik 
mind az IPOLY ERD  Zrt., mind a LESY SR. stratégiájához is.

Mindkét erd gazdálkodónál a természetes erd felújítá-
sok aránya magas. Nagy hangsúlyt helyeznek a folyamatos 
erd borítást biztosító üzemmódokra. A partnerek által alkal-
mazott természetközeli technológiák hatékonyan szolgálják az 
EU Natura 2000 területeken érvényesíteni kívánt irányelveit.

A partnerek jelen projekt közös végrehajtásában a határ 
mindkét oldalán megoldandó környezeti problémára, azaz 
a leromlott állapotú és szerkezet  erd k átalakítására, az in-
vazív növények visszaszorítására koncentráltak.

A projekt célja a Börzsöny, a Cserhát, a Selmeci hegység és 
a Korponai fennsík egyes természetes él helyeinek helyreállí-
tása és fenntartása (állagmeg rzése) erd szerkezet átalakítá-
sával, invazív növények visszaszorításával. Természetvédelmi 
és NATURA 2000 területeken folytatott, természetközeli erd -
gazdálkodáshoz kapcsolódó technológiafejlesztés. A partne-
rek a projekt keretében stabilizálni kívánták a veszélyeztetett 
homogén és egykorú erd ket és részben átalakítani shonos, 
több fafajból álló, heterogén erd állományokra. A projekt sza-
kmai tartalma olyan erd m velési munkák és erd védelmi in-
tézkedések megvalósítása volt, amely eredményeképpen az 
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Partneri 
projektu 
Projekt 
partner

Maximálny 
príspevok 
ERDF v EUR
Maximum 
ERFA hozzájá-
rulás EUR

iastkový 
pomer 
 nancovania 

ERDF v %
ERFA 
 nanszírozási 

részarány %

Maximál-
na suma 
príspevku 
z národného 
rozpo tu 
v EUR
A nemzeti 
költségvetési 
hozzájárulás 
maximum 
összege EUR

iastkový 
pomer 
príspevku 
z národného 
rozpo tu v %
A nemzeti 
költségvetési 
hozzájárulás 
részaránya %

Vlastná 
spoluú as  
v EUR
Az önrész 
mértéke EUR

Pomer 
vlastnej spo-
luú asti v %
Az önrész 
aránya %

Celkový roz-
po et v EUR
Teljes költsé-
gvetés EUR

Vedúci 
partner (PL) 
IPOLY ERD  
Zrt. (a.s.)
Vezet  
partner (LP) 
IPOLY ERD  
Zrt. 

312 575,98 80,75 55 160,47 14,25 19 354,55 5,00 387 091,00

Hlavný 
cezhrani ný 
partner (CBP) 
LESY SR, š.p.
F  határon 
túli partner 
(CBP) LESY 
SR.

344 983,55 85,00 40 586,30 10,00 20 293,15 5,00 405 863,00

Celkom:

Összesen:
657 559,53 95 746,77 39 647,70 5,00 792 954,00

je trvalá schopnos  lesa plni  svoju hospodársku, ochrannú 
a rekrea nú funkciu nárokovanú zo strany spolo nosti. 

Plánovaný projekt sa realizoval v Ma arsku v regióne Se-
verného Ma arska, v rámci toho v Peštianskej a Novohrad-
skej župe, a v Slovenskej republike v regióne Nitrianskeho 
a Banskobystrického kraja.

Tab. 1: Zdroje  nancovania v schválenom projekte:

erd  tartamosan tudja betölteni a társadalom által igényelt 
gazdasági, védelmi és rekreációs szerepét.

A tervezett projekt Magyarországon a Közép-Magyarors-
zág és az Észak-Magyarország Régióban, azon belül Pest és 
Nógrád Megyében, Szlovákiában a Besztercebányai és a Nyit-
ra megyei régióban valósult meg.

Táb. 1: A  nanszírozás forrásai a jóváhagyott pályázatban:

Realizácia projektu sa za ala 01.12.2012 a trvá 24 mesia-
cov, do 30.11.2014. Úlohy naplánované v projekte vykonávajú 
partneri v rámci spolo nej de by práce. Vykonávanie hlavných 
projektových aktivít – po verejnom obstarávaní – sa za alo v 
dotknutých astiach lesov  v lete 2013.

Uvedený rozpo et sa podarilo vy erpa  takmer v celom 
rozsahu. Po as trvania projektu boli podané a schválené všet-
ky projektové hlásenia, zostáva už iba podanie závere ného 
hlásenia. 

V projekte prijaté kvantitatívne hodnoty boli splnené, o 
om v rámci závere ného podujatia odznejú podrobné refe-

ráty. Taktiež boli splnené projektom prijaté výstupné a výsled-
né  indikátory.

Po as trvania projektu v záujme koordinácie realizácie 
projektu a vyú tovania boli partnermi usporiadané štvr ro né 
stretnutia. Na Slovensku boli usporiadané tri stretnutia a al-
šie tri stretnutia boli v Ma arsku. Ma arský partner za ú asti 
slovenského partnera v d och 23. -24. apríla 2014 usporiadal 

A projekt megvalósítása 2012.12.01-én kezd dött és 24 hó-
napig, 2014.11.30-ig tart. A projektben megtervezett felada-
tokat a partnerek közös munkamegosztásban hajtják végre. 
A projekt f  tevékenységeinek végrehajtása –a közbeszerzést 
követ en- 2013. nyarán elkezd dött az érintett erd részletek-
ben.

A fenti költségvetést sikerült csaknem egészében kimeríte-
ni. A projekt id tartama során benyújtásra, és jóváhagyásra 
került az összes projekt-jelentés, már csak a zárójelentés be-
nyújtása van hátra. 

A pályázatban vállalt mennyiségi értékek teljesültek, err l 
partnerenként a záró rendezvény keretében részletes beszá-
molók hangzottak el. Szintén teljesültek a pályázatban vállalt 
kimeneti és eredmény indikátorok.

A partnerek a projekt folyamán negyedévente tartottak ta-
lálkozót a projekt végrehajtásának koordinálása, elszámolása 
érdekében. Három projekt találkozó Szlovákiában és három 
találkozó Magyarországon volt. A magyar partner a szlovák 
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Obr. 2: Projektový tím po as výmeny skúseností v lesnom poraste na LS Pláš ovce
Kép 2: A projektcsapat tapasztalatcsere közben az egyik erd részletben a Palásti erdészetnél

seminár v Bernecebaráti s tematikou prírode blízkeho obhos-
podarovania lesov. Slovenský partner usporiada závere nú 
konferenciu projektu, kde sa uskuto ní vyhodnotenie realizá-
cie projektu a ur ia sa alšie možnosti spolupráce. 

Realizovalo sa využívanie naplánovaných komunika ných 
prostriedkov pre publicitu projektu. Informovanie verejnosti 
sa uskuto nilo prostredníctvom  webovej stránky, televízie, 
rozhlasu a tla e. Po zahájení projektu bola spolo nos ou 
IPOLY ERD  Zrt. (a.s.) vytvorená dvojjazy ná webová  stránka, 
na ktorej sa objavili hlavné údaje o projekte, udalostiach ako 
aj fotodokumentácia. Partnermi boli umiestnené na realizáciou 
dotknutých miestach informa né tabule, aj na lesných správach 
a prostriedkoch. Projekt bol propagovaný aj na Medzinárodnej 
výstave FEHOVA v Budapešti usporiadanej v d och 13.-16. febru-
ára 2014 spolu s ostatnými projektami HUSK. Táto výstava je jed-
na z najnavštevovanejších v rámci strednej Európy a v roku 2014 
sa môže pýši  s viac ako 50 tisíc návštevníkmi.  

Po zhrnutí možno konštatova , že Ipoly Erd  Zrt. (a.s.) a LESY 
SR, š. p.  úspešne realizovali v projekte naplánované aktivity a 
tým prispeli k zlepšeniu prirodzeného stavu lesov v pohorí Bör-
zsöny, Cserhát, v Štiavnických vrchoch a v Krupinskej planine. 

partner részvételével szemináriumot szervezett 2014. április 
23-24-én, Bernecebarátin a természetközeli erd gazdálko-
dás témakörében. A szlovák partner szervezte a projekt záró 
konferenciáját, ahol a projekt megvalósítása került kiértéke-
lésre és meghatározásra kerültek az együttm ködés további 
lehet ségei.

A tervezett kommunikációs eszközök használata megvaló-
sult. A tájékoztatás WEB lap, Tv, Rádió és sajtó útján történt. A 
projekt indulásakor az IPOLY ERD  Zrt. kialakított egy kétnyel-
v  Web-oldalt, amelyen megjelentek a projekt f bb adatai, 
események és a fotódokumentáció. A partnerek információs 
táblákat helyeztek ki az érintett helyszíneken, erdészeteknél 
és az eszközökön. A projekt a 2014. 02. 13. és 16. között me-
grendezett Budapesti FEHOVA Nemzetközi Kiállításon is pro-
pagálva volt, többi HUSK projekttel együtt. Ez a kiállítás a kö-
zép-európai térségben az egyik leglátogatottabb, és 2014-ben 
több mint 50 ezer látogatóval büszkélkedhetett. 

Összegzésként megállapítható, hogy az Ipoly Erd  Zrt. és a  
LESY SR a pályázatban foglaltakat sikeresen végrehajtotta és 
ezzel hozzájárult a Börzsöny, a Cserhát, a Selmeci hegység, és 
a Korponai fennsík erdei természetes állapotának javításához.

Obr. 1: Miesto realizácie projektu
Kép 1: A pályázat megvalósításának egyik helyszíne
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Skúsenosti z realizácie projektových aktivít 
u ma arského partnera

A projekttevékenységek megvalósítási ta-
pasztalatairól a magyar partnernél

Zachovanie, obnova prírodných hodnôt rekonštruk-
ciou lesnej štruktúry: Cie om obnovy je rekonštrukcia 
cudzo-stanovištného, nepôvodného lesného porastu 
na spolo enstvá, ktoré sú charakteristické pôvodnými 
druhmi stromov na zodpovedajúcom stanovišti. Zdroje 
uvedené v projekte umožnili zahájenie procesu.

Obnova biotopu potla ením inváznych druhov: Cie om 
rozvoja je obmedzenie inváznych druhov (agát, pajase , po-
hánkovec japonský), ktoré sa za lenili do pôvodného porastu 
a odtia  sa plynule rozširujú alej.

Investícia do ochrany biotopu: Cie om rozvoja je inštalácia 
mobilných, montovaných približovacích ž abov, pomocou 
ktorých sa umožní aj z h adiska ochrany prírody dôležité 
šetrné približovanie v strmých, nepreskúmaných oblastiach 
astí lesov a tým aj vykonanie potrebnej ažby dreva prírodu 

šetriacim spôsobom. 

O akávané výsledky:

Obnova biotopu potla ením inváznych druhov: Pod a 
o akávania po as trvania projektu za dvojro né obdobie 
na dotknutom území projektu sa zníži obsadenie plochy 
inváznym druhom a po et jedincov oproti východiskovému 
stavu o 75%. Táto hodnota po as 5 ro ného udržiavacieho 
obdobia sa výrazne nebude zvyšova . 

Zachovanie, obnova prírodných hodnôt rekonštrukciou 
lesnej štruktúry: Po aplikovaní technológií potrebných na re-
konštrukciu lesnej štruktúry v dotknutých oblastiach, kde boli 
umelým zales ovaním získané zmiešané, pôvodné listnaté 
porasty, sa objavujú pre spolo enstvá charakteristické prvé 
exempláre bylinných rastlín. Ako napr. Poa angustifolia, Fes-
tuca heterophylla, Melica uni  ora, Poa nemoralis.

Investícia do ochrany biotopu: Získaním šmyku bude 
umožnená ochrana strmých, astokrát skalnatých pôd s plyt-
kou úrodnou vrstvou a na nich rastúceho spolo enstva drevín 
v stave blízkemu prírode. Významnou elimináciou erózie sa 
môže dosiahnu  zvýšenie úrovne prirodzenosti lesa. 

Konkrétny výkon práce bol v dotknutých lesných správach 
plynulý v súlade s dodávate skou zmluvou

Természeti értékek meg rzése, helyreállítása erd szer-
kezet átalakítással: A fejlesztési cél a term helyidegen, nem 

shonos erd állományok átalakítása a term helynek me-
gfelel , shonos fafajokkal jellemezhet  életközösségekké. 
A pályázatban szerepeltetett forrás a folyamat megindítására 
adott lehet séget.

Él hely helyreállítás invazív fajok visszaszorításával: A fej-
lesztési cél az shonos állományokba ékel dött és onnan 
folyamatosan továbbterjed  invazív fajok (akác, bálványfa, 
japán keser f ) visszaszorítása.

Él helyvédelemi beruházás: A fejlesztési cél mobil, sze-
relhet  közelít csúszdák beszerzése, mellyel a meredek, 
feltáratlan területeken lév  erd részletekben természetvé-
delmi szempontból is fontos kíméletes közelítést, így a szük-
séges fahasználatok természetkímél  elvégzését tesszük 
lehet vé.

Várható eredemények: 

Él hely helyreállítás invazív fajok visszaszorításával: A pro-
jekt id szakot magában foglaló két évben várhatóan 75%-al 
csökken az invazív faj terület foglalása és egyedszáma a kiin-
duló állapothoz képest, a pályázattal érintett területeken. Ez 
az érték az 5 éves fenntartási id szakban jelent sen nem 
emelkedik.

Természeti értékek meg rzése, helyreállítása erd szerke-
zet átalakítással: Az erd szerkezet átalakításhoz szükséges 
technológiák alkalmazása után az érintett területekre mes-
terséges erd sítéssel bevitt elegyes, shonos lombos állomá-
nyok mellett megjelennek a társulásokra jellemz  lágyszárúak 
els  példányai. Így pl. Poa angustifolia, Festuca heterophylla, 
Melica uni  ora, Poa nemoralis.

Él helyvédelemi beruházás: A csúszda beszerzésével le-
het vé válik a meredek, gyakran sziklás, sekély term réteg  
talajok és a rajtuk tenyész  természetközeli állapotú fás szárú 
társulások megvédése. Az erózió jelent s csökkentésével az 
erd  természetességi szintje növelhet . A konkrét munkavé-
gzés az érintett erdészeteknél a vállalkozói szerz désnek me-
gfelel en folyamatos volt. 
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Projekt cél
Cie  projektu

Munka Neve
Druh práce

Naturália
Naturálie

Egység
Jednotka

Költség/Érték (EUR)
Náklady/hodnota (EUR)

Invazív fajok visszaszorítás

Obmedzenie inváznych 
druhov

Mechanikus irtás
Mechanické ni enie 224,15 ha 33 194,27

Tuskóvegyszerezés
Chemické ošetrenie kme a 36,62 ha 12 084,60

Vegyszeres irtás
Chemické ni enie 300,33 ha 70 897,95

Összesen
Celkom 116 176,80

Kíméletes faanyag mozgatás

Šetrné zaobchádzanie s drev-
ným materiálom

Csörl  beszerzése
Nákup navijaka 2 db

ks 5 650,00

Csúszda beszerzése
Nákup šmyku 500 fm

bm 50 220,00

Összesen
Celkom  55 870,00

Szerkezet átalakítás

Rekonštrukcia štruktúry

Kézi ápolás
Ru né ošetrenie 66,89 ha 16 670,48

Vegyszeres ápolás
Chemické ošetrenie 55,7 ha 16 827,90

Erd sítés els  kivitel – csemete
Zales ovanie prvé vyzdvihovanie 
- sadenice

202 800 db
ks 16 224,00

Erd sítés els  kivitel - csemete 
ültetése
Zales ovanie prvé vyzdvihovanie 
– výsadba sadeníc

202 800 db
ks 16 224,00

Kerítés építés
Výstavba oplotenia 4 585 fm

bm 28 427,00

Letakarítás
istiace práce 15,58 ha 5 250,05

Pótlás – csemete
Doplnenie - sadenice 75 142 db

ks 6 011,36

Pótlás - csemete ültetése
Doplnenie – výsadba sadeníc 75 142 db

ks 6 011,36

Részleges kézi (tányér, padka)
iasto ná ru ná príprava pôdy 

(plôšky, rady)
24,94 ha 18 455,60

Tuskóvegyszerezés
Chemické ošetrenie kme a 12,58 ha 5 746,40

Összesen
Celkom  135 848,15

Egyéb eszközbeszerzés
Iné obstaranie prostriedkov

GPS készülékek (folyamatban)
GPS prístroje (v štádiu realizácie)

db
ks 8 710,00

Mindösszesen
Celkový sú et 271 326,10

Tab. 2: Do ukon enia projektu budú vykonané 
 nasledovné práce a budú zaobstarané nasledovné 
 prostriedky na ma arskej strane:

Táb. 2: A projekt végéig az alábbi tevékenységeket végzik 
 el, és eszközöket szerzik be magyar oldalon:
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Obr. 3: Zmena lesnej štruktúry premenou bývalého agátového porastu na dubový porast na území Ipoly Erd  Zrt.
Kép 3: Korábbi akác állomány erd szerkezet átalakítása tölgyesre az Ipoly Erd  Zrt. területén

Obr. 4: Ni enie pajase a, ošetrenie kme a chemickým 
 náterom na území Ipoly Erd  Zrt. 
Kép 4: Bálványfa irtása, a törzs vegyszeres kenéssel 
 történ  kezelése az Ipoly Erd  Zrt. területén
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Splnenie celkových a špeci  ckých cie ov projektu

Zabezpe enie trvalo udržate ného obhospodarovania le-
sov prírode blízkym spôsobom založeného na primeranom 
využívaní ich ekonomických, ekologických a sociálnych funkcií 
pre rozvoj vidieckej oblasti.

ekonomický cie : 
zvýšenie dlhodobej konkurencieschopnosti lesníctva a zlep-
šenie trvalo udržate ného využívania lesníckych výrobkov 
a služieb.
ekologický cie : 
udržanie a primerané zlepšenie biologickej rozmanitosti via-
zania uhlíka, zdravotného stavu a odolnosti lesných ekosys-
témov.
sociálny cie : 
prispenie k vytvoreniu nových pracovných miest a ku kvalite 
života vo vidieckej oblasti zachovaním a zlepšovaním sociál-
nych a kultúrnych dimenzií lesov a lesníctva.

Špeci  cké ciele:

1.

  a)

  b)

2.

3.

4.

5.

6.

Prírode blízke obhospodarovanie vetrovou kalamitou po-
škodených a rozvrátených lesných porastov:

Skúsenosti z realizácie projektových aktivít 
u slovenského partnera

A projekt céljainak megvalósítása

Az erd  gazdasági, ökológiai és szociális funkcióinak me-
gfelel  kihasználásán alapuló folyamatosan természetközeli 
erd gazdálkodás megtartásának biztosítása a vidékfejlesztés 
érdekében.

gazdasági cél: 
az erdészet gazdasági potenciáljának hosszútávú növelése 
és az erdészeti termékek és szolgáltatások kihasználásának 
folyamatos megtartása.
ökológiai cél: 
a biológiailag változatos szénkötés, az erdei ökoszisztéma 
egészségi állapotának és ellenállóképességének  megtartása 
és megfelel  javítása.
szociális cél: 
az erd k és erdészet szociális és kulturális dimenzióinak me-
góvásával és újításával hozzájárulni új munkahelyek létreho-
zásához és az életmin ség javításához a vidéki területeken.

Speci  kus célok:

1. 

  a)

  b)

2.

3.

4.

5.

6.

Természetközeli gazdálkodás a szélvihar következtében 
sérült és feldúlt erd állományokban:

A szlovák partner tapasztalatai a projekt te-
vékenységek megvalósításakor

 vhodnými fytotechnickými opatreniami, ktorými sme 
vytvorili podmienky na podporu a odrastenie prirod-
zene zmladených dubových, bukových a dubovo-bu-
kových nárastov a kultúr, 
zamedzením nadmerného poškodzovania mladých 
lesných porastov zverou použitím rôznych prostried-
kov ochrany.

Využili sme energiu prírody našich prirodzených lesných 
porastov a vhodnými pestovnými opatreniami ako je spo-
lupôsobenie a budovanie mozaikovitej štruktúry porastov 
sme vytvorili stálu dynamiku prirodzenej obnovy. 
Práve stála dynamika prirodzenej obnovy garantuje bez-
pe nos  prirodzenej obnovy porastov i v prípade náhleho 
živelného poškodenia porastov.
Rekonštrukcia a podsadba silne poškodených porastov 
zverou.
Vytváranie zabezpe ených lesných porastov v drevinovej 
skladbe stanovištne vhodných drevín v rubnej dobe zod-
povedajúcemu drevinovému zloženiu prirodzených lesov.
Dosiahnutie trvalého, stabilného lesného ekosystému zlo-
ženého z pôvodných drevín.
Udržanie vyrovnaného lesného prostredia (lesnej klímy, 
pôdnych a hydrologických pomerov).

megfelel   totechnikai intézkedések útján megterem-
teni a természetes tölgy, bükk és tölgy-bükk újulatok 
és tenyészetek támogatásának és növekedésének fel-
tételeit, 
a  atal erd állomány túlméretezett vadkárokkal szem-
beni védelme különböz  véd eszközök alkalmazásá-
val,

Kihasználtuk természetes erd állományunk természeti 
energiáját és megfelel  termesztési intézkedésekkel, mint 
amilyen az állomány mozaikszerkezetének együttes hatása 
és építése, kialakítottuk a folyamatosan dinamikus termés-
zetes megújulást. 
Éppen a folyamatosan dinamikus természetes megújulás 
szavatolja az állomány természetes megújulásának bizton-
ságát annak váratlan elemi károsodása esetében is.
A vad által er sen károsodott állomány helyreállítása és 
utótelepítése.
Az él hely szempontjából megfelel  fafajok biztosítása az 
erd állomány faösszetételében, mely megfelel a termés-
zetes erd k faállományösszetételének.
Állandó, stabil, shonos fafaj összetétel  erdei ökosziszté-
ma elérése.
Kiegyensúlyozott erd környezet megtartása (erd klíma, 
talaj- és hidrológiai viszonyok).
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Plnenie projektu

Za obdobie trvania prác od 01. 06.2013 do 30. 09.2014 sme 
odviedli práce v hodnote 322 955,66 €. Zasiahnutá výmera 
porastov predstavovala 1 300 ha. Vysadených bolo 52 800 
sadeníc lesných drevín. Vytvorili sme priaznivejšie podmienky 
na prirodzenú obnovu lesa na ploche 503 ha. Postavili sme 
28,9 km oplôtkov. Ochránili sme 255 ha kultúr a nárastov proti 
zveri.

Tab. 3: Do ukon enia projektu budú vykonané 
 nasledovné práce a budú zaobstarané nasledovné 
 prostriedky na slovenskej strane:

Realizované výkony v rámci 
projektu

Végrehajtot m veletek pályá-
zat folyamán

plocha – terület (ha) Náklady – költségek (€)

uhadzovanie haluziny gallyak összekupacolása 7,80 1 435,80 € 

zales ovanie erd sítés 10,56 13 622,40 € 

spolupôsobenie pri prirod-
zenej obnove

közrehatás a természetes 
megújulásban

0,04 3,77 € 

mechanická ochrana proti 
burine

mechanikus gyomirtás 177,02 22 336,29 € 

chemická ochrana proti 
burine

vegyi gyomirtás 4,27 619,15 € 

chemická ochrana proti zveri vadkárok elleni vegyi védelem 205,57 15 209,13 € 

mechanická ochrana proti 
zveri

vadkárok elleni mechanikus 
védelem

18,00 4 788,30 € 

likvidácia starých oplôtkov öreg kerítések eltávolítása 108,10 43 862,82 € 

výsek nežiaducich drevín 
a krov

felszabadító vágás és 
cserjeirtás

536,93 54 243,52 € 

plecí rub nem kívánatos fafajok kivágá-
sa és cserjeirtás

417,11 70 543,98 € 

Celoplošná príprava pôdy 
frézovaním

a talaj teljes területének 
el készítése

22,00 26 300,00 € 

budovanie oplôtkov proti zveri vadvédelmi kerítések építése 65,08 83 633,41 € 

Spolu - výkony Összesen - m veletek 336 598,57 €

Obstaranie ru ných GPS 
prístrojov pre využívanie GIS 
aplikácii v teréne 

Kézi GPS eszközök beszerzése 
a GIS aplikációk rerepi felhasz-
nálására

18 ks / db 15 930,00 €

Spolu Összesen 352 528,57 €

A projekt teljesítése

A munkálatok id tartama alatt 2013.6.1-t l 2014.9.30-ig 
összesen 322 955,66 € érték  munkát végeztünk el. Az érintett 
állomány területe 1300 ha kiterjedés . 52 800 erdei facsemete 
került kiültetésre. Az erd  természetes felújításához kedvez bb 
feltételeket teremtettünk 503 ha területen. Felállítottunk 28,9 km 
erdészeti kerítést. A vadkárokkal szemben 255 ha kultúrát és úju-
latot óvtunk meg.

Táb. 3: A projekt végéig az alábbi tevékenységeket végzik 
 el, és eszközöket szerzik be szlovák oldalon:
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Obr. 5: Ochrana sadeníc proti zveri náterom repelentami 
Kép 5: A facsemeték vadkárok elleni védelme vegyi riasztó felkenésével

Obr. 6: Odstra ovanie nežiaducej ten iny a krov, pod materským porastom ako príprava 
 pre prirodzenú obnovu 
Kép 6: Az anyaállomány alatti nemkívánatos vékonyfa és cserje eltávolítása – a természetes 
 megújulás el készítése



O projekte:

Názov projektu:
Spolo ne pre prirodzené lesy v pohorí 
Börzsöny, Cserhát, v Štiavnických 
vrchoch a v Krupinskej planine

Akronym: 
HU-SK FOR FORESTS

Identi  ka né íslo projektu: 
HUSK/1101/2.2.1/0354

Názov vedúceho partnera: 
IPOLY ERD  Zártkör en M köd  
Részvénytársaság 

Názov cezhrani ného partnera: 
LESY Slovenskej republiky, štátny 
podnik

Za iatok realizácie projektu: 
01. 12. 2012

Ukon enie projektu: 
30. 11. 2014

Výška podpory z ERDF: 
657 559,53 EUR

Webová stránka projektu: 
huskforests.ipolyerdo.hu

„Obsah tohto letáku nereprezentuje o  ciálne
 stanovisko Európskej únie.“

„Jelen szórólap tartalma nem feltétlenül tükrözi 
az Európai Unió hivatalos álláspontját.“

www.husk-cbc.eu

Projektr l:

Projekt címe: 
Közösen a természetes erd kért a Bör-
zsöny, a Cserhát és a Selmeci hegység-
ben, és a Korponai síkságon

Akronym: 
HU-SK FOR FORESTS

Projektazonosító szám: 
HUSK/1101/2.2.1/0354

Vezet  partner neve: 
IPOLY ERD  Zártkör en M köd  
Részvénytársaság 

Külföldi partner neve: 
LESY Slovenskej republiky, štátny 
podnik

Projekt kezdete: 
2012. 12. 01.

Projekt vége: 
2014. 11. 30. 

ERFA támogatás összege: 
657 559,53 EUR

Projekt weboldala: 
huskforests.ipolyerdo.hu 



Cezhraničný partner / Külföldi partner: 

LESY Slovenskej republiky, š. p.
Námestie SNP 8
975 66 Banská Bystrica
tel.: +421 48 43 44 111
fax: +421 48 43 44 191
e-mail: lesysr@lesy.sk 
www.lesy.sk 

Lesy Slovenskej republiky, š. p.
Odštepný závod Levice
Koháryho 2
934 43 Levice

Vedúci partner / Vezető partner: 

Ipoly Erdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Bajcsy Zs. u. 10
2660 Balassagyarmat
tel.: +36 35 300 769, + 36 20 468 7131
fax: + 36 35 301 424
 e-mail: titkarsag@ipolyerdo.hu 
www.ipolyerdo.hu 

Poštová adresa / Postacím: 
IPOLY ERDŐ Zrt.
Pf.: 34, 2661 Balassagyarmat

 „Projekt je spolufi nancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.“
„A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfi nanszírozásával valósul meg.“

„Obsah tohto letáku nereprezentuje ofi ciálne stanovisko Európskej únie“.
„Jelen szórólap tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját“.

www.hungary-slovakia-cbc.eu 


