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Tisztelt Olvasó!

Az erdő Szlovákia és Magyaror-

szág legfontosabb megújuló termé-

szeti erőforrása. Erdeink természe-

tességének jelentősége gazdasági, 

közjóléti és természetvédelmi szem-

pontból egyaránt növekszik.

Örvendetes, hogy egyre több pá-

lyázati projekt támasztja alá az Eu-

rópai Unió határozott szándékát az 

erdők közcélú értékeinek növelésé-

re. Ezek közül kiemelten fontosak, 

önmagukon túlmutatóak azok a 

programok, melyek szakmai ered-

ményeik mellett a nemzetközi kap-

csolatok fejlődését is elősegítik.

Ma már széles körben ismert és 

elismert az a szoros együttműködés, 

amire a szlovák és a magyar állami 

erdőket kezelő erdőgazdaságok – a 

LESY SR. és az Ipoly Erdő Zrt. – 

szerződtek, közérdeket szolgáló, kö-

zös pályázataikkal. 

A két ország erdészeinek határon 

átnyúló összefogásával elnyert, a 

megvalósítás szakaszát élő progra-

mok egyike, a HUSK/1101/2.2.1/0354 

sz., „Közösen a természetes erdőkért 

a Börzsöny, a Cserhát és a Selmeci 

hegységben, és a Korponai síkságon” 

című projekt, melynek előrehaladá-

sa most egy újabb mérföldkövéhez 

érkezett. 

A projekt kedvező hatást gyakorol 

az erdők természetességi állapotára. 

A beavatkozások sorozata az erdők 

természetközeli megújítását, az ag-

resszíven terjedő fafajok visszaszorí-

tását, őshonos életközösségek helyét 

elfoglaló állományaik visszaalakítá-

sát kívánja elérni. 

E rendezvény előadásai, szak-

anyagai, terepi bemutatói átfogó 

képet adnak arról, hogy jó úton já-

runk, megnyugtató ütemben közelí-

tünk a pályázatban vállalt szakmai 

célok eléréséhez. A közös munka 

hasonlóan fontos eredménye az ab-

ban résztvevők közötti szakmai és 

emberi kapcsolatok elmélyülése, az 

egymástól való tanulás lehetősége 

és képességek megszerzése a jövő 

újabb pályázataihoz. 

Menet közben is nagy fi gyelmet 

fordítunk a folyamat és az ered-

mények közzétételére. Erősíteni 

akarjuk a közvélemény bizalmát az 

erdőkért és a közcélokért minden 

tekintetben felelősséget vállaló er-

dészek irányában. Megmutatjuk azt 

az erőt és többlet-értéket, ami egy 

szakszerűen előkészített és összefo-

gott nemzetközi együttműködésből 

fakadhat. 

Szlovák Partnerünk, valamint a 

programért felelős Munkatársaim 

nevében, tisztelettel:

Kiss László
vezérigazgató • Ipoly Erdő Zrt.
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Vážený Čitateľ!

Lesy sú najdôležitejšími obnovi-

teľnými prírodnými zdrojmi Slo-

venska a Maďarska. Neustále sa zvy-

šuje význam prirodzenosti našich 

lesov tak z hospodárskeho hľadiska, 

ako aj z pohľadu verejného blaha a 

ochrany prírody.

Je potešiteľné, že čoraz viac gran-

tov a projektov potvrdzujú rozhodný 

zámer Európskej únie pre zvyšovanie 

hodnôt lesov z verejných záujmov. 

Spomedzi týchto sú mimoriadne 

dôležité, ďalekosiahle tie programy, 

ktoré popri svojich odborných vý-

sledkoch napomáhajú aj rozvoju me-

dzinárodných kontaktov.

Dnes je už v širokom okruhu zná-

ma tá úzka spolupráca, na ktorú vy-

tvorili vzájomnú zmluvu spoločnos-

ti, ktoré hospodária na slovenských 

a maďarských štátnych lesoch – 

LESY SR. š. p., a Ipoly Erdő Zrt. - vo 

svojich spoločných grantoch, ktoré 

slúžia verejným záujmom.  

Jedným z týchto grantov, o ktorý sa 

uchádzali lesníci oboch štátov, a ktorý 

už vstúpil do štádia realizácie, je pro-

jekt s názvom  HUSK/1101/2.2.1/0354. 

„Spoločne za prirodzené lesy na úze-

miach pohorí Börzsöny, Cserhát, 

Štiavnických vrchov a Krupinskej pla-

niny”, ktorého realizácia sa dostala te-

raz k ďalšiemu míľniku. 

Projekt vplýva priaznivo na pri-

rodzený stav lesov. Séria zákrokov 

má za cieľ dosiahnutia obnovu lesov 

do štádia blízkym prírody, utlme-

nie agresívne sa rozmnožujúcich 

drevín, ako aj opätovné vytvorenie 

miesta pre pôvodné druhy.  

Prednášky, odborné materiály, a 

terénne ukážky tohto podujatia po-

skytujú široký prehľad o tom, že ide-

me správnou cestou, približujeme sa 

v uspokojujúcom tempe k dosiah-

nutiu odborných cieľov sformulova-

ných v grante. Podobne dôležitým 

výsledkom spoločnej práce je prehĺ-

benie odborných a ľudských vzťahov 

účastníkov, možnosť vzájomného 

učenia sa, získavanie zručností pre 

ďalšie granty v budúcnosti. 

Kladieme veľký dôraz aj počas 

procesu na zverejňovanie procesu a 

výsledkov. Chceme posilniť dôveru 

verejnosti v smere lesníkov, ktorí na 

seba berú zodpovednosť v každom 

pohľade na lesy a verejné záujmy. 

Ukážeme tú silu a pridanú hodnotu, 

ktorá môže vzniknúť z medzinárod-

nej spolupráce pripravenej odbor-

ným spôsobom. 

S úctou v mene nášho slovenského 

partnera a spolupracovníkov zod-

povedných za program:

Kiss László
generálny riaditeľ • Ipoly Erdő Zrt.
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Az IPOLY ERDŐ Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság és a Lesy 

Slovenskej republiky, állami vállalat, 

Lévai Erdészeti Igazgatósága mint 

partnerek a HUSK/1101/2.2.1/0354 

sz. „Közösen a természetes erdőkért 

a Börzsöny, a Cserhát és a Selmeci 

hegységben, és a Korponai fennsí-

kon” című projekt keretében előké-

szítették a természetközeli erdőgaz-

dálkodásról szóló szemináriumot 

szlovák és magyar szakemberek ré-

szére és erről a rendezvényről  kerül 

kezükbe az elhangzott előadások 

gyűjteménye.

A természetközeli erdőgazdálko-

dás az egyik út a fenntartható er-

dőgazdálkodáshoz. Az erdőművelés 

célja természetközeli módszerekkel 

elérni megfelelő fafaj-, kor- és tér-

beli szerkezetű erdei álományokat 

és így bebiztosítani ökológiai stabi-

litásukat és biológiai sokféleségüket 

az ökológiai, szociális és gazdasági 

rendeltetésének feltételeként. Ez a 

pozitív hatás az erdők állapotára a 

nemzeti erdészeti programba is be-

építésre került.

Az első erdőgazdálkodási bemu-

tatót a módszerek értelmében ép-

pen a Lévai Erdészeti Igazgatóság 

szervezte meg az 1996-1999 évek-

ben Štefan Korpeľ és Milan Saniga 

professzorok aktív támogatásá-

val. Az európai erdészet stratégiai 

szándéka a 21. században az erdők 

harmonikus fejlődése, ami döntő 

ökostabilizáló elem a természetes 

környezetben. A gazdasági stabili-

tás biztosítása mellett a környezet-

védelmi rendeltetése mellett fontos 

a gazdasági rendeltetés fejlesztése 

az említett elvek alapján. Az erdei 

ökoszisztémák  biológiai sokféle-

ségének a megtartása, védelme és 

megfelelő továbbfejlesztése nemcsak 

a védett területekre irányul, hanem 

egy komplex gazdasági módszerbe 

integrálódik az egész erdőterületre.

A LESY Slovenskej republiky, ál-

lami vállalat 2005-ben deklarálta a 

természetközeli erdőgazdálkodást 

mint erdőművelési elvet, amelyet a 

vállalat a lehetőségei szerint érvé-

nyesíti az erdőgazdálkodásban.

Hisszük, hogy a projektszemi-

nárium előadásainak gyűjteménye 

komplex képet nyújt a projektről, a 

természetközeli erdőgazdálkodásról 

és új információk és ismeretek for-

rása lesz Ugyanúgy hisszük, hogy az 

előadások meggyőzik Önöket, hogy 

egy céltudatos projektről van szó és 

,hogy az erdeink a természeti érté-

kek megőrzését megérdemlik.

TISZTELT KOLLÉGÁK, ERDŐBARÁTOK, OLVASÓK,

Ing. Otto Uhrin
igazgató • Lévai Erdészeti Igazgatóság.
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IPOLY ERDŐ Zártkörűen Mű-

ködő Részvénytársaság a Lesy Slo-

venskej republiky, štátny podnik, 

Odštepný závod Levice ako partneri 

projektu HUSK/1101/2.2.1/0354 s 

názvom „Spoločne pre prirodzené 

lesy v pohorí Börzsöny, Cserhát, v 

Štiavnických vrchoch a v Krupinskej 

planine” pripravilo seminár pre slo-

venských a maďarských odborníkov 

o prírode blízkom obhospodarovaní 

lesov a z tohto podujatia sa Vám do-

stáva do rúk zborník referátov.

Prírode blízke obhospodarova-

nie v lesoch je jednou z ciest k tr-

valo udržateľnému využívaniu le-

sov. Cieľom pestovania lesa prírode 

blízkym spôsobom je dosiahnutie 

vhodnej druhovej, vekovej a priesto-

rovej štruktúry lesných porastov a 

tým zabezpečenie požadovanej eko-

logickej stability a biologickej roz-

manitosti ako predpokladu plnenia 

ekologických, sociálnych a produkč-

ných funkcií lesov. Tento pozitívny 

efekt na stav lesov na Slovensku je 

priamo zakomponovaný v národ-

nom lesníckom programe. 

Prvé aktívne prezentácie obhos-

podarovania lesa v zmysle týchto 

zásad organizoval práve Odštepný 

závod Levice v rokoch 1996 - 1999 

s aktívnou podporou a účasťou vý-

znamných profesorov pestovania 

lesa na Slovensku prof. Štefana Kor-

peľa a prof. Milana Sanigu. Strate-

gickým zámerom európskeho les-

níctva v 21. storočí je harmonický 

rozvoj lesov, ktoré sú rozhodujúcim 

ekostabilizačným prvkom prírod-

ného prostredia. Pre zabezpečenie 

ekonomickej stability a prosperity 

je popri environmentálnej funkcií 

lesov dôležité rozvíjanie produkčnej 

funkcie lesov podľa uvedených zá-

sad. Zachovanie, ochrana a prime-

raný rozvoj biologickej diverzity les-

ných ekosystémov sa neorientuje len 

na plochy zvlášť chránených území, 

ale integruje sa do komplexného 

spôsobu hospodárenia vo všetkých 

lesoch. 

LESY Slovenskej republiky, štátny 

podnik deklarovali v roku 2005 prí-

rode blízke obhospodarovanie ako 

lesopestovateľský princíp, ktorý sa 

uplatňuje podľa možností pri hos-

podárení v lesoch v užívaní podni-

ku. 

Veríme, že pripravený zborník re-

ferátov zo semináru projektu Vám 

prinesie komplexný obraz o projek-

te, prírode blízkom obhospodarova-

ní lesov a stane sa pre Vás zdrojom 

poznania a nových informácii. Sú-

časne veríme, že Vás zborník pre-

svedčí, že ide o zmysluplný projekt 

a naše lesy si zachovanie prírodných 

hodnôt zaslúžia.

VÁŽENÍ KOLEGOVIA, PRIATELIA LESA A ČITATELIA,

Ing. Otto Uhrin
riaditeľ OZ Levice
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„Közösen a természetes 
erdőkért a Börzsöny, a Cserhát 
és a Selmeci hegységben, 
és a Korponai síkságon” 
című projekt bemutatása, 
projektaktivitások az Ipoly 
Erdő Zrt-nél

Pintér Zoltán, projektmenedzser

A Börzsöny, a Cserhát, a Selmeci 

hegység és a Korponai fennsík erdőte-

rületei számos védett, fokozottan vé-

dett vagy épp Vörös Könyves magas 

természetvédelmi értékű faj számára 

jelentenek élőhelyet. Eredményes 

védelmük, hosszú távú fennmaradá-

suk az élőhelyek természetvédelmi 

rehabilitációjával és megőrzésre tett 

tevékenységekkel képzelhető el. Ez 

összhangban van a terület Nemzeti 

Parkjának és Tájvédelmi Körzetének 

stratégiájával is. Az élőhelyvédelmi 

intézkedések jelentős részét az adott 

területre érvényes körzeti erdőtervek 

(melyek az állami erdőgazdálkodók 

számára a 10 éves üzemtervként 

is szolgálnak) előírják. Esetenként 

erdőrészlet szinten rendelkezik az 

erdőterv, konkrét célállományok 

meghatározásával, más esetekben 

általánosabban, nagyobb léptékben 

és választási lehetőséget biztosítva 

szabályozza a gazdálkodást. Elsődle-

ges célja mindkét erdőgazdaságnak, 

hogy tartamosan biztosítsa az erdei 

ökoszisztémát az adott térségben az 

ökológiai stabilitáson keresztül. El-

sősorban a talaj tulajdonságainak és 

az erdei ökoszisztémák szerkezeté-

nek és dinamikájának a megóvása, 

tehát az erdő tartamos funkcióinak 

a teljesítése. Azokban a térségekben, 

ahol az ökológiai stabilitás a termé-
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szeti katasztrófák és egyéb külső 

hatások következtében gyengült, ott 

a cél mielőbb természetközeli álla-

potba hozni ezen erdőállományokat. 

A projekt illeszkedik mind az IPOLY 

ERDŐ Zrt., mind a LESY SR. straté-

giájához is.

Mindkét erdőgazdálkodónál a 

természetes erdőfelújítások aránya 

magas. Nagy hangsúlyt helyeznek 

a folyamatos erdőborítást biztosító 

üzemmódokra. A partnerek által al-

kalmazott természetközeli techno-

lógiák hatékonyan szolgálják az EU 

Natura 2000 területeken érvényesí-

teni kívánt irányelveit.

A partnerek jelen projekt közös 

végrehajtásában a határ mindkét ol-

dalán megoldandó környezeti prob-

lémára, azaz a leromlott állapotú és 

szerkezetű erdők átalakítására, az 

invazív növények visszaszorítására 

koncentráltak.

A projekt célja a Börzsöny, a Cser-

hát, a Selmeci hegység és a Korponai 

fennsík egyes természetes élőhe-

lyeinek helyreállítása és fenntartá-

sa (állagmegőrzése) erdőszerkezet 

átalakításával, invazív növények 

visszaszorításával. Természetvédel-

mi és NATURA 2000 területeken 

folytatott, természetközeli erdőgaz-

dálkodáshoz kapcsolódó technoló-

giafejlesztés. A partnerek a projekt 

keretében stabilizálni kívánják a 

veszélyeztetett homogén és egykorú 

erdőket és részben átalakítani ősho-

nos, több fafajból álló, heterogén er-

dőállományokra. A projekt szakmai 

tartalma olyan erdőművelési mun-

kák és erdővédelmi intézkedések 

megvalósítása, amely eredménye-

képpen az erdő tartamosan tudja 

betölteni a társadalom által igényelt 

gazdasági, védelmi és rekreációs 

szerepét.

A tervezett projekt Magyarorszá-

gon a Közép-Magyarország és az 

Észak-Magyarország Régióban, azon 

belül Pest és Nógrád Megyében, 

Szlovákiában a Besztercebányai és a 

Nyitra megyei régióban valósul meg.

A FINASZÍROZÁS FORRÁSAI A JÓVÁHAGYOTT PÁLÁYZATBAN:

Projekt 

partner

Maximum 

ERFA 

hozzá-

járulás 

EUR

ERFA 

fi nan-

szírozási 

részarány

%

A nemzeti 

költségve-

tési hoz-

zájárulás 

maximum 

összege

EUR

A nemzeti 

költségve-

tési hoz-

zájárulás 

részará-

nya %

Az 

önrész 

mértéke 

EUR

Az 

önrész 

aránya

%

Teljes 

költségve-

tés EUR

Vezető partner 

(LP) IPOLY 

ERDŐ Zrt. 

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

Fő határontúli 

partner (CBP) 

LESY SR.

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

Összesen: 657 559,53 95 746,77 39 647,70 5,00 792 954,00
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A projekt megvalósítása 2012. 

12.01-én kezdődött és 24 hónapig, 

2014.11.30-ig tart. A projektben 

megtervezett feladatokat a partnerek 

közös munkamegosztásban hajtják 

végre. A projekt fő tevékenységeinek 

végrehajtása –a közbeszerzést köve-

tően- 2013. nyarán elkezdődött az 

érintett erdőrészletekben.

A partnerek a projekt folyamán 

negyedévente tartanak találkozót a 

projekt végrehajtásának koordiná-

lása, elszámolása érdekében. A ma-

gyar partner a szlovák partner rész-

vételével szemináriumot szervez a 

természetközeli erdőgazdálkodás té-

makörében. A szlovák partner szer-

vez záró konferenciát, ahol a projekt 

megvalósítása kerül kiértékelésre és 

meghatározásra kerülnek az együtt-

működés további lehetőségei. 

A tájékoztatás WEB lap, Tv, Rádió 

és sajtó útján történik. A projekt indu-

lásakor az IPOLY ERDŐ Zrt. kialakí-

tott egy kétnyelvű Web-oldalt. A part-

nerek információs táblákat helyeznek 

ki az érintett helyszíneken, főbb infor-

mációs pontokon és az eszközökön.

A projekt tevékenységeinek átte-

kintése az Ipoly Erdő Zrt-nél:

Természeti értékek megőrzé-

se, helyreállítása erdőszerkezet 

átalakítással: A fejlesztési cél a 

termőhelyidegen, nem őshonos er-

dőállományok átalakítása a termő-

helynek megfelelő, őshonos fafajok-

kal jellemezhető életközösségekké. A 

pályázatban szerepeltetett forrás a fo-

lyamat megindítására ad lehetőséget.

Élőhely helyreállítás invazív fajok 

visszaszorításával: A fejlesztési cél az 

őshonos állományokba ékelődött és 

onnan folyamatosan továbbterjedő 

invazív fajok (akác, bálványfa, japán 

keserűfű) visszaszorítása.

Élőhelyvédelemi beruházás: A 

fejlesztési cél mobil, szerelhető 

közelítőcsúszdák beszerzése, mellyel 

a meredek, feltáratlan területeken 

lévő erdőrészletekben természetvé-

delmi szempontból is fontos kíméle-

tes közelítést, így a szükséges fahasz-

nálatok természetkímélő elvégzését 

tesszük lehetővé.

VÁRHATÓ EREDEMÉNYEK:

Élőhely helyreállítás invazív fajok 

visszaszorításával: A projekt idősza-

kot magában foglaló két évben vár-

hatóan 75%-al csökken az invazív 

faj terület foglalása és egyedszáma a 

kiinduló állapothoz képest, a pályá-

zattal érintett területeken. Ez az ér-

ték az 5 éves fenntartási időszakban 

jelentősen nem emelkedik.

Természeti értékek megőrzése, 

helyreállítása erdőszerkezet átalakí-

tással: Az erdőszerkezet átalakítás-

hoz szükséges technológiák alkal-

mazása után az érintett területekre 

mesterséges erdősítéssel bevitt ele-

gyes, őshonos lombos állományok 

mellett megjelennek a társulásokra 

jellemző lágyszárúak első példá-

nyai. Így pl. Poa angustifolia, Festuca 

heterophylla, Melica unifl ora, Poa 

nemoralis.
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Élőhelyvédelemi beruházás: A 

csúszda beszerzésével lehetővé válik 

a meredek, gyakran sziklás, sekély 

termőrétegű talajok és a rajtuk te-

nyésző természetközeli állapotú fás 

szárú társulások megvédése. Az eró-

zió jelentős csökkentésével az erdő 

természetességi szintje növelhető.

A konkrét munkavégzés az érintett 

erdészeteknél a vállalkozói szerző-

désnek megfelelően folyamatos volt. 

2013. november végéig a vállalkozó 

az alábbi tevékenységeket végezte el:

1. Vegyszeres ápolás: 13,48 ha 

2. Kézi ápolás: 8,07 ha 

3. Erdősítés első kivitel: 176900 db 

csemete

4. Mechanikus irtás: 69,81 ha 

5. Részleges talaj előkészítés: 4,41 ha 

6. Tuskóvegyszerezés: 36,62 ha 

7. Vegyszeres irtás: 130,67 ha 

8. 2 méter magas erdősítést védő ke-

rítés, összesen 3610 fm

Az elvégzett teljesítés a teljes szer-

ződéses időszakra vonatkozóan ösz-

szesen 65 %-os (ebből a kerítés építés 

78,74%, kézi ápolás 37,76 %, vegy-

szeres ápolás 52,30%, csemete ülte-

tés 63,65%, részleges talaj előkészítés 

70,57%, mechanikus írtás 71,60%, 

tuskóvegyszerezés 100%, vegyszeres 

írtás 46,48 %). Télen munkavégzés 

nem történt, tavasszal a szerződés 

szerinti ütemezésben a munkák to-

vább folynak. A pályázatban foglaltak 

teljesítése határidőre megtörténik.

Korábbi akác állomány erdőszerkezet 

átalakítása tölgyesre

Bálványfa irtása, a törzs vegyszeres 

kenéssel történő kezelése
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Predstavenie projektu 
„Spoločne pre prirodzené 
lesy v pohoriach Börzsöny, 
Cserhát, v Štiavnických 
vrchoch a v Krupinskej 
planine“ a projektové aktivity 
u spoločnosti Ipoly Erdő Zrt.

Zoltán Pintér, projektový manažér

Lesné plochy pohorí Börzsöny, 

Cserhát, Štiavnických vrchov a Kru-

pinskej planiny sú biotopom mno-

hých chránených druhov i druhov z 

Červenej knihy.  Ich úspešná ochrana 

sa dá predstaviť len dlhodobou udr-

žateľnosťou, rehabilitáciou biotopov 

a aktivitami na ich ochranu. To je v 

súlade aj so stratégiou Národného 

parku Dunaj-Ipeľ i chránenou kra-

jinnou oblasťou.  Značnú časť opat-

rení na ochranu biotopov predpisuje 

lesný hospodársky plán platný na 

dané územie (vypracovaný pre štát-

nych lesných hospodárov na dobu 

10 rokov).  V jednotlivých prípadoch 

konkrétne účelové stavy striktne 

určuje priamo na dielec, inokedy 

dáva širšie možnosti výberu, vše-

obecnejšie upravuje hospodárenie. 

Prvoradým cieľom oboch partnerov 

je zabezpečenie trvalej udržateľnosti 

lesných ekosystémov v danom regió-

ne cez ekologickú stabilitu. V prvom 

rade je to ochrana pôdnych vrstiev, 

štruktúry a dynamiky ekosystémov, 

čiže trvalé zabezpečenie funkcií lesa. 

V regiónoch, kde ekologická stabi-

lita vplyvom prírodných katastrof a 

iných vonkajších vplyvov zoslabla, 

tam je cieľ čo najskôr dostať porasty 

do prirodzeného stavu. Projekt za-

padá do stratégie oboch partnerov: 

Ipoly Erdő Zrt., aj LESY SR š. p.
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U oboch lesníckych spoločností 

je podiel prirodzenej obnovy lesov 

vysoký. Kladú veľký dôraz na hos-

podárske spôsoby zabezpečujúce 

existenciu trvalého lesa. Partnermi 

používané prírode blízke technoló-

gie účinne slúžia základným princí-

pom Natury 2000.

Pri spoločnom rozvíjaní projektu 

sa partneri sústredili na problémy 

prostredia, ktoré treba riešiť na obi-

dvoch stranách hraníc, t.j. na obno-

vu porastov so zlou štruktúrou a po-

tlačenie inváznych druhov drevín.

Cieľom projektu je udržanie a ob-

nova prírodného prostredia v poho-

riach Börzsöny, Cserhát, Štiavnické 

vrchy a na Krupinskej planine zme-

nou a potlačením inváznych dru-

hov. Rozvoj technológií viažucich sa 

na prírode blízke obhospodarovanie 

lesov na územiach ochrany prírody 

a Natura 2000. Partneri v rámci pro-

jektu chcú stabilizovať ohrozené ho-

mogénne a rovnoveké lesy a z časti 

ich chcú zmeniť na heterogénne les-

né porasty pozostávajúce z pôvod-

ných, rôznych druhov drevín. Od-

borný obsah projektu je realizáciou 

takých prác pestovania lesov a opat-

rení na ochranu lesov, ktorej výsled-

kom bude vedieť les trvalo napĺňať 

hospodársku, ochrannú a rekreačnú 

funkciu požadovanú spoločnosťou.

Plánovaný projekt bude realizova-

ný v Maďarskom regióne stredného 

a severného Maďarska v župe Pest 

a Nógrád, a na Slovensku v krajoch 

Banskej Bystrice a Nitry.

ZDROJE FINANCOVANIA V SCHVÁLENOM PROJEKTE:

Projektový 

partner

Maxi-

málny 

príspevok 

ERFA v 

EUR

Podiel 

fi nan-

covania 

ERFA %

Maximál-

na suma 

národné-

ho roz-

počtového 

príspevku 

EUR

Podiel ná-

rodného 

rozpoč-

tového 

príspevku 

%

Miera 

spoluú-

časti v 

EUR

Podiel 

spoluú-

časti

%

Celkový 

rozpočet 

EUR

Vedúci 

partner (LP) 

Ipoly Erdő 

Zrt.  

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

Hlavný 

cezhraničný 

partner 

(CBP) LESY 

SR

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

Spolu: 657 559,53 95 746,77 39 647,70 5,00 792 954,00
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Realizácia projektu sa začala 

01.12.2012 a bude trvať 24 mesiacov, 

do 30.11.2014. Úlohy naplánované v 

projekte uskutočnia partneri so spo-

ločným rozdelení prác. Vykonáva-

nie hlavných činností projektu - po 

verejnom obstarávaní - sa začne na 

jar 2013 v dotknutých lesných po-

rastoch.

Partneri počas projektu uskutoč-

nia kvartálne stretnutia v záujme 

koordinácie realizácie, zúčtova-

nia projektu.  Maďarský partner s 

účasťou slovenského partnera bude 

organizovať seminár s tematikou 

prírode blízkeho obhospodarovania 

lesov. Slovenský partner bude orga-

nizovať záverečnú konferenciu, kde 

bude vyhodnotená realizácia pro-

jektu a budú defi nované ďalšie mož-

nosti spolupráce. 

Informovanie bude uskutočnené 

prostredníctvom webovej stránky, 

TV, rozhlasu a tlače. Pri spustení 

projektu spoločnosť Ipoly Erdő Zrt. 

vytvorí dvojjazyčnú webstránku. 

Partneri umiestnia informačné ta-

bule na dotknutých miestach, hlav-

ných informačných bodoch a pros-

triedkoch.

Prehľad činností projektu u spo-

ločnosti Ipoly Erdő Zrt:

Zachovanie a rekonštrukcia prí-

rodných hodnôt pomocou rekon-

štrukcie štruktúry lesov:  Cieľom 

rozvoja je premena spoločenstiev 

lesných druhov, ktoré nie sú pôvod-

né druhy na druhy a rastliny, ktoré 

možno považovať za domáce.  Zdro-

je uvedené v súťaži poskytujú mož-

nosť pre spustenie procesu.

Obnova biotopov potláčaním in-

váznych druhov: Vytláčanie inváz-

nych druhov stále sa rozširujúcich a 

vklinených do pôvodných porastov 

(agát, pajaseň žliazkatý, pohánkovec 

japonský).

Investície na ochranu biotopov: 

Rozvojovým cieľom je zabezpečenie 

mobilných, skladacích šmykov, kto-

rými zabezpečíme ohľaduplné pri-

bližovanie dreva na strmých neprí-

stupných svahoch a dokážeme tieto 

ťažbové procesy realizovať ohľadu-

plným spôsobom voči prírodnému 

prostrediu.

OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY:

Obnova biotopov potláčaním in-

vazívnych druhov: Počas 2 rokov 

realizácie projektu očakávame 75%-

né zníženie plochy i počtu jedincov 

inváznych druhov voči východisko-

vého stavu na územiach dotknutých 

projektom. Táto hodnota by sa v 

priebehu 5 rokov udržovacieho ob-

dobia nemala výrazne meniť.

Zachovanie a rekonštrukcia prírod-

ných hodnôt pomocou rekonštrukcie 

štruktúry lesov: Po použití technoló-

gií potrebných na zmenu porastovej 

štruktúry popri umelom zalesňovaní 

pôvodnými drevinami sa objavia aj 

ostatné rastlinné druhy charakteristic-

ké pre dané lesné spoločenstvá. Napr. 

Poa angustifolia, Festuca heterophylla, 

Melica unifl ora, Poa nemoralis.
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Investície na ochranu biotopov: 

obstaraním mobilného šmyku sa 

umožní zachovanie bylinného kry-

tu na strmých, skalnatých svahoch 

s plytkou pôdou, ako aj na nich 

usadených drevitých spoločenstiev. 

Značným znížením erózie možno 

zvyšovať prírodnú úroveň lesa.

Konkrétny výkon práce bol prie-

bežný u dotknutých lesných závodov 

v súlade s podnikateľskými zmluva-

mi. Do konca novembra 2013 vyko-

nal podnikateľ nasledovné činnosti:

1. Chemické ošetrenie: 13,48 ha 

2. Ručné ošetrenie: 8,07 ha 

3. Prvá etapa zalesnenia: mladé 

sadenice v počte 176 900 kusov

4. Mechanické ničenie: 69,81 ha 

5. Čiastočná príprava pôdy: 4,41 ha 

6. Chemické ničenie pňov: 36,62 ha 

7. Chemické ničenie: 130,67 ha 

8. 2 m vysoké oplotenie, ktoré ochráni 

zalesnenie v dĺžke spolu 3610 bm

Kumulatívne po spočítaní všet-

kých realizovaných prác je plnenie 

prác spolu 65 % (z toho budovanie 

oplôtkov 78,74 %, ručné ošetrovanie 

37,76 %, chemické ošetrovanie 52,30 

%, zalesňovanie 63,65 %, čiastočná 

príprava pôdy 70,57 %, mechanický 

výsek 71,60%, chemické ničenie pňov 

100 %, chemické ničenie 46,48 %). Po-

čas zimy neboli vykonávané žiadne 

práce, na jar pokračujú práce podľa 

harmonogramu uvedeného v zmluve. 

Splnenie uvedených aktivít v projekte 

sa bude realizovať do stanovenej doby.

Premena predchádzajúcej štruktúry 

agátového lesa na dubový les.

Ničenie pajaseňa, chemické 

ošetrovanie pňov.
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A tervezett projekt 
tevékenységek 
megvalósítása a 
szlovák partnernél

A projekt az erdőszerkezet megtar-

tását célozza a természetes bükkösök 

és tölgyesek fenntartása céljából, a 

megvalósítás helyszíne a  Selmeci 

hegység és a Korponai fennsík.

A PROJEKT CÉLJAI

Célunk a természetes erdők sta-

bilitásának, erejének és teljesítő-

képességének a megvédése. Meg-

szilárdítani a homogén és egykorú 

veszélyeztetett erdőállományokat és 

folyamatosan átalakítani szerkezeti-

leg elegyes, diff erenciált, a környeze-

tében stabil állományokká.

A projekt tartalma olyan erdőmű-

velési és erdővédelmi intézkedések 

megvalósítása, mint a vágástakarítás, 

a természetes felújítás feltételeinek 

biztosítása, a bükk és a tölgy mes-

terséges felújítása, csemeteápolás, 

vadkár elleni védelem, kerítésépíté-

sek, a nem kívánatos vegetáció visz-

szaszorítása. Ezek az intézkedések 

2013. 04. 01. és 2014. 11. 30. között 

lesznek megvalósítva a következő er-

dészeti egységeken - Antol, Ladzany 

Devičany és Bohunice.

A SZOLGÁLTATÓK 

KIVÁLASZTÁSA

Mivel a projekt az Európai Unió 

támogatásával jött létre az érvény-

ben lévő törvények alapján a szol-

gáltatókat közbeszerzésen kellett 

kiválasztani. A közbeszerzést az EU 

projekt, sro. szervezte és irányította.

A közbeszerzés előkészítésében a 

projektet a következő részekre bon-

tottuk:

A tervezett projekttevékenységek megvalósítása a szlovák partnernél

Ing. Jozef Matuška

Erdőművelés, erdővédelem, projekttevékenységek koordinátora

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice, 

Koháryho 2, 934 43 Levice

E-mail: jozef.matuska@lesy.sk 
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A közbeszerzésre 18 érdeklődő je-

lentkezett. Ebből 9 tett árajánlatot. 

A leadott ajánlatokból egy sem lett 

elutasítva. Az ajánlatok kiértékelé-

se után a közbeszerzés elektronikus 

módon zajlott le. A közbeszerzés ki-

értékelése látható a táblázatban.

Az eredmények kihirdetése után a 

pályázókkal megkötöttük a szerző-

déseket, melyek 2013. május 15. után 

léptek érvénybe.

Munkák elkezdése nehézségekbe 

ütközött, mivel a győztes pályázók-

nak nem voltak alkalmazottai, mun-

kavállalói. Sokan csak a sürgetésünk 

után kezdtek alvállalkozókat keresni. 

Egyes munkák a kerítés építéseknél 

csak 2013 júliusában kezdődtek el.

ERDÉSZET TEVÉKENYSÉGEK RÉSZTEVÉKENYSÉGEK

LS Antol művelés vágástakarítás

mechanikus ápolás

vegyszeres védelem vadkár ellen

mechanikus védelem vadkár ellen

kerítések öreg kerítések bontása

kerítés építés

mechanikus tevékenységek felszabadító tisztítás

LS Ladzany mechanikus tevékenységek Természetes újulat elősegítése kapálással

felszabadító tisztítás

kerítések kerítés építés

LS Plášťovce művelés felszabadító tisztítás

vegyszeres védelem vadkár ellen

mechanikus tevékenységek felszabadító tisztítás

LS Pukanec művelés erdőfelújítás

mechanikus ápolás

egyszeres ápolás

kerítések kerítés építés 

mechanikus tevékenységek felszabadító tisztítás 
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€ PROJEKTBELI 

ÁR

AZ AJÁNLATOK 

FELNYITÁSAKORI 

ÁR

AZ 

E-AUKCIÓ 

UTÁNI 

GYŐZTES 

ÁR

A PÁLYÁZAT 

GYŐZTESE

LS Antol – művelés 36462 35568,6 23880 AB Facility

LS Antol – kerítés 17414 16820 13810 AB Facility

LS Antol - mechanikus 26640 26640 23000 AB Facility

LS Ladzany - kerítés 55268 52480 45790 AB Facility

LS Ladzany - mechanikus 16685 15906,7 14500 PRENO, s.r.o.

LS Plášťovce - művelés 23615 21822,5 17000 Zuzana Krchňavá

LS Plášťovce - mechanikus 49543 48204 37000 Štefan Bolyo

LS Pukanec - művelés 17948 16309 12527 AB Facility

LS Pukanec - kerítés 37744 36960 31790 AB Facility

LS Pukanec - mechanikus 16905 16676,85 11500 Tullová

Összesen 298224 287387,65 230797  

% a projektből 100% 96% 77%  

A kiértékeléshez még hozzá tar-

tozik, hogy a tervezett árak a 2010-

es valós árakból indultak ki rezsi 

költségek nélkül. Látható, hogy az 

árajánlatok kb. 96 % szintjén mo-

zogtak, amelyeket az elektronikus 

aukció 77 %-ra csökkentett, nem 

beszélve az időközbeni infl ációról, 

és az energia és üzemanyag árak nö-

vekedéséről.

A PROJEKT TELJESÍTÉSE

Az elején meg kell említeni, hogy 

eredetileg a projekt megvalósítá-

sa 2012.1.1. és 2013.12.31. közötti 

időszakra volt tervezve, de a pro-

jekt jóváhagyása  elhúzódott, így a 

megvalósítás csak 2013. késő tava-

szán indult el. Azért néhány erdő-

részben az állomány fejlődése miatt 

a tevékenységek nem lettek reali-

zálva, illetve időközben szükségte-

lenné váltak. Az első évben egész 

évi munkákkal számoltunk, így a 

munkák egyenletesen szét voltak 

osztva mindkét évre. A szerződések 

2013.05.15.-i érvénybe lépésük miatt 

és a győztes pályázók felkészület-

lensége miatt a munkák csak 2013. 

június közepe után kezdődtek el, így 

az évi tervezett munkákra csak egy 

félév állt rendelkezésünkre. A követ-

kező áttekintésben az eredmények 

2014. január végéhez vannak kimu-

tatva a 2013. évi tervhez képest. Nem 

utolsó sorban a késői munkakezdet 

miatt lemaradtunk olyan munká-

latokról, mint a tavaszi mesterséges 

erdőfelújítás és a hozzá kapcsolódó 

tevékenységek, mint az ápolás.
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Realizácia plánovaných 
projektových aktivít u 
slovenského partnera

Projekt je zameraný na zachova-

nie štruktúry lesných porastov za 

účelom zachovania prirodzených 

bučín a dubín. Projekt je realizova-

ný v geografi ckom celku Štiavnické 

vrchy a Krupinská planina.

CIELE PROJEKTU

Naším cieľom je pestovať a chrániť 

stabilitu, silu a výkonnosť prírod-

ných lesov. Stabilizovať rovnorodé 

a rovnoveké ohrozené porasty a po-

stupne ich prebudovať na zmiešané 

drevinovo pestré výškovo a hrúbko-

vo diferencované ekologicky stabil-

nejšie porasty

Náplňou projektu je realizácia 

vhodných lesopestovných a ochran-

ných opatrení, ako je čistenie plôch 

po ťažbe, spolupôsobenie pri priro-

dzenej obnove,  umelá obnova duba 

a buka, ošetrovanie, ochrana proti 

zveri, oplocovanie,  ochrana proti 

burine, potláčanie nežiaducej vege-

tácie. Ide o opatrenia realizované v 

čase od 01.04.2013 do 30.11.2014 na 

lesnom celku (LC) Antol – Lesná 

správa (LS) Antol, na LC Ladzany 

-LS Ladzany a LC Devičany a LC 

Bohunice - LS Pukanec.

VÝBER DODÁVATEĽOV PRÁC

Keďže projekt je fi nancovaný z 

prostriedkov Európskej únie boli 

sme v zmysle platnej legislatívy po-

vinní vybrať dodávateľov v zmysle 

postupov verejného obstarávania. 

Proces verejného obstarávania bol 

riadený a usmerňovaný dodávateľ-

skou fi rmou EU projekty, s.r.o.     

V príprave obstarávania bol celý 

projekt rozdelený na časti:

Realizácia plánovaných projektových aktivít u slovenského partnera

Ing. Jozef Matuška

pestovateľ, ochrana lesa, koordinátor aktivít projektu

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice, 

Koháryho 2, 934 43 Levice

E-mail: jozef.matuska@lesy.sk
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LESNÁ SPRÁVA NÁZOV ČASTI VÝHONY (ČINNOSTI)

LS Antol výchova uhadzovanie haluziny

mechanická ochrana proti burine

chemická ochrana proti zveri

mechanická ochrana proti zveri

oplôtky likvidácia starých oplôtkov

budovanie oplôtkov proti zveri

mechanizované výkony plecí rub a výsek krov

LS Ladzany mechanizované výkony spolupôsobenie pri prirodzenej obnove

plecí rub a výsek krov

oplôtky budovanie oplôtkov proti zveri

LS Plášťovce výchova Odstraňovanie nežiadúcej tenčiny a krov

chemická ochrana proti zveri

mechanizované výkony plecí rub a výsek krov

LS Pukanec výchova zalesňovanie

mechanická ochrana proti burine

chemická ochrana proti burine

oplôtky budovanie oplôtkov proti zveri

mechanizované výkony plecí rub a výsek krov

O súťažné podklady požiadalo 18 

uchádzačov. Ponuku odovzdalo 9 

uchádzačov. Z odovzdaných ponúk 

nebola vylúčená žiadna ponuka. Po 

vyhodnotení ponúk prebehla elek-

tronická aukcia. Výsledky verejnej 

súťaže udáva prehľad. 

Po oznámení výsledkov uchá-

dzačom boli vypracované zmluvy 

o dielo, ktoré nadobudli účinnosť 

15.5.2013.

Započatie prác bolo veľmi obtiaž-

ne nakoľko víťazné subjekty nemali 

zabezpečených vykonávateľov (pra-

covníkov). Niektorí až po urgencii z 

našej strany začali hľadať subdoda-

vateľov. Niektoré práce na výstavbe 

oplôtkov započali v júli 2013.
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€ cena v pojekte po otvorení 

ponúk

po e- aukcii

víťazná

víťaz súťaže

LS Antol – výchova 36462 35568,6 23880 AB Facility

LS Antol – oplôtky 17414 16820 13810 AB Facility

LS Antol - mechanicky 26640 26640 23000 AB Facility

LS Ladzany - oplôtky 55268 52480 45790 AB Facility

LS Ladzany - mechanicky 16685 15906,7 14500 PRENO, s.r.o.

LS Plášťovce - výchova 23615 21822,5 17000 Zuzana Kr-

chňavá

LS Plášťovce - mechanicky 49543 48204 37000 Štefan Bolyo

LS Pukanec - výchova 17948 16309 12527 AB Facility

LS Pukanec - oplôtky 37744 36960 31790 AB Facility

LS Pukanec - mechanicky 16905 16676,85 11500 Tullová

Spolu 298224 287387,65 230797  

% z projektu 100% 96% 77%  

K uvedenému prehľadu je nut-

né poznamenať, že plánované ceny 

vychádzali so skutočných cien  za 

výkony bez započítania réžie v roku 

2010 na OZ Levice. Vidíme, že pô-

vodné ponuky sa pohybovali na 

úrovni 96 %, no e-aukcia ponuky 

stiahla na 77% cien, pritom je tu 

vplyv infl ácie, nárastu cien energií a 

pohonných hmôt.

PLNENIE PROJEKTU

Na úvod treba poznamenať že 

s realizáciou projektu sa počítalo 

a plánovalo na obdobie 1.1.2012-

31.12.2013, no schvaľovanie pro-

jektu sa predĺžilo a projekt mohol 

byť realizovaný až od neskorej jari 

2013. Preto niektoré výkony v jed-

notlivých jednotkách priestorového 

rozdelenia lesa vplyvom vývoja po-

rastu a snahy o dodržanie termínov 

vyplývajúcich z legislatívy v lesnom 

hospodárstve už boli vykonané resp. 

nebolo ich potrebné vykonať.  Počí-

talo sa s prácami počas celého prvé-

ho roka, tak bol plán realizácie roz-

delený rovnomerne na obidva roky 

realizácie. Účinnosť zmlúv až od 

15.5.2013 a kapacitná nepriprave-

nosť víťazov verejnej súťaže mali za 

následok započatie prác v polovici 

júna 2013, čo malo za následok, že na 

plnenie „ročného plánu“ sme mali 

len cca pol roka. Preto aj v nasledu-

júcom prehľade je použité aj porov-

návanie skutočnosti do januára 2014 

na plán roku 2013. V neposlednom 

rade neskoré započatie prác malo za 

následok aj premeškanie niektorých 

agrotechnických termínov (napr. 

jarné zalesňovanie  a následne na to 

aj ochrana kultúr či už proti burine 

alebo zveri).
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PLNENIE DO 1/2014
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ČISTENIE PLÔCH OD 

ZBYTKOV PO ŤAŽBE RUČNE 

BEZ PÁLENIA

Ide o odstránenie zvyškov po 

ťažbe a manipulácii a odstránenie 

nehrúbia. Sleduje sa vytvorenie 

priestoru pre následnú generáciu 

porastu.

Vykonané len čiastočne z dôvodu 

termínov vyplývajúcich na založe-

nie porastu. Plochy sme boli nútený 

vyčistiť skôr vzhľadom na zákonnú 

povinnosť založenia následného po-

rastu od vzniku holiny do 2 rokov.
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Štrbinová sadba s prípravou pôdy 

Plánovaná bola len na LS Pukanec. 

Agrotechnický termín  jarného 

zalesňovania vzhľadom na spomí-

nané dôvody sme už nestihli čo 

malo za následok aj neopodstat-

nenosť následných výkonov ako 

ochrana sadeníc proti burine či už 

vyžínaním alebo chemicky. Pred-

pokladom vnášania drevín (zales-

ňovania) vybudovanie oplôtkov 

proti zveri. Vzhľadom na problémy 

a meškanie v ich stavbe sme ani v 

jesennom termíne zalesňovanie ne-

vykonali v celom rozsahu a je pesu-

nuté na rok 2014.

OCHRANA SADENÍC PROTI 

BURINE VYŽÍNANÍM

Ochrana kultúr – ničenie buriny 

prebieha vyžínaním ručne kosákom 

alebo mechanizovane vyžínačom.

Plnenie na LS Antol je v inten-

ciách projektu a plánu, na lesnej 

správe Plášťovce bolo naplánované 

na obdobie druhého roku projektu. 

Vzhľadom na oneskorené začatie 

prác (až počas leta) a meškanie v 

stavbe oplôtkov (nutné oplotiť pred 

zalesňovaním) neboli na LS Puka-

nec vykonané podsadby (zalesňova-

nie) v jarnom období (ale až na je-

seň) nebolo nutné vykonať ochranu 

proti burine v takom rozsahu a bolo 

presunuté na rok 2014. 
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BUDOVANIE OPLÔTKOV

Ochrana lesných kultúr, ktoré sú 

vo výškovom  dosahu raticovej pre-

žúvavej zveri, je nevyhnutnou pod-

mienkou pre ich ďalší vývoj a rast. 

Za najúčinnejší spôsob ochrany 

mladých lesných porastov proti zve-

ri sa považuje oplocovanie.

Plnenie tohto výkonu považujeme 

za najproblematickejšie: 1. Posled-

ných 20 rokov sa tento výkon prak-

ticky nerealizoval (neexistujú už 

skúsenosti a rutinovaní pracovníci) 

2.Výsledná cena súťaže je hlboko 

podhodnotená.

Víťazný dodávateľ prác zabezpečil 

prakticky jednu pracovnú skupinu, 

ktorá buduje oplôtky na všetkých 3 

lesných správach. Čiže, keď sa oplôt-

ky budujú na jednej LS práce, budo-

vanie na ostatných LS stoja. Treba 

poznamenať, že tá istá pracovná 

skupina vykonávala aj výkon likvi-

dácie starých oplôtkov.

Na LS Antol je plnenie ukonče-

né. Na LS Pukanec je vybudovanie 

oplôtkov spojené s následným za-

lesňovaním a neskôr i s ochranou 

kultúr proti burine. Vzhľadom na to 

bolo celé budovanie naplánované na 

rok 2013. Vzhľadom na spomínané 

problémy sa výstavba rozložila na 

obidva roky realizácie s následkom 

meškania zalesňovania a neusku-

točnenia ochrany proti burine. Pre 

potrebu intenzívnejšieho budova-

nia na LS Pukanec je najvýraznejšie 

meškanie na LS Ladzany.
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LIKVIDÁCIA STARÝCH OPLOTENÍ

Pre ďalší vývoj porastu je nutné oplôtok, 

ktorý prestal plniť svoju funkciu odstrániť.
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VYTVÁRANIE PODMIENOK PRE

PRIRODZENÚ OBNOVU PREKOPANÍM.

Tento výkon počas schvaľovacieho procesu stratil opodstatnenie.

OCHRANA SADENÍC PROTI BURINE VYŽÍNANÍM

Ochrana kultúr – ničenie buriny prebieha chemicky postrekom 

herbicídom. Naplánované bolo len na LS Pukanec. Nebolo splnené v zmysle 

plánu z rovnakých dôvodov ako mechanické ničenie buriny.
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OCHRANA SADENÍC PROTI ZVERI ZAKLADANÍM 

OCHRANNÉHO MATERIÁLU

Spočíva v ochrane terminálneho výhonku obalovým materiálom – hliní-

kovou fóliou. Nutné ju bude na jar odstrániť.

OCHRANA SADENÍC PROTI ZVERI NÁTEROM REPELENTAMI

 Na LS Plášťovce bolo vykonané na jeseň 2013 a vzhľadom na silný tlak 

zveri a účinnosť náteru 3 mesiace, bol náter v januári 2014 zopakovaný.
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TENČINY A KROVY, PLECIE RUBY A PRESTRIHÁVKY

Porasty sú intenzívne podrastané rôznymi krami, a tiež nevhodnými dre-

vinami . Realizáciou plecích rubov a výsekom krov sa zabraňuje nežiadu-

cemu tieneniu a konkurencii, znížia sa straty na kultúrach a zracionalizuje 

sa následné ošetrovanie a ochrana kultúr. Opatrenie sa vykonáva na celej 

výmere mechanizovane a v intenciách plánu. Odstraňovanie nežiaducej ten-

činy a krov- pod materským porastom- príprava pre prirodzenú obnovu
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PLECIE RUBY A PRESTRIHÁVKY- V NÁRASTOCH 

A KULTÚRACH (NÁSLEDNÝ PORAST)
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Természetes erdők 
védelme a Selmeci Hegység 
Tájvédelmi Körzetében

RNDr. Dušan Trcka

A Selmeci Hegység Tájvédelmi Körzet igazgatója

A Selmeci Hegység Tájvédelmi 

Körzet (CHKO ŠV) 1979.09.22-én 

lett alapítva a SZK Kultúrális Mi-

nisztérium 124. Sz./22.9.1979 ren-

delete alapján. 77 630 ha területen 

fekszik a Selmecbányai, Korponai, 

Lévai, Zólyomi, Zsarnócai és Ga-

ramszentkereszti járásokban.

AZ ALAPÍTÁS:

 • a Selmeci Hegység a legnagyobb 

vulkanikus hegység Szlovákiá-

ban;

 • jelentős a bioföldrajzi elhelyezke-

dése, a melegkedvelő pannon és a 

hidegkedvelő hegyi fl óra és fauna 

határán fekszik;

 • a területen található rengeteg tör-

ténelmi műszaki műemlék, kon-

centrálódva a hegység központi 

részében.

A Tájvédelmi Körzet legmaga-

sabb pontja 1009 m a t.sz.felett – a 

Szitnya, a legalacsonyabb pontja 180 

m a t.sz.f. Psiare község mellett.

A Selmeci Hegység Szlovákia 

legnagyobb vulkanikus hegy-

sége. A Selmeci sztratovulkán 

tevékenységenek a terméke. Első-

sorban pyroxenikus és pyroxén-

amfi bolikus andezit lávafolyamok 

alkotják. A ryolit vulkanizmus 

termékei tufák, epiklasztikum és 

lávatestek. A vulkanikus tevékeny-

ség végét jelzik az alkalikus ba-

zaltok, amely a Selmeci Kálvária 

hegyet alkotják. A vulkanikus te-

vékenység legfi atalabb kifejezése a 

Barsberzencei (Tekovská Breznica) 

bazalt lávafolyamok a Putikov 

Vrsok-hegyen.

A selmeci Hegység Tájvédelmi 

Körzet hydrológiai szempontból két 

vízgyűjtő területen fekszik, a Ga-

ram és az Ipoly folyók vízgyűjtőin. 

Jelentős folyamai a Selmec, Csajkov, 

Jablonovka, Klasztava, Beluj, Bebrava 

(az Ipoly vízgyűjtője) és Jaszenica, 

Vidrapatak, Vyhnye, Hodrusa, 

Richnava és a Chválenszkypatak ( a 

Garam vízgyűjtője).
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A földalatti víz nagyrésze a 

Voznicai vízelvezető aknán keresz-

tül kerül elvezetésre egyenesen a Ga-

ram folyóba. A Selmeci tájra jelleg-

zetesek a víztárolók (tajch), melyek 

a múltban a bányászat és kohászat 

szükségleteit szolgálták. Az eredeti 

54 víztározóból 23 maradt meg, je-

lenleg rekreációs célokra használják.

Klimatológiai szempontból a 

hegység 5 klimatikus területen fek-

szik. A meleg, mérsékelten száraz 

mérsékelt téllel egészen a mérsékel-

ten meleg, nedves hegyi területre.

A Selmeci Hegység Tájvédelmi 

Körzetre az erdei faunát jellemző, 

az exponált déli fekvéseken és szik-

lákon felváltják a melegkedvelő tár-

sulások pannon fajokkal. Nagyon 

érdekes hegyi fajok, a Kárpátok jel-

legzetességei és az alföldi és dombos 

vidék fajainak a kölcsönös egybefo-

lyása. A legszembetűnőbb a Szitnya 

masszívján a gerincteleneknél.

A nagy emlősökből érdekes a 

hiúz (Lynx lynx), a barnamedve 

(Ursus arctos) és a vadmacska (Felis 

silvestris) jelenléte. Több helyen 

megtalálható a vidra.

A kisemlősökből érdemes meg-

említeni a kis rovarevőket - keleti 

cickány (Crocidura suaveolens), me-

zei cickány (Crocidura leucodon), 

törpecickány (Sorex minutus), erdei 

cickány (Sorex araneus) és a havasi 

cickány (Sorex alpinus).

A rengeteg elhagyott bányajárat és 

akna búvóhelyként és telelőként szol-

gál több denevérfajnak. Eddig 15 fajt 

találtak, az említésre méltók - hosz-

szúszárnyú denevér (Miniopterus 

schreibersi), nagy patkósdenevér 

(Rhinolophus ferrumequinum), 

kis patkósdenevér (Rhinolophus 

hipposideros), vízi denevér (Myotis 

daubentoni), nyugati piszedenevér 

(Barbastella barbastellus) és a bar-

na hosszúfülűdenevér  (Plecotus 

auritus).

A számos madárfajból érdekesek 

a ritka ragadozók – a kerecsensó-

lyom (Falco cherrug), a kabasólyom 

(Falco subbuteo), a vándorsólyom 

(Falco peregrinus), békászó sas 

(Aquila pomarina). Továbbá a tipi-

kus hegyifajok, pld. a császármadár 

(Bonasa bonasia), fekete harkály 

(Dryocopus martius), európai lap-

pantyú (Caprimulgus europaeus). 

A baglyokat több faj is képviseli, 

a nagyszámú macskabagoly (Strix 

aluco) és a kuvik (Athene noctua). 

A tiszta patakok mentén láthatjuk 

a jégmadarat (Alcedo atthis) és a 

vizirigót (Cinclus cinclus). A sziklás 

élőhely fészkelő madarai a hollók 

(Corvus corax), vörös vércse (Falco 

tinnunculus), az uhu (Bubo bubo).

A többi jelentős fészkelő madár: 

tövisszúró gébics (Lanius collurio), 

búbos banka (Upupa epops), a kis 

légykapó (Ficedula parva), örvös 

légykapó (Ficedula albicollis), kis 

fakopancs (Dendrocopos minor).

A Selmeci hegyekben számos két-

éltű és hüllő él. A nálunk élő gyíkok, 

kígyók (a viperát kivéve) és békák 

fajai mind megtalálhatóak.
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A természetes erdőállományok-

ban él a havasi cincér (Rosalia 

alpina), a szarvasbogár (Lucanus 

cervus), orrszarvúbogár (Oryctes 

nasicornis), (Eurythyrea austriaca) 

és a futrinka bogarak több faja 

(Carabus). A pillangók közül fi -

gyelmet érdemel a kis apolló lep-

ke (Parnassius mnemosyne), a 

kardoslepke (Iphiclides podalirius) 

és a fecskefarkú lepke  (Papilio 

machaon).

A Selmeci hegység északi részén 

a növényzetet a Garam völgye be-

folyásolja. Délről egészen a Szitnya 

csúcsáig törnek át a melegkedvelő 

fajok a Szikenica, a Selmeci és a Kor-

ponai patakok mentén. A Kozelnik 

völgyén a meleg áramlat eljut egé-

szen a Garamig (Hronská Dúbrava), 

ahol több faj éri el terjedésének észa-

ki határát (Minuartia hirsuta subsp. 

frutescens).

A hegyi fajoknak legjobban az 

északi oldalak, az árnyékolt sziklás 

részek, szurdokvölgyek és inverzi-

ós részek savanyú talajon felelnek 

meg. Hegyi fajok: havasalji rózsa 

(Rosa alpina), hármaslevelű macs-

kagyökér (Valeriana tripteris), ha-

vasi varázslófű (Circaea alpina), 

sárga ibolya (Viola bifl ora), fürtös 

kőtörőfű (Saxifraga paniculata), fe-

hér varjúháj (Sedum album), havasi 

kövirózsa (Sempervivum montanum 

ssp. carpaticum). 

Magasabb nedves réteken meg-

találjuk a kárpáti sáfrányt (Crocus 

heuff elianus), közönséges zergebog-

lár (Trollius europaeus), kereklevelű 

harmatfű (Drosera rotundifolia), réti 

kardvirág (Gladiolus imbricatus). 

Növénytanilag jelentős a Szitnya 

csúcsa a következő növényfajokkali: 

leánykökörcsin (Pulsatilla 

grandis), magyar kőhúr (Minuartia 

frutescens), szirti páfrány (Woodsia 

ilvensis), valódi korpafű (Huperzia 

selago), fekete áfonya (Vaccinum 

mirtillus), tavaszi görvélyfű 

(Scrophularia vernalis) és ritkán az 

örvös salamonpecsét (Polygonatum 

verticillatum). A cserjékből meg-

található a szirti gyöngyvessző 

(Spirea media) és a szirti madárbirs 

(Cotoneaster integerrima). 

A tájvédelmi körzet 65%-át erdők 

alkotják. A fafaj összetétel a hegység 

központi részében a bányászati és 

kohászati tevékenységek, valamint a 

legeltetés és a faszén égetés következ-

ményeként megváltozott, többnyire 

nem eredeti állapotú, de elegyes er-

dők. Domináns fafaj a tölgy, amely 

a tájvédelmi körzet déli részére jel-

lemző. Magasabb szinten a bükk 

és a jegenyefenyő van túlsúlyban, a 

mesterségesen telepített lucfenyővel 

és értékes lombosokkal. A selmeci 

hegységet az emberi tevékenység 

nagyon megváltoztatta, de azért 

még mindig talélhatóak fennmaradt 

természetes erdőállományok. Neve-

zetesek a tölgyállományok, melyek-

nek sokszor őserdő jellege van. A 

tölgy őserdőkön kívül több őserdő 

fennmaradt a terep nehéz megköze-

líthetősége miatt. Ezeken a helyeken 
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bontakoztak ki a hárs-hegyijuharos 

sziklás erdőtársulások. A nehézsé-

geket fi gyelembe véve, melyek végig 

kísérték a fakitermelést ezeken a 

helyeken, az őserdők fennmaradtak 

mind a mai napig. A fakitermelés 

már a római korban elkezdődött és 

létrejöttek az első települések az érc-

bányászat miatt, ami nagyon sok fát 

igényelt. A bányászat csúcspontján 

a Selmeci hegység központi részén 

gyakorlatilag teljesen ki lett irtva 

az erdő. Az erdőirtás tovább folyta-

tódott a hegység külső területein és 

az őserdők területe tovább csökkent. 

Ebben az időben kezdték szabályoz-

ni az eddig ellenőrizetlen fakiterme-

lést és az erdő felújítását. A Selmeci 

hegységben 1926-ban  létesítették az 

első őserdő rezervátumokat – Kyslá 

és Lesná (jelenben Kašivárová). 

Később (1951-ben) létrehozták a 

Szitnya rezervátumot, majd később 

a Jabloňovský Roháč (1984) és a 

Kojatín rezervátumokat (1997-ben). 

Területileg a legnagyobb őserdő a 

Selmeci hegységben a Drastvica. Ér-

dekességként felhozható a jegenye-

fenyő természetes jelenléte a tölgye-

sekben. A legöregebb kocsánytalan 

tölgyesekben 400 év körüliek és a 

legnagyobb tölgy mellmagassági át-

mérője 430 cm.

Figyelembe véve a jó állapotban 

fennmaradt erdőállományokat, a 

Selmeci hegység déli részén javasol-

tunk és jóvá lettek hagyva a követ-

kező Natura 2000 területek:

 • Dolná Bukovina

 • Sitno

 • Tlstý vrch

 • Stará hora.

E területek besorolási oka a vé-

dett területek európai hálózatába 

elsősorban az élőhelyek és a védett 

állatfajok védelme és megőrzése. Az 

erdőtársulások közül elsősorban a 

bükkös-jegenyefenyő virágos erdők, 

a hárs-juharos sziklás erdők, kárpá-

ti és pannon gyertyános-tölgyesek, 

melegkedvelő pannon tölgyesek és a 

pannon-balkáni cseresek.

A természetvédelem támogatja az 

erdőtulajdonosok és gazdálkodók 

igyekezetét az erdőállományok fel-

újításában és átalakításában a ter-

mészetes szerkezetű erdők irányá-

ban. Hisszük, hogy közös erőkkel, a 

természetvédelem és az erdőgazdál-

kodás útján elérjük az állományok 

természetes szerkezetét és fenntart-

juk őket szépségükben a következő 

nemzedékekre.
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Ochrana prirodzených 
lesných porastov v 
Chránenej krajinnej oblasti 
Štiavnické vrchy

RNDr. Dušan Trcka

Riaditeľ Správy Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy

Chránená krajinná oblasť Štiav-

nické vrchy (CHKO ŠV) bola vy-

hlásená Ministerstvom kultúry SSR, 

vyhláškou č. 124 zo dňa 22.9.1979. 

Rozprestiera sa v okresoch Banská 

Štiavnica, Krupina, Levice,  Zvolen, 

Žarnovica a  Žiar nad Hronom na 

ploche 77 630 ha.

DÔVODY VYHLÁSENIA:

 • Štiavnické vrchy sú rozlohou naj-

väčším vulkanickým pohorím 

Slovenska

 • majú významnú biogeografi ckú 

polohu, ležia na rozhraní teplo-

milných panónskych a    

 • chladnomilných karpatských hor-

ských druhov fl óry a fauny

 • na území sa nachádza množstvo  

historických technických pamia-

tok koncentrovaných najmä v cen-

trálnej časti pohoria.  

Najvyššie položený bod v CHKO 

Štiavnické vrchy sa nachádza na vr-

chole Sitna – 1009 m n.m. a najnižší 

bod na území sa nachádza pri obci 

Psiare 180 m n. m.

Štiavnické vrchy predstavu-

jú najväčšie sopečné pohorie na 

Slovensku. Budujú ho produkty 

vulkanickej aktivity štiavnického 

stratovulkánu. Tento je budovaný 

prevažne lávovými prúdmi pyroxe-

nických a pyroxenicko-amfi bolic-

kých andezitov. Produkty ryolitové-

ho vulkanizmu sú reprezentované 

tufmi, epiklastikami, a lávovými 

telesami. Záver vulkanickej aktivity 

reprezentujú alkalické bazalty, ktoré 

tvoria napr. banskoštiavnickú kal-

váriu. Najmladším prejavom vulka-

nickej aktivity je bazaltový trosko-

vý kužel Putikov vŕšok s lávovými 

prúdmi pri Tekovskej Breznici.
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Územie CHKO Štiavnické vrchy 

hydrologicky spadá do dvoch po-

vodí, a to rieky Hron  a rieky Ipeľ. K 

významnejším tokom územia patria: 

Štiavnica, Čajkovský potok, Jabloňov-

ka, Klastavský potok, Belujský potok, 

Bebrava /povodie Ipľa/ a tiež Jasenica, 

Vydričný potok, Vyhniansky potok, 

Hodrušský potok, Richňava a Chvá-

lenský potok /povodie Hrona/.

Veľká časť podzemných vôd cen-

trálnej časti je odvádzaná Voznic-

kou odvodňovacou štôlňou priamo 

do rieky Hron. Pre štiavnickú kraji-

nu sú typické vodné nádrže (tajchy)  

budované v minulosti pre potreby 

baníctva a hutníctva. Z pôvodných 

54 ich zostalo dnes 23 a slúžia zväčša 

na rekreačné účely.

Z klimatického hľadiska sa v záuj-

movom území vyskytuje päť klima-

tických oblastí. Od  teplej, mierne 

suchej s miernou zimou  až mierne 

teplú, vlhkú, vrchovinovú. 

Na území CHKO Štiavnické vrchy 

prevažuje lesná fauna, ktorá na južne 

exponovaných otvorených svahoch 

a bralách je nahradená teplomilný-

mi spoločenstvami so zastúpením 

panónskych druhov. Pozoruhodné 

je vzájomné prelínanie horských 

druhov, charakteristických pre kar-

patské pohoria, s druhmi nížin a pa-

horkatín. Najvýraznejšie sa prejavu-

je v masíve Sitna pri bezstavovcoch.

Z veľkých cicavcov je v území 

významný výskyt rysa (Lynx lynx), 

medveďa hnedého (Ursus arctos) 

a mačky divej (Felis silvestris). Na 

viacerých lokalitách sa vyskytuje aj 

vydra riečna.

Z drobných zemných cicavcov si 

zasluhujú pozornosť hmyzožravce 

bielozúbka krpatá (Crocidura suave-

olens), bielozúbka bielobruchá (Cro-

cidura leucodon), piskor malý (Sorex 

minutus), piskor lesný (Sorex araneus) 

a piskor vrchovský (Sorex alpinus).

Množstvo opustených banských 

štôlní a šácht poskytuje úkryt a zi-

movište viacerým druhom neto-

pierov. Doposiaľ tu bolo zistených 

15 druhov, z ktorých si zasluhujú 

zmienku lietavec sťahovavý (Mi-

niopterus schreibersi), podkovár 

štíhlokrídly (Rhinolophus ferru-

mequinum), podkovár krpatý (Rhi-

nolophus hipposideros), netopier 

vodný (Myotis daubentoni), netopier 

čierny (Barbastella barbastellus) a 

ucháč svetlý (Plecotus auritus).

Z početného vtáctva sú zaujma-

vé najmä vzácnejšie dravce – sokol 

rároh (Falco cherrug), sokol lastovi-

čiar (Falco subbuteo), sokol sťahova-

vý (Falco peregrinus), orol krikľavý 

(Aquila pomarina). Ďalšími typic-

kými horskými druhmi je napr. ja-

riabok hôrny (Bonasa bonasia), ďa-

teľ čierny (Dryocopus martius), lelek 

lesný (Caprimulgus europaeus). Sovy 

zastupujú viaceré druhy, najpočet-

nejšia je sova lesná (Strix aluco) a 

kuvik plačlivý (Athene noctua). V 

okolí čistých potokov môžeme vidieť 

rybárika riečneho (Alcedo atthis) a 

vodnára potočného (Cinclus cinclus). 

Typickými hniezdičmi skalných 
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biotopov je krkavec čierny (Corvus 

corax), sokol myšiar (Falco tinnuncu-

lus), výr skalný (Bubo bubo).

Ďalšie významné druhy hniez-

dičov sú: strakoš červenochrbtý 

(Lanius collurio), dudok chochlatý 

(Upupa epops), muchárik červeno-

hrdlý (Ficedula parva), muchárik 

bielokrký (Ficedula albicollis), ďateľ 

malý (Dendrocopos minor).

V Štiavnických vrchoch je veľmi 

dobre zastúpená fauna obojživel-

níkov a plazov. Žijú tu všetky naše 

druhy jašteríc, hadov (s výnimkou 

vretenice) i žiab.

V zachovalých lesných porastoch 

žije fúzač alpský (Rosalia alpina), ro-

háč veľký (Lucanus cervus), nosorož-

tek (Oryctes nasicornis), krasoň jed-

ľový (Eurythyrea austriaca) a viacero 

druhov bystrušiek z rodu Carabus. Z 

motýľov si zasluhuje pozornosť jasoň 

chochlačkový (Parnassius mnemo-

syne), vidlochvost ovocný (Iphiclides 

podalirius) a vidlochvost feniklový 

(Papilio machaon).

Severná časť Štiavnických vrchov 

je fl oristicky ovplyvnená dolinou 

Hrona. Od juhu prenikajú teplomil-

né prvky až k samotnému vrcholu 

Sitna dolinou Sikenice, Štiavnické-

ho potoka a Krupinice. Kozelnic-

kou dolinou teplý prúd preniká až 

k Hronskej Dúbrave, kde viaceré 

druhy dosahujú severné okrajové 

lokality svojho rozšírenia (Minuar-

tia hirsuta subsp. frutescens).

Horským druhom najlepšie vy-

hovujú úpätia severných svahov, 

tienené sutiny, úzke hlboké doliny a 

inverzné polohy najmä na kyslejších 

substrátoch. Z horských druhov sú 

zastúpené: ruža alpínska (Rosa al-

pina), valeriana trojená (Valeriana 

tripteris), čarovník alpínsky (Cir-

caea alpina), fi alka dvojkvetá (Vio-

la bifl ora), lomikameň vždyzelený 

(Saxifraga paniculata), rozchodník 

biely (Sedum album), skalnica hor-

ská karpatská (Sempervivum mon-

tanum ssp. carpaticum). 

Na vyššie položených vlhkýh lúkach 

sa vyskytujú: šafrán Heufellov (Crocus 

heuff elianus), žltohlav európsky (Trol-

lius europaeus), rosička okrúhlolistá 

(Drosera rotundifolia), mečík strecho-

vitý (Gladiolus imbricatus). 

Významnou fl oristickou lokalitou  

je vrch Sitno s druhmi: poniklec veľ-

kokvetý (Pulsatila grandis), kurička 

kríčkovitá (Minuartia frutescens), 

woodsia skalná (Woodsia ilvensis), 

plavúň jedlový (Huperzia selago), 

čučoriedka  obyčajná (Vaccinum 

mirtillus), krtičník jarný (Scrophu-

laria vernalis) a vzácne aj kokorík 

praslenatý (Polygonatum verticil-

latum). Krovité zárasty vytvára ta-

voľník prostredný (Spirea media) a 

vyskytuje sa tu aj skalník obyčajný  

(Cotoneaster integerrima). 

Lesy zaberajú v CHKO 65%. Dre-

vinové zloženie je v centrálnej časti 

v dôsledku banskej a hutníckej čin-

nosti, salašníctva a pálenia dreve-

ného uhlia zmenené, zväčša nepô-

vodné s veľmi pestrým drevinovým 

zložením. Dominantné postavenie 
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v zložení lesných porastov má dub, 

ktorý je rozšírený najmä v južnej 

časti CHKO. Vo vyšších polohách 

prevládajú bučiny s jedľou, umelo 

vysadzovaný smrek a sutinové lesy 

tvorené cennými listnáčmi. Aj keď 

boli Štiavnické vrchy hodne po-

zmenené činnosťou človeka, stále tu 

nachádzame aj zachovalé lesné po-

rasty. Významné sú najmä dubové 

porasty, ktoré majú často praleso-

vitý ráz. Okrem dubových pralesov 

sa v Štiavnických vrchoch zachovali 

aj špecifi cké pralesy podmienené 

ťažkou dostupnosťou niektorých 

miest. Na nedostupných miestach 

sa sformovali lesy lipovo-javorových 

sutín.Vzhľadom na ťažkosti, ktoré 

sprevádzali ich využívanie na prí-

pravu dreva, sa tu pralesy v podstate 

zachovali dodnes. Lesy sa ťažili už 

v rímskej dobe a v  centrálnej časti 

pohoria začali vznikať prvé osady 

na ťažbu rúd, ktoré potrebovali veľa 

dreva. Pri vrcholnom rozvoji ba-

níctva bolo centrálne územie Štiav-

nických vrchov prakticky odlesne-

né. Tlak na využívanie postúpil do 

okrajových častí a ďalej, čím sa vý-

mera pôvodných pralesov výrazne 

znižovala. V tomto období sa začali 

rozvíjať prvé usmernenia na obme-

dzenie nekontrolovanej ťažby dreva 

a obnovu lesov. V Štiavnických vr-

choch sa už v roku 1926  zriadili pra-

lesové rezervácie Kyslá a Lesná (v sú-

časnosti NPR Kašivárová). Neskôr (v 

roku 1951) pribudla rezervácia Sitno 

a nakoniec aj rezervácie Jabloňovský 

Roháč (1984) a Kojatín (v roku 1997). 

Plošne najrozsiahlejším pralesom v 

Štiavnických vrchoch je prales Dras-

tvica. Zaujímavosťou je prirodzený 

výskyt jedle bielej, ktorá sa vyskytuje 

aj v dubových porastoch. Najstaršie 

duby zimné majú vek okolo 400 ro-

kov a najhrubší exemplár duba zim-

ného má obvod 430 cm.

Aj vzhľadom na zachovalosť mno-

hých lesných porastov, boli v južnej 

časti Štiavnického pohoria navrh-

nuté a schválené Územia Európske-

ho významu (NATURA 2000):

 • Dolná Bukovina

 • Sitno

 • Tlstý vrch

 • Stará hora 

Dôvodom zaradenia týchto úze-

mí do Európskej siete chránených 

území bolo zachovanie a ochrana 

existujúcich biotiopov a chránených 

druhov   najumä živočíšnych. Z les-

ných biotopov sú to hlavne – buko-

vé a jedľové kvetnaté lesy, lipovo-

-javorové sutinové lesy, karpatské 

a panónske dubovo-hrabové lesy, 

teplomilné panónske dubové lesy, 

panónsko-balkánske cerové lesy.  

Štátna ochrana prírody SR pod-

poruje snahu vlastníkov a uživateľov 

lesných pozemkov o obnovu a zme-

nu lesných porastov smerom k ich 

prirodzenej štruktúre. Veríme, že 

spoločnými silami ochrany prírody 

a lesného hospodárstva dosiahneme 

prirodzenú štruktúru porastov a 

zachováme  takto pekné lesy aj pre 

budúce generácie.
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Inváziós növényfajok 
és az erdőgazdálkodás

prof. dr. Bartha Dénes DSc. - dr. Csiszár Ágnes PhD.

Földünk biodiverzitását veszé-

lyeztető tényezők között az élőhe-

lyek pusztulását és feldarabolódását 

közvetlenül a nem őshonos, inváziós 

fajok terjedése követi. Az inváziós 

fajok nem csak természetvédelmi, 

erdő- vagy mezőgazdasági, de je-

lentős humán-egészségügyi és öko-

nómiai problémát is okozhatnak. 

Nagyon fontos e nem őshonos fajok 

megjelenésének korai detektálása, 

gyors válaszlépések meghatározása 

a fajok további terjedésének meg-

akadályozása céljából. Ehhez nem 

csak széleskörű kutatásokra, nem-

zetközi információcserére, adatbázi-

sok kiépítésére van szükség, de arra 

is, hogy megfelelően tájékoztassuk 

az inváziós fajokkal kapcsolatba ke-

rülő szervezeteket, pl. erdő-, mező-

, kertgazdasági szakembereket, és 

ezek az ismeretek minél szélesebb 

nyilvánosságot kapjanak.

A kutatók becslése szerint Euró-

pában több mint 12 000 idegenho-

nos faj fordul elő, melyeknek 10-15 

%-a okoz természetvédelmi, gaz-

dasági és/vagy társadalmi kárt. Az 

idegenhonos özönfajokkal kapcso-

latban felmerülő költségek az Euró-

pai Unióban legalább évi 12 milliárd 

euróra becsülhetők, mely kárösszeg 

az évek során folyamatosan emel-

kedik. A probléma kezelésére 2013-

ban az Európai Parlament és Tanács 

rendeletében javaslatot nyújtott 

be az idegenhonos özönfajok be-

telepedésének és elterjedésének a 

megelőzéséről és féken tartásáról. 

Az EU-ban mindössze néhány ide-

genhonos özönfajra vonatkoznak 

uniós jogszabályok, ugyanakkor 

az inváziós idegen fajok többségét 

nem szabályozzák, illetve jelenleg 

nem létezik az idegenhonos özönfa-

jok átfogó kezelésére szolgáló uniós 

keret. Az egyes tagállamok számos 

intézkedést hoztak az idegenhonos 

özönfajok kezelésére, a nemzeti 

szintű fellépés azonban nem képes 

megfelelő védelmet biztosítani, mi-

vel az inváziós fajok terjedését az 

országhatárok nem akadályozzák 

meg; ezáltal egyik tagállamban ho-

zott intézkedések sikerét alááshatja 

a szomszédos tagállambeli intézke-

dések hiánya. Az özönfajok jelen-

tős gazdasági károkat okozhatnak 

a mezőgazdaság, állattenyésztés, 

halászat, akvakultúra és erdészet 
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területén őstermelői tevékenységet 

folytató vállalkozóknak is, míg más 

vállalkozások – például a kedvtelés-

ből tartott állatokkal és a kertészeti 

fajokkal kereskedők – hasznot húz-

nak az idegenhonos özönfajokból. 

Fontos hangsúlyozni azonban, hogy 

ezek a biológiai sokféleség csökke-

nését okozó és az ökológiai rend-

szerek ökoszisztéma-szolgáltatások 

nyújtására való képességét veszé-

lyeztető idegenhonos özönfajok a 

társadalom egészét is érintik. Az 

idegenhonos özönfajok kezelésére 

irányuló összehangolt fellépés ezért 

valamennyi tagállam javát szolgálja, 

ugyanakkor minden tagállam részé-

ről erőfeszítéseket igényel. A javaslat 

ezért kiterjed az idegenhonos özön-

fajok hátrányos hatásainak megelő-

zését, minimalizálását és mérsék-

lését szolgáló keret létrehozására, 

valamint nagy hangsúlyt fektet a 

társadalmi és gazdasági károk kor-

látozását megvalósító összehangolt 

fellépésre. Olyan intézkedéséket 

kíván létrehozni, amelyek szabá-

lyozzák az idegenhonos özönfajok 

Unióba történő szándékos és szán-

dékolatlan betelepítését és környe-

zetbe való kibocsátását, valamint 

kielégítik a korai riasztást és gyors 

reagálást biztosító rendszer létreho-

zását, és az idegenhonos özönfajok 

megfékezésének igényét.

A következőekben olyan lágy-

szárú özönnövényeket szeretnénk 

ismertetni, melyek a hazai erdő-

társulásokban megjelennek, illetve 

inváziójukkal természetvédelmi és 

erdőgazdálkodási szempontból is 

káros hatás fejthetnek ki.

A magas aranyvessző (Solidago 

gigantea AIT.) fényigényes faj, ned-

ves vagy üde talajokon, patakpar-

tokon, fátlan élőhelyeken vagy kis 

záródású állományokban, például 

nemes nyárasokban nagy kiterje-

désű, monodomináns foltokat al-

kothat. A magas aranyvessző ne-

véhez méltón akár a 2-2,5 méteres 

magasságot is elérheti. Aranysárga 

virágtengerét szinte az egész Du-

nántúlon láthatjuk autó vagy vonat 

ablakán kitekintve. A magas arany-

vessző a 17. században került Észak-

Amerikából Európába, hazánkban 

a 19. század közepétől fi gyeltek fel 

rá a botanikusok. Magas termete, 

jó szaporodóképessége, aranysár-

ga virágzata miatt dísznövényként 

ültették. Apró bóbitás kaszatjaival 

azonban kiszökött a kertekből, és 

ahol megtelepedett, ott tarackjaival 

gyorsan behálózta a talajt, így vált 

napjaink egyik legjobban terjedő in-

váziós fajává. A magas aranyvessző 

jó mézelő és rendkívül sokoldalúan 

hasznosított gyógynövény. Hasznai-

nál azonban jelentősebb az inváziója 

miatt okozott természetvédelmi kár: 

elszaporodásával az eredeti növény-

takaró pusztulását, visszaszorulását 

okozhatja, tömeges jelenléte a honos 

állatok, különösen a földön fészkelő 

madarak számára kedvezőtlen, ezért 

terjedését rendszeres kaszálással, 

esetenként herbicidek használatával 
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próbálják megakadályozni. A magas 

aranyvessző mellett a szintén észak-

amerikai honosságú kanadai arany-

vessző (Solidago gigantea L.) invá-

ziója is megfi gyelhető hazánkban, 

e faj inkább a lazább, gyorsabban 

felmelegedő talajokon, zavart élő-

helyeken jelenik meg, tömegesebb 

előfordulása a Dunántúli- és Északi-

középhegység mentén, nagyvárosok 

körül tapasztalható.

A selyemkóró (Asclepias syriaca 

L.) vagy népi nevén vaddohány, 

erőteljes felépítésű, másfél méteres 

nagyságot is elérő, keresztben átel-

lenes levélállású, tejnedvet tartal-

mazó növény. Tudományos nevével 

ellentétben nem Szíriából, hanem 

Észak-Amerikából került hozzánk, 

termesztését több céllal, az 1870-

es években kezdték el hazánkban. 

Rendkívül sokoldalúan hasznosít-

ható növénynek vélték: hajtásait 

spárgaként fogyasztották, virágjá-

ból szörp, bor készült, magszőreiből 

selyem készítését tervezték, rostjait 

papírgyártásra, tapéta előállításá-

ra próbálták hasznosítani, sőt a 2. 

világháborúban mentőmellények 

bélésébe is került. A selyemkóró 

azonban nem váltotta be a hozzá fű-

zött reményeket, egyik felhasználási 

módja sem volt gazdaságos. Haszna-

ként talán csak mutatós, szárazvirág 

kötészetben használt, papagáj alakú 

termését, és mézelő tulajdonságát 

említhetjük. A termesztett állomá-

nyokat fokozatosan felhagyták, a 

selyemkóró pedig repítőkészülékes 

magjai és hosszú szaporítógyökerei 

segítségével gyors terjedésnek in-

dult. Napjainkra számos, laza talajú, 

száraz, üde vagy nedves élőhelyen 

elterjedt, nem csak a mezőgazdaság-

ban vagy az erdőgazdaságban okoz 

problémát, de inváziója veszélyez-

tetheti természetesebb növénytár-

sulásainkat is. Visszaszorítása nem 

egyszerű vagy rövidtávú feladat, mi-

vel mélyre hatoló főgyökere mellett 

számos, a talajfelszínnel vízszinte-

sen futó oldalgyökérrel rendelkezik, 

melyek rügyeiből sarjtenger alakul-

hat ki.

A süntök (Echinocystis lobata 

TORR. et GRAY) nevét jellegzetes 

kétrekeszű, lágy, tüskés kabakter-

méséről kapta. Az észak-amerikai 

növényfajt dísznövényként ültették 

hazánkban, azonban a kertekből ki-

szökve patak és folyópartjaink men-

tén inváziószerű terjedésbe kezdett. 

Kacsaival kapaszkodva megtelepszik 

a ligeterdőben előforduló cserjéken, 

fákon, tenyeresen hasadt leveleivel 

leárnyékolva azokat. Hajtástömege 

olyan hatalmas lehet, hogy a facse-

metéket teljesen a földre is húzhat-

ja. Virágai egyivarúak, a termősök 

levélhónaljiak, kevésbé feltűnők, a 

porzósok fehér szirmú, illatos für-

tökben nyílnak. Magjai a víz színén 

úszva, vagy a kiszáradt termésben 

„csónakázva” messzire jutnak, újabb 

partszakaszokat hódíthatnak meg. 

A tökfélék családjába tartozó faj szá-

mos gomba- és vírusfaj gazdanövé-

nye, ezáltal termesztett tökféléink 
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veszélyeztetője. A vízfolyások men-

tén keletkező lékeket a faj gyorsan 

kolonizálja, szelektív irtásának lehe-

tőségei a meghódított élőhely és fel-

futó növényi forma miatt rendkívül 

korlátozottak.

A kisvirágú nebáncsvirág 

(Impatiens parvifl ora DC.) tavasszal 

csírázó, egyéves növény, csíranövé-

nyeivel áprilisban tömegesen talál-

kozhatunk. Szára, különösen a hajtás 

tövénél üvegesen áttetsző, sok vizet 

tartalmaz, gyökérzete sekély, száraz-

ságtűrése rossz. Elsősorban nedves 

vagy üde, félárnyékos termőhelyeken 

fordul elő, ligeterdőkben, patakok 

mentén, üde lomberdőkben. Közép-

Ázsiai származású, hazánkban nem 

őshonos, európai megjelenése bota-

nikus kerti kivadulásnak köszönhe-

tő. Európai megtelepedésének kezde-

ti szakaszában leginkább botanikus 

kertekben, parkokban, kertekben, 

temetőkben jelent meg, majd egyéb 

antropogén élőhelyek meghódítása 

után a természetközeli erdőkbe is el-

jutott. A honos erdei nebáncsvirágtól 

megkülönbözteti sűrűbben fűrészes 

levele, kisebb, halványsárga, egyenes 

sarkantyújú virága. A korai virágok 

önmegporzók, a későbbieket első-

sorban zengőlegyek látogatják. Érett 

toktermése spontán, de érintésre is 

felpattan, barnás színű magvai akár 

3-4 méter távolságra is repülhetnek 

az anyanövénytől. Üde erdőkben tö-

megesen elszaporodat, erdősítések-

ben néha gondot okozhat. A nyár végi 

aszályos időjárás és a rajta tömegesen 

előforduló levéltetűk csökkenthetik 

egyedszámát, kedvező körülmények 

között azonban akár májustól nov-

emberig is virágozhat.

A bíbor nebáncsvirág (Impatiens 

glandulifera ROYLE) csíranövényei 

tavasszal folyók, patakok mentén, 

szerves anyagokban gazdag, nedves, 

humuszos talajokon, puhafás liget-

erdőkben, bokorfüzesekben nagy 

mennyiségben megjelenhetnek. 

Hazánkban elsősorban a Nyugat-

Dunántúlon, valamint a Duna és a 

Tisza egyes szakaszain találhatjuk 

nagyobb állományait. A faj a legna-

gyobb lágyszárú növényfajok egyike, 

mely a 2-2,5 méteres magasságot is 

elérheti. Szára egyszerű vagy elágazó, 

vörös, áttetsző, üveges, levelei tojásda-

dok, fűrészesek, levélnyele mirigyes, 

extrafl orális nektáriumokat visel. Vi-

rága 2,5-4 cm-es bíborszínű, ritkán 

fehér, illatos. Dinamochor toktermé-

séből a magvak 7 méteres távolságra 

is elrepülhetnek. Hajtása és magja 

ehető, ázsiai őshazájában köröm és 

bőrfestésre használták, Európában 

a Bach-féle virágterápia alkalmazza, 

hazánkban dísznövényként, méhle-

gelőként ültetik. Tömeges előfordu-

lása a partok stabilitását veszélyezte-

ti, lassan bomló, nagy mennyiségű 

avarja akadályozza a természetes fel-

újulást. Folyóvíz menti élőhelye mi-

att a vegyszeres visszaszorítása nem 

kivitelezhető, mechanikai kezelés-

sel az egyedek könnyen eltávolítha-

tók, a folyóvíz azonban folyamatos 

propagulum utánpótlást biztosíthat.
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Az amerikai alkörmös (Phytolacca 

americana L.) más néven amerikai 

karmazsinbogyó nevét a bogyóiból 

előállítható, a karmazsintetűéhez ha-

sonló, piros festékanyagáról kapta. 

Régebben Európa szerte használták 

borok, szörpök, cukorkák színezésére, 

míg ki nem derült festékanyagának 

toxikus hatása. Hajtásának nyersen 

való fogyasztása mérgezéshez, első-

sorban hányáshoz, hasmenéshez ve-

zethet, gyökeréből mutagén, rendelle-

nes sejtosztódást indukáló vegyületet 

mutattak ki. Magas, másfél-három 

méteresre is megnövő termete, fehér 

vagy rózsaszínes fürtvirágzata, csün-

gő, fekete bogyó terméságazata miatt, 

rokon fajával, a kínai alkörmössel 

együtt dísznövényként is ültették. Ter-

mését szívesen fogyasztják a madarak, 

főleg a fekete és énes rigó, minek kö-

vetkeztében az amerikai alkörmös 

egyre több, főként laza, bolygatott, 

félárnyékos élőhelyen megtelepedett. 

Nagyobb állományait elsősorban er-

dészeti ültetvényekben, akácosokban, 

fenyvesekben, felhagyott szőlőkben, 

kapásokban, gyepekben találjuk. A 

közelmúltban terjedése üde erdőkben, 

gyertyános-tölgyesekben is megfi -

gyelhető, árnyékolásával megnehezíti 

a felújítást és természetes felújulást. 

Visszaszorítása rendszeres kaszá-

lással megoldható, mivel vegetatív 

szaporodásra nem képes, hajtásait a 

háziállatok közül a juh és a kecske is 

szívesen fogyasztja. Terjedőben lévő 

inváziós volta miatt dísznövényként 

való ültetését nem javasolják. A ha-

sonló habitusú, de felálló termésága-

zatú, tagolt bogyótermésű kínai al-

körmös (Phytolacca americana VAN 

HOUTTE) valószínűleg szintén ha-

sonló céllal került Európába mint az 

amerikai alkörmös. A fajt díszítő érté-

ke miatt napjainkban is ültetik, kiva-

dulására elsősorban településeken és 

azok környékén fi gyeltek fel.

Az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia 

artemisiifolia L.), legismertebb aller-

gén gyomnövényünk Észak-Ameri-

kából származik. Tavaszi csírázású, 

egyéves növény, vegetatív szaporo-

dásra nem képes. Hajtása szőrös vagy 

érdes, jellegzetes „illatú”, levele szár-

nyasan tagolt, némiképp az üröm fa-

jokéra emlékeztet, amellyel gyakorta 

össze is keverik. Egyedei akár másfél 

méterese is megnőhetnek, karógyö-

kere mélyre hatoló, ennek köszönhe-

tően szárazságtűrése jó: víztartalmá-

nak több mint 70 %-át is elveszítheti, 

anélkül, hogy elpusztulna. Szántó-

földeken, parlagterületeken, gyom-

társulásokban, bolygatott, nyílt 

élőhelyen sokféle megjelenik. Erdő-

gazdasági gyomként nem jelentős, 

erdősítésekben az első néhány évben 

jelenthet problémát, majd az évelő 

fajok kompetíciójának következté-

ben kiszorul a területről. Ismertségét 

nagy mennyiségen képződő allergén 

virágporának köszönheti, egy hektár 

parlagfű közel 62 kg pollent termel, 

mely a szél segítségével akár 300 km-

re is elrepülhet. A pollenallergián 

kívül kontakt allergiát is okozhat, 

ezért irtásakor védőkesztyű haszná-
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lata javasolt. Folyamatos kaszálással 

némiképp visszaszorítható, de a talaj 

magbankjából aktiválódva folyama-

tosan jelenhetnek meg új csíranövé-

nyei, mivel a kaszatok a talajban akár 

40 évig is megőrzik életképességüket.

A betyárkóró (Conyza canadensis 

(L.) CRONQUIST) Észak-Amerikából 

származó egyéves gyomnövény. Első 

európai megjelenése egyes kutatók 

szerint kaszattermésének egy kitömött 

madár tollán való behurcolásának 

köszönhető. A betyárkóró megfelelő 

körülmények esetén ősszel és tavasszal 

is csírázhat. Az ősszel csírázó egyedek 

apró tőlevélrózsaként telelnek át és 

korábban virágoznak, mint a tavaszi 

kelésűek. A tőlevélrózsát sok-sok lán-

dzsás, csúcsán fűrészes, szőrös levél 

alkotja, a szárlevelek keskenyebbek, 

ritkábban helyezkednek el. A hengeres 

szár egy-másfél méteresre is megnő, 

csúcsán fészkes bugavirágzatot visel. 

A bugát sok apró fészekvirágzat alkot-

ja, melyben a csöves virágok sárgák, a 

nyelves virágok fehérek, a csöves virá-

gokkal csaknem megegyező hosszú-

ak. A virágokból fehér bóbitájú apró 

kaszattermések képződnek, melyek a 

széllel messzire repülnek, de az állatok 

által is terjedhetnek. Hazánkban szé-

les körben elterjedt, szántóföldeken, 

kertekben, utak mentén, homokos 

területeken veszélyes gyommá vál-

hat. Nagy mennyiségű, hatékonyan 

terjedő kaszattermése révén könnyen 

megtelepszik, szárazság- és fagytű-

rő képessége miatt számos élőhelyen 

megjelenhet, allelopatikus hatása és 

herbicid rezisztenciája miatt mező-

gazdasági területeken is gondot okoz. 

Egyéves életformája miatt csemete-

kertekben, erdősítésekben vagy akár 

lékekben is nagyobb egyedszámban 

megjelenhet, az évelő fajok előretöré-

sével azonban kiszorul a területről.

BENÉCSNÉ BÁRDI G. – HART-

MANN F. – RADVÁNY B. – SZENTEY 

L. (szerk.): Veszélyes 48. Veszélyes és ne-

hezen irtható gyomnövények és az ellenük 

való védekezés. − Mezőföldi Agrofórum 

Kft ., Szekszárd, 293 pp.

BOTTA-DUKÁT Z. – MIHÁLY B. 

(szerk.) (2006): Özönnövények II. Biológiai in-

váziók Magyarországon. – Környezetvédelmi 

és Vízügyi Minisztérium, Budapest, 412 pp.

CSISZÁR Á. (szerk.) (2012): Inváziós 

növényfajok Magyarországon. – Nyugat-ma-

gyarországi Egyetem Kiadó, Sopron, 364 pp.

Javaslat az Európai Parlament és Tanács 

rendelete az idegenhonos özönfajok betele-

pedésének és elterjedésének a megelőzéséről 

és féken tartásáról. – Brüsszel, 2013.9.9. 

COM(2013) 620 fi nal 2013/0307 (COD)

(http://ec.europa.eu/prelex/detail_

dossier_real.cfm?CL=hu&DosId=1041197)

MIHÁLY B. – BOTTA-DUKÁT 

Z. (szerk.) (2004): Özönnövények. 

Biológiai inváziók Magyarországon. – 

TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, 

Budapest, 408 pp.

FELHASZNÁLT IRODALOM:



„Spoločne pre prirodzené lesy v pohorí Börzsöny, Cserhát, v Štiavnických vrchoch a v Krupinskej planine“ 

„Közösen a természetes erdőkért a Börzsöny, a Cserhát és a Selmeci hegységben, és a Korponai síkságon“
46

Invázne druhy rastlín 
a lesné hospodárstvo

prof. dr. Bartha Dénes DSc. - dr. Csiszár Ágnes PhD.

Medzi činitele ohrozujúce biod-

iverzitu našej Zeme popri ničení 

a drobení prirodzených biotopov 

patrí aj rozširovanie nepôvodných 

inváznych druhov. Invázne druhy 

nespôsobujú len prírodné, leso-

hospodárske, poľnohospodárske 

problémy, ale aj zdravotné a ekono-

mické problémy ľudí. Preto je veľmi 

dôležité skoré zistenie výskytu jed-

notlivých druhov, určenie rýchlych 

odvetných krokov v záujme potlače-

nia ďalšieho rozširovania. K tomuto 

nepotrebujeme len širokospektrálny 

výskum, medzinárodné výmeny in-

formácií, vybudovanie databáz, ale 

aj to, aby sme vhodným spôsobom 

informovali organizácie prichádza-

júce do styku s inváznymi druhmi, 

napr. odborníkov z lesníctva, poľ-

nohospodárstva, záhradníctva a aby 

tieto znalosti boli prístupné pre čo 

najširšiu verejnosť.

Podľa odhadu výskumov v Európe 

sa vyskytuje viac než 12 000 nepô-

vodných druhov, z ktorých 10-15% 

spôsobuje škody na prírode, škody 

hospodárske a/alebo spoločenské. 

Výdavky spojené s inváznymi druh-

mi dosahujú v rámci EÚ 12 miliárd 

EUR ročne, pričom táto suma rokmi 

neustále stúpa. Na riešenie problé-

mu Európsky parlament a Európska 

rada v roku 2013 podala návrh na-

riadenia na prevenciu a proti rozši-

rovaniu týchto inváznych druhov. V 

EÚ existujú doteraz len na niektoré 

invázne druhy právne normy a pri-

tom ďalšie druhy právne normy ne-

upravujú, resp. doteraz neexistuje 

úniový rámec na riešenie problému 

inváznych druhov. Jednotlivé člen-

ské štáty prijali mnoho opatrení na 

riešenie problému inváznych dru-

hov, ale tieto opatrenia na národnej 

úrovni nedokážu ponúknuť spoľah-

livú ochranu, nakoľko rozširovanie 

inváznych druhov cez štátne hrani-

ce nedokážu zastaviť, úspešnosť pri-

jatých opatrení v členskom štáte Eu-

rópskej únie môže podryť absencia 

opatrení v susednom členskom štá-

te. Invázne druhy spôsobujú značné 

hospodárske škody podnikajúcim v 

poľnohospodárstve, v živočíšnej vý-

robe, v rybárstve, v akvakultúre a v 

lesníctve, kým ostatné druhy podni-

kania – obchodníci so záhradnými 

druhmi a exotickou faunou – majú 

nemalý úžitok z inváznych druhov. 
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Je dôležité pripomenúť, že invázne 

druhy znižujúce a ohrozujúce biod-

iverzitu a schopnosť ekosystémov 

ponúkajúcich ekosystémové služby 

sa dotýkajú celej spoločnosti. Preto 

zosúladenie opatrení je v prospech 

každého členského štátu a zároveň 

od každého členského štátu vyža-

duje určitú námahu. Návrh sa týka 

aj vytvorenia určitého rámca na 

prevenciu, minimalizáciu a zníže-

nie nežiadúcich účinkov inváznych 

druhov, zároveň kladie dôraz na 

zosúladenie výstupov na obme-

dzenie spoločenských a hospodár-

skych škôd. Treba uskutočniť také 

opatrenia, ktoré regulujú dovoz a 

rozširovanie nepôvodných inváz-

nych druhov v rámci EÚ a zároveň 

vytvorenia systémov, ktoré umožnia 

skoré vyhlásenie kritického stavu a 

rýchlu reakciu v záujme potlačenia 

inváznych druhov.

Teraz by sme Vám chceli pred-

staviť také invázne byliny, ktoré sa 

objavujú v lesných spoločenstvách 

resp. svojou prítomnosťou z hľadis-

ka ochrany prírody i lesného hospo-

dárstva môžu vyvinúť svoje škodlivé 

účinky.

Zlatobyľ obrovský (Solidago gi-

gantea AIT.), heliofyt, sa vyskytuje 

na mokrých a živných stanoviš-

tiach, pri brehu potokov, v bezles-

nom alebo slabo zapojenom lesnom 

prostredí, napr. v kultúrach šľach-

teného topoľa, môže vytvárať veľké 

monodominantné plochy. Dosahu-

je výšku až 2-2,5 m. Zlatožlté more 

kvetov vidieť po celom Zadunaj-

sku z okien áut a vlakov. Zlatobyľ 

sa dostal do Európy v 17. storočí 

zo Severnej Ameriky, u nás bota-

nici zaznamenali jeho výskyt v 19. 

storočí. S ohľadom na jeho výšku, 

dobré rozmnožovacie schopnosti 

a zlatožlté kvetenstvo ho sadili ako 

okrasnú rastlinu. So svojimi ochlpe-

nými nažkami sa vetrom dostal von 

zo záhrad a v súčasnosti sa invázne 

rozširuje. Je to výborná medonosná 

rastlina a aj liečivá rastlina so širo-

kým použitím. Napriek jeho úžitku 

svojou inváziou spôsobuje škody na 

prírode: svojou inváziou ničí pôvod-

ný bylinný kryt, jeho výskyt je škod-

livý aj pre vtáctvo hniezdiace na 

zemi a preto jeho rozširovaniu treba 

zabrániť hlavne kosením, prípadne 

aj herbicídmi. Okrem zlatobyľu ob-

rovskom sme svedkami aj invázie 

zlatobyľa kanadského (Solidago gi-

gantea L.), tento druh sa vyskytuje 

na kyprých, rýchle sa zohrievajúcich 

pôdach v narušenom prostredí, hro-

madne sa vyskytuje v oblastiach  po-

horí Zadunajska a Severného stre-

dohoria, v okolí väčších miest.

Glejovka americká (Asclepias sy-

riaca L.), ľudový názov divý tabak, 

rastlina s mohutnou stavbou, do-

sahuje výšku až 1,5 m, s protistoj-

nými listami, obsahujúca mliečnu 

šťavu. Na rozdiel od vedeckého ná-

zvu nepochádza zo Sýrie ,ale k nám 

sa dostala zo Severnej Ameriky v 

roku 1870 a jeho pestovanie malo 

viacero cieľov. Považovali ho za 
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mnohostranne využiteľnú rastlinu - 

výhonky chceli použiť ako špargľu, 

z kvetov vyrábať sirupy i víno, z pá-

perových semien plánovali výrobu 

hodvábu, vlákninu na výrobu papie-

ra a tapiet a počas 2. svetovej vojny  

sa dostala aj do výplne záchranných 

viest. Táto rastlina však nakoniec 

nesplnila očakávania, ani jedno 

využitie nebolo ekonomické. Ako 

úžitok dnes má iba ako medonosná 

rastlina a v kvetinárstve – viazanie 

suchých kvetov. Pôvodné kultúry 

sa zanechali a vďaka vetrom sa ší-

riacim semenám a dlhým koreňom 

sa rýchlo rozšírila. V súčasnosti je 

rozšírená na kyprých, suchých, živ-

ných i mokrých pôdach a spôsobuje 

problémy nielen v poľnohospodár-

stve a v lesnom hospodárstve, ale jej 

invázia ohrozuje aj prirodzené rast-

linné spoločenstvá. Jej potlačenie 

nie je jednoduchá a krátkodobá úlo-

ha, pretože hlavný koreň dosahuje 

značných hĺbok a popri ňom je veľa 

podpovrchových koreňov, z ktorých 

zmladzuje.

Ježatec laločnatý (Echinocystis lo-

bata TORR. et GRAY) Tento severo-

americký druh vysádzali ako okras-

nú rastlinu, ale zo záhrad sa dostal 

von a dnes inváznym spôsobom 

sa rozširuje pozdĺž potokov a riek. 

Úponkami sa zachytávajúc udomác-

ňuje v lužných lesoch, plaziac sa po 

kroch a po stromoch zakrývajúc ich 

úplne. Váhou svojich výhonov do-

káže mladé stromčeky úplne stiah-

nuť k zemi. Kvety sú jednopohlavné, 

samičie sú na báze listov, sú menej 

nápadné, samčie sú biele, voňajúce 

strapce. Semená plaviace sa po vode 

dostávajú ďaleko a zaberajú ďalšie 

plochy brehov vodných tokov. Patrí 

do čeľade tekvicovitých a je hostiteľ-

skou rastlinou pre množstvo hubo-

vých a vírusových ochorení. Kotlí-

ky vznikajúce pri brehoch vodných 

tokov rýchlo kolonizuje, možnosti 

selektívneho ničenia sú značne ob-

medzené kvôli plazivej forme.

Netýkavka malokvetá (Impatiens 

parvifl ora DC.) je na jar klíčiaca, 

jednoročná bylina. Byľ je hlavne 

na báze priehľadná, s vysokým ob-

sahom vody, s plytkou koreňovou 

sústavou, je náchylná na sucho. V 

prvom rade sa vyskytuje na mok-

rých a živných polotiennych sta-

novištiach, v lužných lesoch, popri 

vodných tokov, v živných listnatých 

lesoch. Pochádza zo Strednej Ázie, 

u nás nie je pôvodná, jej výskyt sa 

odvíja od botanických záhrad, par-

kov, cintorínov a pod. a po ovládnutí 

antropogénnych stanovíšť sa dostala 

aj do blízkych lesov. Od pôvodnej 

netýkavky nedotklivej sa líši hustej-

ším zúbkovaním okrajov listov, má 

menšie bledožlté kvety. Skoršie kve-

ty sú samoopelivé, v neskoršom ob-

dobí kvety navštevujú muchy. Plod 

na slabý dotyk reaguje a semienka 

vystreľuje do vzdialenosti 3 až 4 m 

od materskej rastliny. V živných 

lesoch sa môže rozmnožiť, v zales-

ňovaní môže spôsobovať problémy. 

Suché obdobia hlavne koncom leta 
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a vošky znižujú ich stavy, v priazni-

vých podmienkach kvitne od mája 

až do novembra. 

Netýkavka Royleho (Impatiens 

glandulifera ROYLE), jej jedince sa 

objavujú na jar vedľa vodných to-

kov, na organické látky bohatých 

humóznych pôdach, v mäkkých 

lužných lesoch, vo vrbinách. U nás 

ich vo veľkom nachádzame hlavne 

v západnom Zadunajsku, ale aj na 

niektorých úsekoch medzi Dunaj-

om a Tisou. Tento druh je jedným 

z najväčších bylinných druhov a 

dosahuje výšku až 2-2,5 m. Byľ je 

jednoduchá alebo rozkonárená, 

purpurová, priehľadno-sklovitá, lis-

ty sú vajcovité, zúbkaté, bázy listov 

sú žľaznaté, obsahujú extrafl orálny 

nektár. Kvet je 2,5-4 cm veľký pur-

purový, zriedkavo biely, voňavý. Z 

toboliek vystreľujú semená až do 7 

m vzdialenosti. Výhonky a semená 

sú jedlé, v ázijskej domovine ju po-

užívajú na farbenie nechtov a kože. 

V Európe ju využíva Bachova kvet-

ná terapia, u nás aj ako okrasná a 

medonosná rastlina. Jej hromadný 

výskyt ohrozuje stabilitu brehov, 

zvyšky rastlín sa rozkladajú poma-

ly a sťažujú prirodzené zmladenie. 

Ich chemické ničenie je takmer ne-

možné vzhľadom na blízkosť vod-

ných tokov, mechanické ničenie je 

pomerne účinné, ale stála diaspóra 

zabezpečuje stále nové jedince.. 

Líčidlovka (Phytolacca americana 

L.), získavame z jej bobuliek červené 

farbivo podobného z vošiek Kermes 

ilicis. V minulosti  ju v Európe pou-

žívali na farbenie vína, sirupov, cuk-

roviniek, kým nevysvitlo, že farbivo 

obsahuje toxické látky. Konzumácia 

surových výhonkov vedie k otrave 

spôsobujúcej zvracanie a hnačky, z 

koreňov získali mutagén spôsobu-

júci nepravidelné delenie buniek. 

Je to rastlina dosahujúca výšku 1,5 

až 3 m, kvôli bielym až ružovým 

kvetným strapcom ju vysádzali ako 

okrasnú rastlinu. Plody radi konzu-

mujú vtáky, hlavne drozdy, vďaka 

čomu sa rozšírila hlavne na plytkých 

narušených polotiennych plochách. 

Ich väčšie stavy nachádzame hlav-

ne v lesných kultúrach, agátinách a 

borinách, ale aj v zanechaných vino-

hradoch, roliach i lúkach. V blízkej 

minulosti sme spozorovali jej vý-

skyt aj v hrabových dubinách, zatie-

nením sťažuje obnovu i prirodzené 

zmladenie. Potlačenie pravidelným 

kosením je možné, pretože vegeta-

tívne sa nerozmnožuje, z domácich 

zvierat ich konzumujú ovce i kozy. 

Vzhľadom na jeho agresivitu jej vy-

sádzanie ako okrasnej rastliny ne-

odporúčajú. Podobný druh - líčid-

lovka čínska (Phytolacca americana 

VAN HOUTTE) sa pravdepodobne 

z tých istých dôvodov dostala do 

Európy ako americký druh. Druh 

vzhľadom na jej okrasnú formu aj 

teraz vysádzajú, ich ďalšie rozšírenie 

sme zistili hlavne v intravilánoch a 

ich blízkom okolí.

Ambrózia palinolistá (Ambrosia 

artemisiifolia L.), je náš najznámej-
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ší invázny druh spôsobujúci alergiu 

pochádzajúci zo Severnej Ameriky. 

Jednoročná bylina, klíčiaca na jar, 

neschopná vegetatívneho rozmno-

žovania. Výhonok je jemne chlpatý, 

podobá sa paline, s ktorou si ju aj 

často mýlia. Jedince dosahujú výšku 

aj 1,5 m, majú hlboký kolový koreň, 

vďaka ktorému odolávajú suchým 

obdobiam, môže stratiť až 70% ob-

sahu vody a dokáže prežiť. Objavuje 

sa na orných pôdach, zaburinených, 

narušených pôdach i otvorených 

priestranstvách. Z hľadiska lesné-

ho hospodárstva nie je významný 

druh, pri obnove v prvých rokoch 

môže spôsobovať problémy ale ne-

skôr pôsobením trvaliek je vytláča-

ný z obnovovaných plôch. Známa je 

hlavne produkciou kvetného peľu – 

alergénu, 1 ha porastený ambróziou 

vyprodukuje až 62 kg peľu, ktorý sa 

pomocou vetra dostáva až do 300 

km diaľky. Mimo peľovej alergie 

pôsobí rastlina aj kontaktne, pri 

jej ničení sa odporúčajú ochranné 

rukavice. Priebežným a pravidel-

ným kosením sa dá do určitej miery 

potlačiť, ale vzhľadom k tomu, že 

semená si zachovajú klíčivosť aj 40 

rokov, každým rokom stále a stále 

môžu vyklíčiť nové jedince.

Turanec kanadský (Conyza cana-

densis (L.) CRONQUIST) jednoroč-

ná burina pochádzajúca zo Sever-

nej Ameriky. Jeho európsky výskyt 

podľa niektorých výskumníkov ďa-

kujeme preparátu vtáka, v ktorého 

perí sa dovliekla chlpatá nažka tejto 

rastliny. Turanec pri vhodných pod-

mienkach môže klíčiť na jeseň i na 

jar. Na jeseň klíčiace rastliny prezi-

mujú a skorej kvitnú ako na jar klí-

čiace. Listy na báze sú kopijovité, na 

vrchole zúbkaté, chlpaté, na byli sú 

listy užšie a redšie umiestnené. Rast-

lina dorastá až do výšky 1,5 m na vr-

chole s hustým kvetenstvom. Kvetné 

úbory tvoria drobné kvety, rúrkovi-

té kvety sú žlté a jazykovité kvety sú 

biele a rovnako veľké ako rúrkovité. 

Z kvetov sa vyvíjajú drobné chlpaté 

nažky, ktoré sa vetrom dostávajú do 

diaľky, ale roznášajú ich aj zvieratá. 

U nás je v širokom kruhu rozšírený, 

na orných pôdach, v záhradách, po-

pri cestách a na piesčitých plochách 

je z neho nebezpečná burina. Vzhľa-

dom na veľké množstvo produkcie 

semena sa ľahko rozmnožuje, je 

odolný voči suchu i mrazom a ob-

javuje sa na rôznych stanovištiach, 

spôsobuje značné problémy na poľ-

nohospodárskych plochách kvôli 

allelopatickému účinku a rezistencii 

voči herbicídom. Vzhľadom na to, 

že je to jednoročná bylina, v lesných 

škôlkach, na zalesnených plochách, 

ale aj v malých skupinách a kotlí-

koch sa môže objaviť v značnom 

množstve, ale s nástupom trvaliek 

sa postupne vytláča von.
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Természetközeli 
erdőgazdálkodási modellek 
az Lévai Erdőigazgatóság 
területén/ Selmeci hegység, 
Pelsőci medence és 
Korponai hegység földrajzi 
egységei

prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.

Zólyomi Műszaki Egyetem, Erdészeti tanszék 

Ing. Otto Uhrín, OZ Levice

BEVEZETŐ

Az előterjesztett erdőművelési 

rendszerek következetesen érvé-

nyesítik a fenntartható erdőgaz-

dálkodás elveit. A fenntartható 

erdőnek két követelménynek kell 

megfelelni. Az egyik a magas öko-

lógiai stabilitás és a másik az erdő 

állandó jelenléte minden területén 

a növekedés különböző fázisaiban. 

Ezeknek a követelményeknek a be-

tartása a természetközeli erdőgaz-

dálkodás erdőművelési koncepció 

érvényesítésén múlik. Az alapja a 

biológiai racionalizálás érvénye-

sítése, melyet az erdőben őshonos 

fafajok növekedési kötéseinek ki-

használásával érünk el az őshonos 

fafajok fejlődési és növekedési fo-

lyamatok szabályozásával. A fenn-

tartható erdőgazdaság az erdei 

ökoszisztéma tulajdonságainak és 

lényegének ismeretén alapul. Ez az 

erdőművelési rendszer nem fejt ki 

élő munkaerőt és pénzügyi eszkö-

zöket arra, amit az erdő maga is el-

végez – szofi sztikált erdőgazdaság. 

Az erdész a legnagyobb mértékben 

használja ki az erdő belső erőit és 
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forrásait a mértékletes, minimáli-

san szükséges irányításában fi gye-

lembe véve az erdő faanyagtermelő 

és egyéb rendeltetésének az irányá-

ban. Az erdei ökoszisztéma tarta-

mos kiegyensúlyozottságát, hosz-

szú távú faanyagtermelő és egyéb 

rendeltetésének kiegyensúlyozott-

ságát az őshonos fafajok egyéni 

változatosságán érjük el legjobban 

a természet közeli erdőművelési el-

járásokkal. Az egyik ilyen eljárás a 

mozaikszerű erdők művelése.

A mozaikszerű lombos erdők, 

elsősorban bükkösök és tölgyesek, 

a természetes erdők szerkezetének 

fi gyelembe vételével lesznek model-

lek, ahol 10-15 ha területű erdőré-

szekben kis csoportokban (0,20 ha) 

találhatóak, vagy ehhez a modell-

hez fognak közelíteni a különböző 

csoportos növekedési fázisok (1-sz. 

kép). Az ilyen erdők létrehozásá-

nak a célja az értéknövekedés egy 

bizonyos számú legjobb minősé-

gű fákon, égészen az értéknövedék 

csúcspontjáig, egy új erdő termé-

szetszerű felújítással, egy diff eren-

ciált átmérő szerkezeten keresztül 

a gazdasági önállóságig maximális 

profi ttal.

A határ menti erdők fafaj összeté-

tele és tipológiai jellemzése. 

A vidékre jellemzőek az üde 

bükkös-tölgyesek, ezek az erdő-

társulások jellemzően üde, nedves 

termőhelyeken találhatóak a bük-

kös-tölgyes vegetációs övezetben. 

A fafaj összetételét illetően a ko-

csánytalan tölgy dominál (37.8%), 

melynek jobbak a növekedési fel-

tételei a bükknél (11,5%). A legfőbb 

elegyfaj a gyertyán (17,5%). Jelentős 

részt alkotnak az értékes lombosok, 

a juhar és kőris (2,1%). Az erdő ere-

dete szempontjából 29 010 ha mag 

eredetű, a határ menti erdőkben 

10 712 ha sarjerdő. A projekt célja 

a termőhelyek jobb gazdasági és 

rendeltetési kihasználása a Lévai 

Erdészeti Üzem határ menti er-

dőterületein. A célok elérhetőek a 

jobb növekedési törvényszerűség 

és belső folyamatok kihasználásá-

val az állomány szerkezet kialakí-

tásánál, az eredeti ökoszisztémák 

biodiverzitásuk megőrzésével és a 

pénzbeli, energetikai és anyagi ki-

adások minimalizálásával. Legfőbb 

célunk a természetes erdőfelújítás 

és a szálankénti fakitermelés az 

értéknövedék kulminálásánál, ill. 

kihasználni a jelenlegi sarjerdők 

szerkezetét természetközeli erdők 

átalakításához és hatékonyabb gaz-

dálkodási modellekhez.

Mozaikszerű lombos állományok 

létrehozása fokozza az állományok 

értéknövelését bizonyos számú 

kiszelektált faegyedeken, javítja 

az erdők egyéb rendeltetéseit és a 

gazdálkodás hatékonyságát. Az ál-

lományok felépítésén és szerkeze-

tén keresztül fi gyelembe kell venni 

a termelés célját, ahol a minőségi 

tölgynek 40 – 60% elegyarányban 

be kell biztosítani számára az alsó 

szintet, amely kedvező feltételeket 
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biztosít a tölgy minőségére és ked-

vezően hatna az értékes lombos fa-

fajok növekedésére is minőségi, ill. 

a gyertyán esetében a mennyiség 

irányában (30%-ig). A bükk növe-

kedésben egyenértékű a tölggyel, 

rendeltetése a faanyagképződés 20 

– 40% elegyarányban, de a mai és 

a közeljövőbeli árak perspektívá-

jában alacsonyabb árszinten. Az 

említett okok miatt előtérbe kerül 

a bükk mennyiségi produkciója 40 

cm átmérőig. Az állományok cél-

szerkezete teljes mértekben igazo-

dik a természetes elegyarányhoz. 

Az állományra a diagonális záródás 

jellemző. Az állományok két és há-

romszintű szerkezete a tölggyel és a 

bükkel a felső szintben, a többi lom-

bos fafajjal az alsó, ill. a középszint-

ben. A felső szint részben diff eren-

ciált a kocsánytalan tölgy magasabb 

növésében. A tölgy az egész terü-

leten szétosztódik, vagy nagyobb 

csoportokat alkot, a bükk és a töb-

bi lombos kisebb esetleg nagyobb 

csoportban. Egyszerű faszerkezetű 

állományok, mint az akácos sarjer-

dők, a homogén gyertyánosok, ill. 

tölgyesek, a felépítés egyszerűsö-

dik. A fafaj elegyarányt fi gyelembe 

véve ezek az állományok nem meg-

felelő gazdálkodással sarjerdőkké 

lettek átalakítva, amelyeknek álta-

lában egyszerűbb a fafaj szerkezete. 

Az állományok stabilitása megfele-

lő, de a fa mennyisége és minősége 

kifejezetten alacsonyabb, mint a 

mageredetű erdők állományokban. 

A gyertyán állományok, amelyek 

általában sarjeredetűek, ezeknek 

20-30 éves felújítási időszak alatt a 

mennyiségi produkcióra összpon-

tosítunk. A tölgyes sarjerdőkben 

gyertyánnal elegyesedve a cél a leg-

termőbb részek átalakítása magere-

detű erdőkké.

Erdőművelési eljárások mozaik-

szerű állományok kialakításához.

a. Mageredetű állományok felújí-

tás alatt – gyertyános és bükkös töl-

gyesek. A felújítási időszakot meg-

hosszabbítani több mint 40 évre 

minőségi tölgyek támogatásával 55 

cm mellmagassági célátmérő felett. 

Csoportos ernyős felújító vágással 

biztosítani a tölgy és a bükk mini-

mális területi részét, helyenkénti 

gyertyán újulttal.

b. 50-90 éves mageredetű tölgyes 

állományokban felszabadító gyé-

rítéssel az erélyesség felső megsza-

bott határán a tölgy támogatására. 

A bükk és a tölgy természetes fel-

újulásának kezdetén a fényhatáso-

kat fi gyelembe véve olyan feltétele-

ket teremteni, amelyek biztosítják 

mindkét fafaj minimális elegységét 

és növedékfokozó folyamatokat a 

felújuló állományban.

SARJ ÉS MAG EREDETŰ ERDŐ 

MODELLJE.

A sarjerdőkben jelentős számban 

találhatóak mageredetű tölgyek. 

Erdőművelési elemzés alapján kell 
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elvégezni az állományok átalakí-

tását. A kiválasztott mageredetű 

fagyedek száma 100-120 db/ ha, az 

állomány készlet 150 m3/ ha. A sarj-

erdő állomány készlete 50 – 60 m3/ 

ha. A sarjerdő vágás érettségi kora 

25 év, választék szerkezet rostfa, a 

koronarészből energetikai apríték. 

A kiválasztott mageredetű fák vá-

gás érettségi kora 100 év, 45 – 50cm 

mellmagassági átmérőnél. Választék 

szerkezet – minőségi rönk (licit) 

60%, rostfa 20%, apríték 20%.

SARJERDŐ

Ezekben a gyertyános sarj-

erdőkben, melyekben a tölgy 

elegyfafajként van jelen, szüksé-

ges a hosszú távú átalakítás, ahol a 

sarjaztatott gyertyán vágás érettségi 

korát meghatározva a maximális 

gazdasági hozam és a természetes 

generatív felújítás a cél.

Az említett modellek felhasználá-

sával ezeken a földrajzi egységeken 

megvan a lehetőség gazdaságos és 

termő erdők művelésére.

Ničenie pajaseňa, chemické ošetrovanie pňov.
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Modely prírode blízkeho  
obhospodarovania  lesov 
na  OZ Levice/  orografi cké 
celky Štiavnické vrchy, 
Pliešovská kotlina a  
Krupinska vrchovina/

prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.

Lesnícka fakulta TU Zvolen

Ing. Otto Uhrín, OZ Levice

ÚVOD 

Predkladané pestovné systémy 

dôsledne uplatňujú zásady trvalo 

udržateľného  lesného hospodár-

stva. Trvalo udržateľný les musí spĺ-

ňať dve základné požiadavky. Jed-

nou je  vysoká ekologická stabilita a 

druhou je jeho existencia na každej 

ploche v každom okamihu v rôznej 

fáze jeho rastu. Dodržanie týchto 

postulátov spočíva  v dlhodobom 

uplatňovaní pestovných koncepcií 

prírode blízkeho lesného hospo-

dárstva. Základom je sofi stikovaná 

biologická racionalizácia, ktorá sa 

dosahuje cez využívanie rastových 

väzieb medzi pôvodnými drevina-

mi v lese a regulovaním vývojových 

a rastových procesov týchto drevín.  

Trvalo udržateľné lesné hospodár-

stvo je  založené na poznaní podsta-

ty a vlastností lesného ekosystému 

ako stabilizovaného celku. Tento 

pestovný systém  nevynakladá živú 

prácu a fi nančné prostriedky na to, 

čo môže les vykonať sám – sofi s-

tikovaná lesná ekonomika. Lesný 

hospodár musí v čo najväčšej mie-

re využiť vnútorné sily a zdroje lesa 

pri ich primeranom, minimálne 

nutnom usmerňovaní v smere jeho  

produkčného  alebo mimoprodukč-

ného funkčného  zamerania. Trvalá 
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vyváženosť, dlhodobá produkčná a 

funkčná vyrovnanosť lesného eko-

systému sa najlepšie dosahuje cez 

výraznú individuálnu rozmanitosť 

pôvodných drevín uplatňovaním 

prírode blízkych pestovných postu-

pov. Jednou z nich je pestovaná kon-

cepcia mozaikových porastov.

Mozaikové porasty listnatých dre-

vín, hlavne buka a duba, budú s pri-

hliadnutím na textúru prírodných 

lesov týchto drevín predstavovať mo-

del, kde na výmere porastov  10 – 15 

ha sa na malých plochách o výmere 

skupiny (0,20 ha) budú nachádzať, 

alebo sa ku tomuto modelu budú 

približovať  združené rastové fázy v 

primeranom   podiele /obr.1/. Záme-

rom takto vytvorených porastov je 

možnosť vystupňovania hodnotovej 

produkcie na určitom počte najkva-

litnejších stromov do kulminácie 

ich hodnotového prírastku, získanie 

nového následného porastu cez pri-

rodzenú obnovu, vytvorenie výrazne 

diferencovanej hrúbkovej štruktú-

ry  takéhoto porastu a zabezpečenie 

jeho ekonomickej samostatnosti pri 

maximálnom fi nančnom profi te.

Drevinové zloženie a typologická 

charakteristika prihraničných  lesov 

Dominantným zastúpením  je 

HSLT  211 Živné bukové dúbravy, 

ktoré sa vyznačujú  lesnými eky-

systémami na živných, vlhkostne 

priaznivých stanovištiach bukovo-

-dubového vegetačného  stupňa. V 

drevinovom  zložení   týchto lesov  

prevláda dub zimný /37,8 %/, ktorý  

má  lepšie rastové podmienky ako 

buk /11,5 %/.  Hlavnou primiešanou  

drevinou je    hrab /17,5 %/, Význam-

ný podiel tvoria cenné listnáče javo-

ry a jaseň 2,1%. Z hľadiska hospo-

dárskeho tvaru prevláda  vysoký les 

s výmerou  29010 ha. Nízky les tvorí 

v prihraničných lesných celkoch 

1712 ha  Ciele projektu sú zamera-

né na  lepšie využitie produkčných a 

ostatných funkčných  schopností le-

sov v  lesných celkoch  prihraničnej 

oblasti OLZ Levice. Ciele sa dosiah-

nu  využitím rastových zákonitostí a 

vnútorných procesov pri formovaní 

štruktúry porastov, zachovaním bi-

odiverzity pôvodných ekosystémov 

a minimalizácii látkových,  ener-

getických a fi nančných  vstupov. 

Významným cieľom je prirodzená 

obnova a ťažba jednotlivých stro-

mov pri kulminácii hodnotového 

prírastku resp. využitie existujúcej 

štruktúry výmladkových  lesov pri 

prevodoch  na prírode blízke a eko-

nomicky  efektívnejšie modely hos-

podárenia.

Vytvorenie mozaikových poras-

tov listnatých drevín má vystupňo-

vať hodnotovú produkciu na vyse-

lektovanom počte stromov, zlepšiť 

ich ostatné funkcie a ekonomiku  

obhospodarovania. Výstavba a tex-

túra porastov musí prihliadať  na 

produkčný cieľ, kde  je potrebné 

zabezpečiť kvalitnému dubu v dre-

vinovom zložení  40 – 60 % spodnú 

vrstvu, ktorá by priaznivo ovplyv-

ňovala jeho kvalitu a vytvorila by 
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rastové potenciálne presadenie sa 

cenných listnáčov  v smere zvýšenia  

kvalitovej resp. v prípade  hrabu v 

smere zvýšenia masovej produkcie   

(spolu do 30 %). Buk je vzrastom  

rovnocenný dubu,  plní funkciu  

produkčnej  dreviny  so zastúpením 

20 – 40 %, no z ohľadom na súčasnú 

a strednodobú perspektívu je cenovo 

v  nižšej hladine. Z uvedeného dôvo-

du sa uvažuje s jeho cieľovou hrúb-

kou do 40 cm s ťažiskom prevažne  

kvantitatívnej produkcie. Cieľová 

výstavba  porastov rešpektuje pri-

rodzené drevinové zloženie.  Z hľa-

diska porastového profi lu sa bude 

jednať v tejto fáze o porastový profi l 

diagonálneho zápoja.  Porasty budú 

mať  dvoj- až trojvrstvovú   štruktú-

ru s dubom a bukom v hornej vrs-

tve,  s ostatnými listnáčmi v dolnej 

resp.  strednej vrstve. Horná vrstva 

by mala byť  čiastočne diferencova-

ná s predrastavým postavením duba 

zimného. Dub by mal  byť rozmiest-

nený plošne resp. v skupinách, buk 

a ostatné listnáče v hlúčikoch až 

skupinách.  V porastoch s jednodu-

chou drevinovou skladbou ako sú 

výmladkové agátové porasty, rovno-

rodé hrabové porasty , resp. dubové 

porasty  sa   výstavba zjednoduší. 

Na základe drevinového zloženia a  

%  podielu tvarov lesa, porasty tohto  

HSLT boli nevhodným obhospoda-

rovaním  na rozsiahlych plochách 

zmenené práve  na výmladkové  lesy, 

ktoré  majú spravidla  spomínanú 

jednoduchšiu druhovú skladbu . Ich 

stabilita je  dostatočná, kvantita a 

najmä kvalita produkcie je výrazne  

nižšia ako pri vysokom tvare lesa. 

Hrabové porasty, ktoré sú prevažne 

výmladkového pôvodu  môžu byť 

zamerané pri optimalizácii rubnej 

doby 20-30 rokov na masovú pro-

dukciu. V  dubových výmladkových  

lesoch  so zastúpením  hrabu  ako 

primiešanou drevinou  bude navrh-

nutý  prevod ich najprodukčnejších 

častí  na stredný les.

Pestovné postupy vytvorenia mo-

zaikových porastov.

a. Porasty vysokého lesa  v obno-

ve –dubové lesy  s prímesou hraba 

a buka. Predĺžiť obnovnú dobu nad  

40 rokov s podporou kvalitných du-

bov na cieľovú hrúbku 55 cm a viac. 

Skupinovo clonným rubom zabez-

pečiť  minimálne stanovený plošný 

podiel  duba a buka, pomiestnym 

zmladením hraba.

b. V porastoch   vysokého lesa  v 

drevinovom zložení s prevahou 

duba  vo veku  50-90 rokov použiť 

uvoľňovacie prebierky s hornou hra-

nicou sily, zameranou na   podporu 

BRs duba v  stanovenom podiele. 

Pozvoľným nástupom prirodzené-

ho zladenia  buka a duba na základe 

práce so svetelnými podmienkami 

vytvárať predpoklad minimálneho 

podielu oboch drevín v následnom 

poraste a vystupňovať prírastkové 

procesy na BRs. 
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MODEL STREDNÉHO LESA 

V porastových komplexoch, ktoré 

sú v kategórii výmladkového lesa je 

veľký podiel porastov s významným 

zastúpením semenných stromov 

duba. Na základe pestovnej analý-

zy vykonať v týchto porastoch pre-

vod na stredný/združený / les. Počet 

vytypovaných výstavkov by sa mal 

pohybovať v rozpätí 100-120 ks. ha-

1. Zásoba výstavkov  150 m3.ha-1,   

v zastúpení 30-30-20-20. Zásoba 

výmladkovej vrstvy 50-60 m3/ha. 

Rubná doba výmladkovej vrstvy 25 

rokov so štruktúrou sortimentov 

vláknina, koruny stromov štiepka  

Rubná doba výstavkov: 100 rokov s 

hrúbkou d1.3 45- 50 cm. Štruktúra 

sortimentov: zvláštna akosť/aukcia/ 

60 %, 20 % vláknina, 20 % štiepka.

NÍZKY LES

    V tomto tvare lesa s dominant-

ným zastúpením hraba, s prímesou  

nekvalitného duba  sa bude potrebné  

orientovať na dlhodobý prevod cez 

dočasne združený les s optimalizá-

ciou rubnej doby výmladkov hraba 

prispôsobenou na ich maximálnu 

ekonomickú produkciu a prirodze-

nú generatívnu obnovu.

   Použitím uvedených  modelov 

pestovania v tvaroch vysokého a 

nízkeho lesa v týchto orografi ckých 

celkoch  je predpoklad pestovania 

ekonomicky efektívnych a produkč-

ne výkonných lesov.

Obr. 1 Hlúčiky náletu, nárastu a mladiny duba a hraba v poraste s 

mozaikovou štruktúrou /dielec 70 A,  Počuvadlo, Štiavnické vrchy/
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Ökológia megfontolások 
a folyamatos erdőborítás 
elméletével és 
alkalmazásával
kapcsolatban

dr. Standovár Tibor PhD.

ELTE Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék

Napjaink ökonómiai, ökológia 

és társadalmi kihívásai egyre több 

erdőgazdálkodót sarkallnak arra, 

hogy erdeinek kisebb-nagyobb ré-

szén felhagyjon a széles körben el-

terjedt vágásos erdőgazdálkodással. 

A saját elhatározásból elindított 

átállás mellett a 2009-es erdőtör-

vény hatálybalépése óta az állami 

tulajdonban levő védett természeti 

területeken gazdálkodókat törvényi 

előírások is kötelezik az ilyen irá-

nyú, vagyis a folyamatos erdőborí-

tás kialakítását, fenntartását célzó 

átállásra.

A hazai szakközönség köreiben is 

sokféle visszhangot kiváltó üzem-

módok alkalmazásával kapcsolat-

ban az alábbi kérdésekre tér ki rövi-

den az előadás:

1. Mi az ökológiai tartalma, jelentő-

sége a folyamatos erdőborításnak?

2. Milyen ökológiai ismerethiányok 

nevesíthetők, amelyek nehezítik a 

folyamatos erdőborítást szolgáló 

gazdálkodás bevezetését?

3. Hogyan értékelhetők az eddigi pró-

bálkozások a természetmegőrzési 

célok szempontjából, vannak-e 

speciális, csak a természetvédelmi 

erdőkezelés eszközeivel megvaló-

sítható feladatok?

4. Hogyan tudjuk mérni a próbálko-

zásaink sikerét, vagyis az erdőter-

mészetesség változását?
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1. Ökológia szempontból akkor be-

szélhetünk folyamatos erdőborí-

tásról, ha az adott erdőtömbben a 

környezeti feltételek folyamatosan 

alkalmasak a zárt erdő viszonya-

ihoz alkalmazkodott élőlények 

fennmaradásához. E kérdést két 

szempontból is érdemes megvizs-

gálni. Egyrészt az egyedi beavat-

kozások (léknyitások) méretének 

olyan keretek között kell maradni, 

hogy az állományklíma jelentősen 

ne változzon, ne módosuljanak 

olyan szélsőségesen a lokális felté-

telek, hogy ellehetetlenítsék a zárt 

erdők fajainak túlélését. Másrészt, 

nagyon fontos szempont egy na-

gyobb erdőfolton belül a lékek 

számosságával, méreteloszlásával, 

egymástól vett távolságával és a 

maradó idős állományrészek ará-

nyával leírható mintázat, ami a 

nagyobb területigényű erdőlakók 

létfeltételei szempontjából kriti-

kus.

2. A folyamatos erdőborítás kialakí-

tását célzó gazdálkodás szándék 

szerint jelentős mértékben tá-

maszkodik a természeti folyama-

tokra, köznapibb szóhasználattal, 

az erdő természetes működését 

modellezi a lehetőségekhez kép-

esti legnagyobb mértékben. Ezt a 

szép elvet akarjuk érvényesíteni 

egy olyan erdős tájban, ahol az 

erdők természetes összetételének, 

szerkezetének ember általi átala-

kítása évezredes múltra tekint 

vissza. Ebből egyenes következik, 

hogy minden olyan erdőtársu-

lás esetében, ahol valójában nem 

rendelkezünk igazi természetes 

referenciával ott egy kísérlete-

zési-tanulási folyamat közben 

vagyunk. Külön kihívás e folya-

matban, hogy pl. tölgyeseink ter-

mészetes működésének megisme-

résére tett erőfeszítéseink közben 

hajlamosak vagyunk fi gyelmen 

kívül hagyni, hogy fafajösszetétel 

és szerkezet szempontjából is 

több évszázados erdőgazdálko-

dás hatására kialakult közel sem 

természetes képződmények. Ez a 

gyakorlatban oda vezethet, hogy 

annak alapján ítélünk lehetetlen-

nek egy adott gazdálkodási mó-

dot, hogy nem teljesíti a mester-

séges erdőkép alapján kialakított 

elvárásainkat.

3. Gyakran hallani azt a véleményt, 

hogy a folyamatos erdőborítás 

kialakítását/fenntartását célzó 

gazdálkodással tulajdonképpen 

egyúttal a természetvédelem 

minden célja is elérhető. E kérdés 

ágazati érdekektől mentes, pusz-

tán biológiai alapú tárgyalása el-

engedhetetlenül fontos. A kérdés 

eldöntésének első lépése, hogy 

explicit módon megfogalmazott 

természetmegőrzési célok teljesü-

lését tudjuk vizsgálni a különböző 

kezelési módok alkalmazása vagy 

épp elhagyása esetén. A napjain-

kig ez ügyben felhalmozódott ta-
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pasztalatok tükrében egyértelmű-

en mondható, hogy számos olyan 

természetmegőrzési cél van, amely 

nem érhető el a természetközeli 

erdőgazdálkodás gondos alkal-

mazása mellett sem. Éppen ezért 

fontos társadalmi döntés kérdé-

se, hogy egy adott ország milyen 

mértékben/arányban ad teret a 

természetmegőrzési céloknak, s 

ehhez illeszkedve hogyan alakítja 

ki szabályozási, igazgatási rend-

szerét. E kérdéskörök érdemi át-

gondolása rengeteg konfl iktus el-

kerülését tenné lehetővé.

4. A fent tárgyalt kérdések megvá-

laszolásához fontos eszköz az er-

dők természetességi állapotának 

mérése. Ennek hiányában nem 

eldönthető, hogy milyen biológiai 

hatása van az alkalmazott erdő-

kezeléseknek. A Svájci-Magyar 

Együttműködési Program kere-

tében futó “Erdei életközösségek 

védelmét megalapozó többcélú 

állapotértékelés a magyar Kár-

pátokban” című kutatási prog-

ramunk keretében egy olyan er-

dőállapot-felmérési módszertant 

dolgoztunk ki, amely meggyőző-

désünk szerint jól fogja szolgálni 

e célokat. Módszerünk együttesen 

vizsgálja az erdők fajösszetételét 

és szerkezeti jellemzőit úgy, hogy 

az egyes erdőjellemzők sajátos 

térbeli mintázatai (pl. holtfák el-

helyezkedése, cserjeszint mintá-

zata) külön-külön elemezhetőek 

legyenek. Ilyen típusú felméréshez 

a hagyományos, szubjektív dön-

tésekkel terhelt, foltmintázaton 

alapuló élőhelytérképezés nem 

alkalmas. Ezért egy ponthálózat-

ban végzett, egységes adatgyűj-

tésen alapuló módszertan került 

kidolgozásra, melynek adataiból 

egyszerű térinformatikai mód-

szerekkel objektív és változónként 

független folttérképek nyerhetők 

ki. E módszer gyakorlati alkalma-

zása ezekben a napokban indult el 

Börzsöny erdeiben, s reményeim 

szerint jövő ilyenkor már érdemi 

eredményeinkről is beszámolha-

tok az igen tisztelt hallgatóságnak.
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Ekologické úvahy pomocou 
použitia aplikácie teórie 
trvalého lesa

dr. Standovár Tibor PhD.

ELTE, Katedra taxonómie rastlín, ekológie a teoretickej biológie 

Ekologické a spoločenské výzvy 

našej doby iniciuje čoraz viac les-

ných hospodárov k tomu, aby na 

menších, či väčších plochách lesov 

upustili od holorubného hospo-

dárskeho spoôsobu rozšíreného v 

širokom meradle. Popri prechode 

iniciovaného z vlastného rozhod-

nutia toto prikazujú aj ustanovenia 

zákona o lesoch z roku 2009 pre 

obhospodarovateľov na chránených 

územiach lesov v štátnom vlastníc-

tve na prechod na taký spôsob, čiže 

spôsob smerujúci k vytvoreniu trva-

lého lesa

Prednáška popisuje v krátkosti 

nasledovné otázky súvisiace s po-

užitím režimov, ktoré rozpútali aj 

medzi domácou odbornou verejnos-

ťou viaceré odozvy:

1. Aký je ekologický obsah a výz-

nam trvalého lesa?

2. Aké nedostatky poznatkov možno 

menovať, ktoré sťažujú zavedenie 

hospodárenia slúžiaceho trvalé-

mu lesu?

3. Ako možno hodnotiť doterajšie 

pokusy z pohľadu zachovania 

prírody, či sú úlohy, ktoré možno 

realizovať pomocou špeciálnych 

nástrojov, iba pomocou nástrojov 

správy lesov s cieľom ochrany prí-

rody?

4. Ako môžeme merať úspech po-

kusov, čiže zmenu prirodzenosti 

lesov?

1. Z pohľadu ekológie vtedy môže-

me hovoriť o trvalom lese, ak v 

danom súbore lesov sú prírodné 

podmienky priebežne vhodné na 

prežitie živočíchov prispôsobe-

ných k uzatvoreným pomerom 

lesa. Túto otázku je vhodné pre-

skúmať z dvoch aspektov. Na jed-

nej strane musí zostať miera in-

dividuálneho zákroku (otváranie 

kotlíkov, skupín) v rámci takých 

medzí, aby sa nezmenila v znač-
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nej miere klíma stavu živočíchov, 

nezmenili sa lokálne tak krajným 

spôsobom, aby znemožnili preži-

tie živočíchov uzavretých lesov. 

Na druhej strane, je veľmi dôležitý 

aspekt vzoru v rámci jednej väčšej 

plochy lesa, ktorý možno popísať 

pomocou početnosťou kotlíkov, 

rozptylom rozmerov, od ich vzá-

jomnej vzdialenosti, ako aj pome-

rom zostávajúcich starých častí 

súborov, čo je kritické z pohľadu 

životných podmienok obyvateľov 

lesov s požiadavkou na väčšiu plo-

chu.

2. Spôsob hospodárenia s lesmi, kto-

rého cieľom je vytvorenie trvalého 

lesa sa opiera v značnej miere na 

prírodné procesy, povedané jed-

noduchšie, modeluje prirodzené 

fungovanie lesa, podľa možností 

v čo možno najväčšej miere. Tento 

krásny princíp chceme uplatniť v 

takej lesnej prírode, kde vytvore-

nie prirodzenej štruktúry lesov 

človekom disponuje tisícročnou 

tradíciou. Z toho vyplýva, že v 

prípade každého takého lesného 

spoločenstva, kde v skutočnosti už 

nedisponujeme skutočnou priro-

dzenou referenciou, nachádzame 

sa v procese výskumu – učenia sa. 

V tomto procese je mimoriadnou 

výzvou, že napr. sme schopní po-

čas úsilí vyvinutých na spoznania 

prirodzených procesov fungova-

nia našich dubových lesov náchyl-

ní zabudnúť na to, že aj z pohľadu 

zloženia druhov a štruktúry sú to 

nie prirodzené výtvory, ktoré sa 

vyvíjali na základe hospodáre-

nia s lesmi počas dlhých stáročí. 

Toto môže v praxi viesť k tomu, 

že posúdime nejaký daný spôsob 

hospodárenia bez toho, že nespĺňa 

naše očakávania vytvorené na zá-

klade umelého obrazu lesa.

3. Často je počuť ten názor, podľa 

ktorého pomocou hospodáre-

nia, ktorý má za cieľ vytvorenie 

/ udržiavanie trvalého lesa mož-

no vlastne dosiahnuť všetky ciele 

ochrany prírody. Táto otázka je 

nezávislá od záujmov jednotli-

vých odvetví, pričom prediskuto-

vanie tejto otázky na báze bioló-

gie je nesmierne dôležitá. Prvým 

krokom rozhodnutia otázky je, že 

dokážeme preskúmať ciele zacho-

vania prírody sformulované expli-

citným spôsobom v prípade apli-

kácie, alebo upustenia od rôznych 

spôsobov ošetrovania. Na základe 

našich skúseností nahromade-

ných doteraz možno jednoznačne 

prehlásiť, že existuje množstvo 

takých cieľov zachovania prírody, 

ktoré nemožno dosiahnuť ani v 

prípade rozvážneho použitia prí-

rode blízkehoobhospodarovania 

lesov. Práve preto je dôležitá otáz-

ka rozhodnutia spoločnosti, že v 

akej miere alebo pomere poskytu-

je daná krajina priestor cieľom za-

chovania prírody a ako si vytvára 

svoj systém regulácie, riadenia 
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prispôsobujúc sa tomu. Vážne za-

myslenie sa nad týmito okruhmi 

otázok by umožnilo predchádza-

niu konfl iktov.

4. K zodpovedaniu vyššie pred-

kladaných otázok je dôležitým 

nástrojom meranie stavu priro-

dzenosti lesov. V prípade neexis-

tencie toho nemožno rozhodnúť o 

tom, akým biologickým vplyvom 

disponuje aplikované ošetrenie 

lesa. V rámci nášho výskumného 

programu s názvom “Viacúčelové 

hodnotenie stavu majúceho cieľ 

ochranu lesných  spoločenstiev 

v maďarských Karpatoch”, ktorý 

beží v rámci  Švajčiarsko – maďar-

ského programu spolupráce sme 

vypracovali takú metodiku vý-

skumu zisťovania stavu lesa, ktorá 

podľa nášho názoru bude slúžiť 

dobre týmto cieľom. Naša metóda 

skúma spoločne štruktúru lesov z 

pohľadu jednotlivých druhov, ako 

aj ich štrukturálne charakteristi-

ky tak, aby sa mohli interpretovať 

oddelene špecifi cké priestorové 

vzory jednotlivých charakteristík 

lesa (napr. umiestnenie mŕtvych 

stromov, obraz úrovne kríkov). 

K výskumom takýchto typov nie 

je vhodné tradičné mapovanie 

životného prostredia zaťažené 

subjektívnymi rozhodnutiami, 

zakladajúce sa na kotlíkových, 

skupinových  vzoroch. Práve 

preto bola vypracovaná metóda 

vykonávaná v sieti bodov zakla-

dajúca sa na jednotnom zbere dát, 

z údajov ktorých možno získať 

pomocou jednoduchých metód 

priestorovej informatiky nezá-

vislé  mapy kotlíkov objektívne a 

ako premenné. Praktické využitie 

tejto metódy sa začalo v týchto 

dňoch v lesoch pohoria Börzsöny 

a podľa mojich očakávaní budeme 

môcť referovať o rok  posluchá-

čom aj o meritórnych výsledkoch.
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Természetközeli 
erdőművelés – út a 
vadkárok csökkentéséhez 
az intenzíven művelt 
erdőállományokban

Ing. Dušan Krajniak PhD., Ing. Maroš Švec

BEVEZETŐ

A Palásti Erdészet, szervezetileg 

a Lévai Erdészeti Üzemhez, a Szlo-

vák Állami Erdészet Állami Válla-

lathoz tartozik. Dél-Szlovákiában 

található, a Nyitra és a Beszterce-

bányai megyék határán. A Palásti 

és az Ipolysági erdőegységeken, 12 

861 ha erdőterületen gazdálkodik, 

ebből állami tulajdonban 5 738 ha 

(44,6%) van, bérleti szerződés alap-

ján 1 035 ha (8,0%). Az évi fakiter-

melési lehetőség 39 709 m3. Tekin-

tettel a nagyarányú rendezetlen 

erdőtulajdonra, az éves termelés 

cca 35 000 m3. A fő fafaj a tölgy, 

továbbá a cser, a gyertyán, a bükk 

és az akác. Elegyfafajként jelen van 

nyárfa, juhar, kőris, éger, berkenye, 

cseresznye, erdei fenyő, vörös fenyő. 

Vadászati szempontból az egyik leg-

jelentősebb terület Szlovákiában. 

Két őzes, egy dámos és mufl onos va-

dászterület is része. Az őz, a mufl on 

és a dámvad mellett magas létszám-

ban jelen van a vaddisznó és a gím-

szarvas is. Ez okozta, hogy a SWOT 

elemzés a vadkárosítást mutatta ki 

mind a lejelentősebb veszelyeztetést 

az erdő számára.

ELEMZÉS

A terület jellemzése. A terep ta-

golt, erdős, nehezen járható oldalak-

kal, amelyek jó búvóhelyet kínálnak 

a vadnak. A terület nagyobb részén 

mezőgazdasági földek vannak, ami 

sok élelemmel kecsegtet. A mező-

gazdasági földek hátránya, hogy a 

téli időszakban nem nyújt élelmet, 

ezért a vad többsége az erdőben vé-

szeli át a telet. A mezőgazdasági föl-

dek körülveszik az összes erdőt az 

erdészet kezelésében, úgyhogy a vad 
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nemcsak az Ipoly- és Garam-menti 

síkságról, hanem a Korponai Fenn-

síkról is az erdőben telel. Sőt, ha na-

gyobb hó esik, akkor még nagyobb 

távolságról is, a Közép Szlovákiai 

hegységekből levándorol a vad.

Vadfajok és állományaik. A vad 

állományait 2011 és 2013 során 

fotocsapdákkal mértük fel. Az er-

dős részeken a vad sűrűsége 4,4 db/ 

100 ha a gímszarvasnál, 3,8 db/ 100 

ha a dámvadnál, a mufl onnál 1,4 , 

a vaddisznónál 2,8 és az őznél  0,9 

db/ 100 ha. Említést érdemel az állo-

mányok ingadozása az év folyamán. 

A vad a legmagasabb a legkissebb 

állományaikhoz viszonyítva az év 

folyamán megnövekszik, mégpedig 

a dámvad esetében 2,8x, a gímszar-

vasnál 4,3x, a vaddisznónál 4,6x és a 

mufl onál 14,8x.

A vadkárok fajtái. A hántás és 

rágás az erdőkben Ipolyság környé-

kén nem tapasztalhatóak, vagy csak 

egyedi esetekben, azok is a repceföl-

dek közelében. Nagyobb károsítások 

történnek az újulatokban és a fi ata-

losokban, elsősorban a rügyek és a 

fi atal hajtások lerágásával.

A PROBLÉMA KEZELÉSE

A megoldás a vadkárok megelőzé-

sének a menedzmentje. Tekintettel 

arra, hogy a vadászatot más szerve-

zetek irányítják, nem az erdészet, a 

menedzsment intézkedéseket két 

különböző körre kell szétosztani.

A vadállomány menedzsmentje az 

állomány szabályozásából, a korosz-

tály és az ivari szerkezet módosítása 

és a megfelelő etetésből és takarmá-

nyozásból áll, amely csökkenteni 

tudja a vad által elfogyasztott erdei 

biomasszát és összpontosítani a va-

dat olyan helyekre, melyek ellenáll-

nak a vad által okozott károknak. 

Szerencsétlenségre azonban az er-

dőgazdálkodó csak akkor tudja ezt 

gyakorolni, ha lehetősége van a va-

dásztársaságot befolyásolni az adott 

területen. Tekintettel arra, hogy az 

előadásunk témája nem a vadállo-

mány menedzsmentje, azért e témá-

nak bővebb tárgyalását mellőzzük.

Az erdei környezet menedzsment-

je mint részfeladat az erdőgazdálko-

dó kezében van és az erdőszerkezet 

és az erdészeti üzemmód változta-

tásából tevődik össze. Sarjerdőre 

változtatni az erdőket a viszonya-

inkhoz képest, mert ellenállóbb a 

vadkárokkal szemben, ökológiai 

esztelenség. Ugyanúgy a fafaj szer-

kezet módosítása sem jöhet szóba 

őshonos erdőtársulások esetében, 

ami szintén ökológiai esztelenség és 

még hosszútávú dolog is. Reális csak 

az gazdálkodási üzemmód megvál-

toztatása.

Vadkárokra legérzékenyebb gaz-

dasági üzemmód a tarvágásos. Va-

lamivel hatékonyabban ellenál a 

bontóvágásos üzemmód. Szálaló 

üzemmód a legjobban ellenál a vad 

által okozott károkra, de ez kevés-

bé alkalmas a fényigényes fákra. 

Felhasználható kompromisszum a 

bontóvágásos és a szálaló üzemmód 
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összefonódása, tehát bontóvágásos 

üzemmód hosszú felújító idősza-

kokkal, amellyel többszintű állo-

mányt hozunk létre és a csoportos 

szálalóvágás.

A jogi kereteket a gazdasági üzem-

mód megváltoztatására a 326/2005 

sz. erdőtörvény teremtette meg, 

ahol a 18 § (3) bek. megszüntette a 

felújító vágások maximális területét, 

amennyiben a záródás az állomá-

nyon belül nem csökken 50% és a 

453/ 2006 sz. rendelet az erdőrende-

zésről, ahol a 38 § (2) bek. alapján a 

szakirányítónak módjában áll a gaz-

dasági üzemódot módosítani.

HOGYAN TOVÁBB A 

KOROSZTÁLYOS ERDŐKBEN?

Egyszintű állományok átalakí-

tása többszintűre az árnyéktűrő 

fafajoknál általában elég egyszerű. 

Kevés fény, ami a talajra vetődik, 

is elegendő a természetes újulat 

növekedéséhez, amely pár évtized 

után újabb szintet alkot. Komp-

likáltabb a helyzet a fényigényes 

fafajoknál, ahol a tölgy a legjelen-

tősebb fafaj a régiónkban. Az első 

felújító műveletet mint növedékfo-

kozó gyérítést végezzük el kiegé-

szítve vágásérettségi kiválasztással. 

Elsősorban a beteg és károsodott 

egyedeket távolítjuk el, aztán az 

alkalmatlan fafajokat és a defor-

mált egyedeket. Amennyiben az 

üzemtervi előírás megengedi, ak-

kor vágásérett egyedeket is eltávo-

lítunk. A záródás nem csökkenhet 

0,6 alá, a bükknél 0,7 alá. (Obr.1). 

Számolnunk kell azzal, hogy a zá-

ródás a következő decénium alatt 

egy-két tizeddel növekszik. Az 

üzemterv általában a felújítás első 

decéniumában a fakitermelést az 

állománykészlet 30%-ban írja elő 

váltakozó sávokban. Az ilyen mű-

velet után a záródás lecsökken 0,2 

– 0,4-re. Ebben az esetben rá va-

gyunk hagyatkozva a természetes 

felújulásra az elkövetkező 2 évben 

és az újulat gyors növekedésére. 

Ez a magasabb vadállománynál 

nagy gond. De ha a fakitermelést 

elvégezzükk az egész területen, a 

záródás csak 0,6 – 0,7-re csökken. 

(Obr. 2). Ez elegendő a természetes 

felújuláshoz.  Kezdeti 10-éves idő-

szakokban a természetes felújulás 

nem is okvetlen szükséges, mert a 

meghagyott fejlődő egyedek minő-

ségi törzsekkel elfoglalják a helyet a 

vágásérett egyedek után és még ér-

téknövedéket is hoznak. A termé-

szetes újulatot fokozatosan szaba-

dítjuk fel a fafajok ökológiai igényei 

szerint perspettíva nélküli faegye-

dek kitermelésével. (Obr. 3). Az új 

szint kialakulása után az utolsó 

beavatkozást is elvégezzük és csak 

az egészséges egyedeket hagyjuk 

meg, amelyeknél megvan a magas 

értéknövedék lehetősége. Ezek az 

egyedek több évtizeden át lesznek a 

növedék hordozói az állományban. 

Ameddig a felnövekvő szint el nem 

takarja a törzsüket, nyesést kell al-

kalmaznunk. (Obr. 4).
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EREDMÉNYEK.

Az első Pro Silva –természetközeli 

erdőgazdálkodás objektumai még 

2005 előtt létrejöttek. Ebben az év-

ben a Lesy SR hivatalosan is elfo-

gadta a természetközeli erdőgazdál-

kodás alapelveit. Sajnálatos módon 

ezek az állományok már leterme-

lésre kerültek. Abban az időben a 

természetközeli erdőgazdálkodás 

egyet jelentett a természetes felújí-

tással. Most már tudjuk, hogy egy 

bravúros természetes felújítás sem 

természetközeli erdőgazdálkodás, 

még ha az elkerülhetetlen feltétele 

is. Nem nyújt ugyanis folyamatos 

többszintű állományt. 2011-től a 

Palásti Erdészeten a Pro Silva ob-

jektumok építésétől áttértünk a 

természetközeli erdőgazdálkodás-

ra az egész területen. Ettől az évtől 

az erdészet területén nem folyta-

tunk felújító vágásokat az akácon 

és a nyárfán kívül másképp, mint 

természetközeli módokkal. Kifeje-

zetten csökkent a mesterséges felújí-

tás és azzal együtt a vadkárok is. Az 

erdemények a táblázatban láthatóak:

BEFEJEZÉS

Az előterjesztett adatokból kitű-

nik, hogy a természetközeli erdő-

gazdálkodás olyan módszer, amely 

lehetővé teszi a vadkárok enyhítését. 

Azonkívül több előnyt is nyújt, töb-

bek között folyamatos erdőborítást, 

faanyagtermelést, természetsze-

rű erdőket, vadeltartó képességet, 

ellenállóképességet káros tényezők-

kel szemben, rugalmasságot a piaci 

igényekre, turisztikai vonzalmat 

és a nyilvánosság által elfogadott 

erdőgazdálkodást. Ezek az okok, 

amelyek a természetközeli erdőgaz-

dálkodást indokolják bárhol, ahol a 

körülmények megengedik. 

ÉV FELÚJÍTÓ VÁGÁS EBBŐL AZ AKÁC MESTERSÉGES FELÚJÍTÁS

2012. 29 850 m3 1 840 m3 9,22 ha

2013. 28 695 m3 3 982 m3 1,43 ha

2014. terv 26 897 m3 3 735 m3 0,30 ha

Tab.č.1: A mesterséges felújítás és a természetközeli felújító 

vágások összehasonlítása a Palásti Erdészeten
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Prírode blízke pestovanie 
lesa – cesta k zníženiu 
škôd zverou v intenzívne 
obhospodarovaných 
porastoch

Ing. Dušan Krajniak PhD., Ing. Maroš Švec

ÚVOD.

Lesná správa Plášťovce patrí do 

organizačnej štruktúry Odštepného 

závodu Levice, podniku Lesy Slo-

venskej republiky, š.p. Rozprestiera 

sa na južnom Slovensku na hranici 

nitrianskeho a banskobystrického 

kraja. Spravuje lesy patriace do Les-

ného celku (LC) Šahy a LC Plášťov-

ce. Obhospodaruje 12 861 ha lesa z 

toho štátnych 5 738 ha (44,6%) a pre-

najatých 1 035 ha (8,0%). Bilancova-

ná ročná výška ťažby je 39 709 m3. 

Vzhľadom na veľký podiel neštát-

nych neodovzdaných lesov (47,4%), 

sa však ročne ťaží len cca 35 000 m3 

dreva. Hlavnou drevinou je dub, z 

veľkej časti dub cerový, ďalej hrab, 

buk a agát. Ostatné dreviny- topoľ, 

javor, jaseň, jelša, jarabina, čerešňa, 

borovica, smrekovec majú v drevi-

novom zastúpení len malý podiel. 

Región patrí z poľovníckeho hľadis-

ka k najprodukčnejším regiónom 

Slovenska. Zasahujú sem dve srnčie 

poľovné oblasti a danielia a mufl o-

nia poľovná oblasť. Okrem srnčej, 

danielej a mufl onej zveri sú tu vyso-

ké stavy aj jelenej a diviačej zveri. To 

spôsobilo, že pri SWOT analýze sa 

poškodzovanie lesa zverou javí ako 

jedno z najvýznamnejších ohrození. 

ANALÝZA PROBLEMATIKY

Charakteristika územia. Terén je 

členitý, so zalesnenými, ťažko prí-

stupnými svahmi, ktorý ponúka 

zveri dobrý úkryt. Na území pre-

vláda poľnohospodárska pôda, kto-

rá zveri poskytuje širokú potravnú 

základňu. Nevýhodou poľnohospo-

dárskej pôdy je, že v zimných me-
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siacoch sa ponuka potravy výrazne 

zníži, takže takmer všetka zver zi-

muje v lese. Poľnohospodárska pôda 

obkolesuje všetky lesné komplexy 

v užívaní lesnej správy, takže zver 

prichádza do lesa zimovať nielen 

z nížin Pohronia a Poiplia, ale aj z 

poľnohospodárskej pôdy na náhor-

nej plošine Krupinskej planiny. Do-

konca, ak napadne viac snehu, zver 

imigruje aj z väčšej vzdialenosti, z 

pohorí stredného Slovenska.

Druhy zveri a ich stav. Početné 

stavy zveri boli zisťované pomocou 

fotopascí v rokoch 2011 až 2013. V 

lesných častiach územia je hustota 

populácie jelenej zveri 4,4 ks na 100 

ha, danielej zveri 3,8 , mufl onej 1,4 

, diviačej 2,8 a srnčej 0,9 ks na 100 

ha. Za zmienku stojí aj kolísanie po-

četnosti jednotlivých druhov zveri 

v rámci roka. Počet zveri v ročnom 

období s najvyšším stavom v po-

rovnaním s obdobím s najnižším 

stavom narastie u danielej zveri 2,8 

krát, u jelenej 4,3 krát, u diviačej 4,6 

krát a u mufl onej zveri až  14,8 krát. 

Druhy spôsobovaných škôd. Lú-

panie sa v lesoch v okolí Šiah takmer 

nevyskytuje a obhryz  sa vyskytuje 

len ojedinele, najmä v porastoch  v 

blízkosti poľnohospodárskych kul-

túr repky olejky. Výrazné poškodzo-

vanie je však odhrýzaním pupeňov 

a mladých výhonkov v mladinách a 

nárastoch.

RIEŠENIE PROBLÉMU.

Riešením je manažment zamera-

ný na predchádzanie škôd zverou. 

Vzhľadom na to, že poľovníctvo 

spravidla riadia iné organizácie, 

ako lesníctvo, manažérske opatre-

nia musíme rozdelť na dva rôzne 

okruhy.

Manažment populácií zveri po-

zostáva z regulácie početnosti zveri, 

úpravy vekovej a pohlavnej štruktú-

ry a správneho prikrmovania, ktoré 

dokáže redukovať množstvo zverou 

skonzumovanej lesnej biomasy a 

sústrediť zver do lokalít odolávajú-

cich škodám zverou. Nanešťastie ho 

možno účinne vykonávať len ak má 

užívateľ lesa vplyv na poľovnícku 

spoločnosť užívajúcu poľovný revír. 

Manažment populácií zveri však nie 

je témou tohto referátu, preto sa mu 

nebudeme hlbšie venovať.

Manažment lesného prostredia je 

časť úlohy  plne v rukách obhospo-

darovateľa lesa a pozostáva zo zme-

ny tvaru lesa, zmeny drevinového 

zloženia a zmeny hospodárskeho 

spôsobu. Zmena tvaru lesa v našich 

podmienkach neprichádza do úva-

hy, pretože meniť les vysoký na les 

nízky, ktorý lepšie odoláva škodám 

zverou, je ekologický nezmysel. Ani 

zmena drevinového zloženia nepri-

chádza do úvahy, pretože v prípade 

lesov s pôvodným drevinovým zlo-

žením je opäť ekologický nezmysel. 

Baviac je dlhodobou záležitosťou. 

Reálna je len zmena hospodárskeho 

spôsobu (HS). 
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Hospodárskym spôsobom najcit-

livejším na škody zverou je holorub-

ný HS. O niečo lepšie odoláva pod-

rastový HS. Výberkový hospodársky 

spôsob najlepšie odoláva škodám 

zverou ale je málo vhodný pre sln-

né dreviny. Použiteľný kompromis 

v dubinách je rozhranie medzi pod-

rastovým a výberkovým HS, teda 

podrastový HS s dlhou obnovnou 

dobou, ktorým vytvárame viacrub-

ný viacetážový porast a skupinovo 

výberkový HS.

Legislatívny rámec pre zmenu 

hospodárskeho spôsobu, a jeho for-

my vytvoril zákon 326/2005 o lesoch 

v znení neskorších predpisov, keď § 

18 ods.(3): zrušil obmedzenie maxi-

málnej výmery obnovného rubu, ak 

ním nedôjde k poklesu zakmenenia 

obnovovaného lesného porastu pod 

polovicu plného zakmenenia a vy-

hláška 453 / 2006 o hospodárskej 

úprave lesov a o ochrane lesa, keď v 

§ 38 ods. (2) poverila odborného les-

ného hospodára vykovať v prípade 

potreby úpravu hospodárskeho spô-

sobu a jeho formy.

AKO NA TO V LESE 

VEKOVÝCH TRIED?

Prebudova jednoetážového po-

rastu na viacetážový je u tiennych a 

polotiennych drevín pomerne jedno-

duchá. Aj málo svetla dopadajúceho 

na pôdu zväčša stačí na odrastanie 

prirodzeného zmladenia, ktoré po 

niekoľkých desaťročiach vytvorí ďal-

šiu etáž. Komplikovanejšia situácia 

je u slnných drevín, z ktorých dub 

je najvýznamnejšou hospodárskou 

drevinou tohto regiónu. Prvý obnov-

ný zásah vykonáme ako prebierku 

nad 50 rokov rozšírenú o zrelostný 

výber. Takže v prvom rade vyberáme 

choré a poškodené jedince, potom je-

dince drevinovo nevhodné a násled-

ne jedince nevhodného tvaru. Nako-

niec, ak to výška ťažbového predpisu 

dovolí, ťažíme aj rubne zrelé jedince. 

Ťažbou znížime zakmenenie u duba 

na cca 0,6 , u buka  na cca 0,7. (Obr.1). 

Musíme počítať s tým, že v priebe-

hu nasledovného decénia sa zápoj 

porastu prirodzene zvýši o jednu až 

dve desatiny. Program starostlivosti 

o lesy predpisuje zvyčajne v prvom 

decéniu obnovy vyťažiť 30% zásoby 

ťažbou na striedavých pásoch. Po 

vykonaní takéhoto zásahu poklesne 

zakmenenie na obnovných prvkoch 

na 0,2 – 0,4. V takomto prípade sme 

odkázaní na prirodzenú obnovu v 

nasledujúcich dvoch rokoch a dob-

ré odrastanie zmladenia. To býva v 

dobre zazverených oblastiach veľký 

problém. Ak však ťažbu vykonáme 

na celej ploche, zakmenenie poklesne 

len na 0,6 – 0,7. (Obr. 2). To postaču-

je, aby započala prirodzená obnova. 

V počiatočných dekádach obnovy 

prirodzené zmladenie dokonca nie 

je nevyhnutné, pretože ponechané 

vrastavé jedince s kvalitným kme-

ňom obsadia uvoľnený priestor po 

vyťažení rubne zrelých jedincov a 

poskytnú ďalší hodnotový prírastok. 

Po nastúpení prirodzeného zmlade-
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nia ho postupne uvoľňujeme  podľa 

ekologických nárokov drevín ťažbou 

neperspektívnych jedincov. (Obr. 3). 

Po vytvorení ďalšej etáže vykonáme 

posledný zásah do materského po-

rastu a ponecháme len zdravé jedin-

ce s predpokladom najväčšieho hod-

notového prírastku. Tieto jedince 

by mali byť niekoľko nasledujúcich 

decénií nositeľmi prírastku v poras-

te. Kým však nárast nezakryje ich 

kmene je potrebné kvalitné jedince 

vyvetvovať. (Obr. 4).

VÝSLEDKY.

Prvé objekty prírode blízkeho ob-

hospodarovania lesa - Pro Silva, na 

LS Šahy, ktorá je teraz súčasťou LS 

Plášťovce, boli založené dávno pred 

rokom 2005. V tomto roku sa podnik 

Lesy SR ofi ciálne prihlásil k metóde 

pestovania lesa prírode blízkym spô-

sobom. Bohužiaľ, tieto porasty boli 

už dorúbané. Vtedy sa v mysliach ob-

hospodarovateľov lesa prírode blízke 

obhospodarovanie stotožňovalo s 

prirodzenou obnovou. Dnes už vie-

me, že ani bravúrne zvládnutá pri-

rodzená obnova nie je celým prírode 

blízkym obhospodarovaním lesa, aj 

keď je jeho nevyhnutným predpokla-

dom. Neposkytuje totiž trvale via-

cetážový porast.  Od roku 2011 sme 

prešli na LS Plášťovce z budovania 

objektov Pro Silva na celoplošné ob-

hospodarovanie lesa prírode blízkym 

spôsobom. Po tomto roku sa na úze-

mí LS nevykonáva obnovná úmysel-

ná ťažba, okrem dreviny agát a topoľ, 

inak ako prírode blízkym spôsobom. 

Tak výrazne poklesla umelá obnova 

a tým aj škody zverou. Výsledky sú v 

tabuľke:

ZÁVER

Z predložených údajov vyplýva, 

že prírode blízke obhospodarovanie 

lesa je spôsob, ktorý umožňuje vý-

znamne znížiť škody zverou. Okrem 

toho poskytuje ďalšie výhody, ktorý-

mi sú nepretržitá produkcia drevnej 

hmoty, obnova lesa bez vzniku holi-

ny, vzhľad prirodzeného lesa, vysoká 

úživnosť lesa pre zver, vysoká rezis-

tencia voči škodlivým činiteľom, vy-

soká fl exibilita na požiadavky trhu, 

veľký turistický potenciál a  akcep-

tovateľný spôsob obhospodarovania 

lesa verejnosťou. To sú dôvody, aby 

sa prírode blízke obhospodarovanie 

lesa stalo základným „hospodár-

skym spôsobom“ všade tam, kde to 

podmienky dovoľujú.

ROK OBNOVNÁ ŤAŽBA Z TOHO AG UMELÁ OBNOVA

2012 29 850 m3 1 840 m3 9,22 ha

2013 28 695 m3 3 982 m3 1,43 ha

2014 (plán) 26 897 m3 3 735 m3 0,30 ha

Tab.č.1: Porovnanie umelej obnovy a výšky obnovnej 

ťažby prírode blízkym spôsobom na LS Plášťovce.
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Fásszárú invázív
növények (akác, bálványfa) 
irtásának gyakorlata
az Ipoly Erdő Zrt.-nél

Szidonya István erdészeti növényvédelmi szakmérnök

SM Consulting Erdő és Természetvédelmi Szolgáltató és Fejlesztő Kft .

www.fadoktor.hu

Az Ipoly Erdő Zrt.-nél erdeiben 

jelentős mértékű az akác, és egyre 

növekvő, de az országos átlagnál jó-

val alacsonyabb mértékű a bálvány-

fa előfordulása. Az erdőszerkezet 

átalakításoknál, illetve az erdőfel-

újítások során jelentős többletkölt-

séget okoz ezen fajok sarjai elleni 

küzdelem, melyek akadályozzák a 

megkívánt erdőszerkezet és elegy-

arány kialakulását. Társaságunk 15 

éve folyamatosan aktív kísérleti fej-

lesztéseken alapuló technológiákat 

dolgoz ki az invázív növények elleni 

kezelések hatékonyságának és gaz-

daságosságának növelésére.

Az előadásban részletesen ismer-

tetésre kerül az akácnál az akác fi -

ziológiai tulajdonságai a vegyszerek 

felvételének és hatásának jellegze-

tességei, a tuskókenés és sarjak elleni 

pont valamint overall permetezések 

technológiája, az alkalmazástechni-

ka kiválasztásának a szempontjai és 

egyéb a gyakorlatban alkalmazott 

technikákkal való (törzsinjektálás) 

összehasonlítása.

A bálványfa esetében ismerte-

tésre kerül a bálványfa morfoló-

giai és fi ziológiai tulajdonságai, 

a jelenleg is folyó technológiai és 

vegyszerkombináció fejlesztési 

munkák, valamint az erdőgazda-

ságnál használt injektálás, kéregke-

nés és sarjpermetezéses technológia.

Az eladás végén ismertetjük a 

növényvédőszerek felhasználásával 

kapcsolatos hatósági előírásokat.
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Prax ničenia inváznych 
drevín (agát, pajaseň) 
u spoločnosti 
Ipoly Erdő Zrt.

Szidonya István, odborný lesný inžinier pre ochranu rastlín 

SM Consulting Erdő és Természetvédelmi Szolgáltató és Fejlesztő Kft .

www.fadoktor.hu

V lesoch spoločnosti Ipoly Erdő 

Zrt. predstavujú značný podiel agá-

ty, ale neustále sa zvyšuje a v porov-

naní s celoštátnym priemerom sa 

vyskytuje neustále častejšie aj paja-

seň. Počas zmeny štruktúry lesov, 

prípadne počas obnovy lesov spôso-

buje značné dodatočné náklady boj 

proti výmladkom týchto druhov, 

ktoré zabraňujú vytváraniu požado-

vanej štruktúry lesov, ako aj vhodný 

pomer jednotlivých druhov. Naša 

spoločnosť vypracúva už 15 rokov 

priebežne technológie zakladajúce 

sa na výskumných vývojoch za úče-

lom zvyšovania hospodárnosti efek-

tivity zákrokov voči invazívnym 

rastlinám. 

V prednáške sa prezentujú detail-

ne fyziologické vlastnosti agátu, ako 

aj charakteristiká vplyvov chemiká-

lií u agátu, náter pňov, ako aj bodový 

a overallový postrek voči výmlad-

kom, ako aj technológie celkového 

postrekovania, aspekty výberu apli-

kovanej techniky a ich porovnanie 

s ostatnými v praxi používanými 

technikami (injektáž kmeňov).

V prípade pajaseňa sa rozpisujú 

morfologické a fyziologické vlast-

nosti pajaseňa, aj v súčasnosti be-

žiace rozvojové práce a technológie, 

kombinácie chemikálií, ako aj injek-

táž používaná u lesného podniku, 

technológia náterov kôry a postre-

kovania výmladkov.

Na konci prednášky uvedieme 

platné predpisy súvisiace s používa-

ním pesticídov.
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„Obsah tohto zborníka referátov nereprezentuje

ofi ciálne stanovisko Európskej únie“.

„Jelen előadások kivonatának tartalma nem feltétlenül tükrözi

az Európai Unió hivatalos álláspontját“.

www.husk-cbc.eu

www.hungary-slovakia-cbc.eu

Projekt je spolufi nancovaný z prostriedkov Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja podporou Európskej únie.

A projekt az Európai Unió támogatásával, 

az Európai RegionálisFejlesztési Alap társfi nanszírozásával valósul meg.

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 

Lesy Slovenskej republiky, š. p.

Odštepný závod Levice

Koháryho ul. 2

934 43 Levice

Vedúci partner/

Vezető partner:

IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság

2661 Balassagyarmat  Bajcsy u. 10

tel.: +36 35 300 769, + 36 20 468 7131

fax: + 36 35 301 424

e-mail: titkarsag@ipolyerdo.hu 

Poštová adresa / Postacím: 

IPOLY ERDŐ Zrt.

Pf.: 34,

2661 Balassagyarmat
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