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Predslov

Vážený čitateľ!

Les je na Slovensku a v Maďarsku najdôležitejším obnoviteľným prírod-

ným zdrojom. Význam prirodzenosti našich lesov rovnako stúpa z hľadiska 

hospodárskeho, verejného blaha ako aj z hľadiska ochrany prírody. 

Je potešujúce, že rezolútnu snahu Európskej únie pre zvýšenie spoločen-

skej hodnoty lesov potvrdzuje stále viac programových výziev. Spomedzi 

tých sú obzvlášť významné tie programy, ktoré okrem odborných výsledkov 

napomáhajú aj rozvíjaniu medzinárodných vzťahov. 

Dnes už je pre širokú verejnosť známa a uznávaná úzka spolupráca, ku 

ktorej sa zaviazali lesné správy obhospodarujúce slovenské a maďarské štát-

ne lesy – LESY SR, štátny podnik a Ipoly Erdő Zrt. (a.s.) – svojimi spoločný-

mi projektami slúžiacimi verejným záujmom. 

Jedným z  realizovaných programov, ktorý je výsledkom cezhraničnej 

spolupráce lesníkov týchto dvoch krajín je projekt s názvom 

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

č. HUSK/1101/2.2.1/0354.

Projekt pozitívne vplýva na prirodzený stav lesov. Cieľom činností vy-

konaných v rámci projektu je prírode blízka obnova lesov, obmedzenie ag-

resívne sa množiacich druhov stromov, prinavrátenie pôvodnej symbiózy 

porastov.

Výsledky vykonaných prác sa už zviditeľňujú. Prednášky, odborné ma-

teriály, prezentácie z terénu v rámci tohto záverečného podujatia poskytnú 

ucelený obraz o tom, že sme si vytýčili správnu cestu a dosiahli sme odborné 

ciele, ku ktorým sme sa v projekte zaviazali. Podobne dôležitým výsledkom 

spoločnej práce je prehĺbenie medziľudských a  profesionálnych vzťahov, 

možnosť získania vedomostí a zručností pre obe strany navzájom v záujme 
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nových projektov v budúcnosti. 

Značnú pozornosť počas realizácie projektu sme venovali zverejneniu 

jeho priebehu a výsledkov. Našou snahou bolo, aj je i  takýmto spôsobom 

posilniť dôveru verejnosti voči lesníkom, ktorí v každom ohľade sa zaviazali 

k zodpovednosti pre lesy a spoločenské ciele. Prezentujeme tým silu a nad-

hodnotu, ktorá pramení z profesionálne pripravenej a súdržnej medzinárod-

nej spolupráce.

V mene slovenského partnera, ako aj v mene svojich spolupracovníkov 

zodpovedných za projekt, s úctou:

László Kiss

generálny riaditeľ 

Ipoly Erdő Zrt. (a.s.)
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Előszó

Tisztelt olvasó!

Az erdő Szlovákia és Magyarország legfontosabb megújuló természeti erő-

forrása. Erdeink természetességének jelentősége gazdasági, közjóléti és termé-

szetvédelmi szempontból egyaránt növekszik.

Örvendetes, hogy egyre több pályázati projekt támasztja alá az Európai 

Unió határozott szándékát az erdők közcélú értékeinek növelésére. Ezek közül 

kiemelten fontosak, önmagukon túlmutatóak azok a programok, melyek szak-

mai eredményeik mellett a nemzetközi kapcsolatok 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, 

állami vállalat és az Ipoly Erdő Zrt. – szerződtek, közérdeket szolgáló, közös 

pályázataikkal.

A két ország erdészeinek határon átnyúló összefogásával elnyert, megvaló-

sult programok 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.

A  projekt kedvező hatást gyakorol az erdők természetességi állapotára. 

A pályázat keretében elvégzett tevékenységek az erdők természetközeli meg-

újítását, az agresszíven terjedő fafajok visszaszorítását, őshonos életközösségek 

helyét elfoglaló állományaik visszaalakítását kívánja elérni.

Az elvégzett munkák eredményei már mutatkoznak. E zárórendezvény 

előadásai, szakanyagai, terepi bemutatói átfogó képet adnak arról, hogy jó utat 

jelöltünk ki magunknak és elértük a pályázatban vállalt szakmai célokat. A kö-

zös munka hasonlóan fontos eredménye az abban résztvevők közötti szakmai 

és emberi kapcsolatok elmélyülése, az egymástól való tanulás lehetősége és ké-

pességek megszerzése a jövő újabb pályázataihoz.
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A pályázat végrehajtása során nagy fi gyelmet fordítottunk a folyamat és az 

eredmények közzétételére. Ezzel is erősíteni akartuk és akarjuk a közvélemény 

bizalmát az erdőkért és a közcélokért minden tekintetben felelősséget vállaló 

erdészek irányában. Megmutatjuk azt az erőt és többlet-értéket, ami egy szak-

szerűen előkészített és összefogott nemzetközi együttműködésből fakadhat.

Szlovák Partnerünk, valamint a programért felelős Munkatársaim nevé-

ben, tisztelettel:

Kiss László

 vezérigazgató 

Ipoly Erdő Zrt.
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„Közösen a természetes erdőkért a Bör-

zsöny, a Cserhát és a Selmeci hegység-

ben, és a Korponai síkságon“ című pro-

jekt eredményeinek bemutatása 

Pintér Zoltán, projektmenedzser

E-mail: pinterzoltan91@gmail.com 

A  LESY SR állami vállalat Lévai 

Erdészeti Üzemének és az Ipoly Erdő 

Zrt. munkatársainak együttműködé-

se során létrejött projekt a Magyaror-

szág - Szlovákia Határmenti Együtt-

működési Program 2007 - 2013 

keretén belül valósult meg.

A Börzsöny, a Cserhát, a Selmeci 

hegység és a Korponai fennsík erdő-

területei számos védett, fokozottan 

védett vagy épp Vörös Könyves magas 

természetvédelmi értékű faj számá-

ra 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 erdőter-

vek (melyek az állami erdőgazdálko-

dók 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. Első-

sorban a talaj tulajdonságainak és az 

erdei ökoszisztémák szerkezetének 

és dinamikájának a  megóvása, tehát 

az erdő tartamos funkcióinak a  tel-

jesítése. Azokban a térségekben, ahol 

az ökológiai stabilitás a  természeti 

katasztrófák és egyéb külső hatások 
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A fi nanszírozás forrásai a jóváhagyott pályázatban:

következtében gyengült, ott a cél mi-

előbb természetközeli állapotba hoz-

ni ezen erdőállományokat. A projekt 

illeszkedik mind az IPOLY ERDŐ 

Zrt., mind a LESY SR. stratégiájához 

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 érvényesíte-

ni 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  Cserhát, a  Selmeci hegység és 

a Korponai fennsík egyes természetes 

élőhelyeinek helyreállítása és fenntar-

tása (állagmegőrzése) erdőszerkezet 

átalakításával, invazív növények visz-

szaszorításával. Természetvédelmi és 

NATURA 2000 területeken folytatott, 

természetközeli erdőgazdálkodás-

hoz kapcsolódó technológiafejlesz-

tés. A partnerek a projekt keretében 

stabilizálni kívánták a veszélyeztetett 

homogén és egykorú erdőket és rész-

ben átalakítani őshonos, több fafajból 

álló, heterogén erdőállományokra. 

A  projekt szakmai tartalma olyan 

erdőművelési munkák és erdővédel-

mi intézkedések megvalósítása volt, 

amely eredményeképpen az erdő tar-

tamosan tudja betölteni a társadalom 

által igényelt gazdasági, védelmi és 

rekreációs szerepét.

A  tervezett projekt Magyaror-

szágon a  Közép-Magyarország és az 

Észak-Magyarország Régióban, azon 

belül Pest és Nógrád Megyében, Szlo-

vákiában a Besztercebányai és a Nyit-

ra megyei régióban valósult meg.

Projekt 

partner

Maximum 

ERFA 

hozzájárulás 

EUR

ERFA fi nan-

szírozási 

részarány

%

A nemzeti 

költségvetési 

hozzájárulás 

maximum 

összege

EUR

A nemzeti 

költségvetési 

hozzájárulás 

részaránya

%

Az önrész 

mértéke

EUR

Az 

önrész 

ará-

nya

%

Teljes 

költségvetés 

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



12  „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“

Fő határon 

túli 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

A  projekt megvalósítása 

2012.12.01-én kezdődött és 24 hóna-

pig, 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 fenti költségvetést sikerült csak-

nem egészében kimeríteni. A projekt 

időtartama során benyújtásra, és 

jóváhagyásra került az összes pro-

jekt-jelentés, már csak a zárójelentés 

benyújtása van hátra. 

A pályázatban vállalt mennyiségi 

értékek teljesültek, erről partneren-

ként a  záró rendezvény keretében 

részletes beszámolók hangzanak el. 

Szintén teljesültek a pályázatban vál-

lalt kimeneti és eredmény indikáto-

rok.

A  partnerek a  projekt folyamán 

negyedévente tartottak találkozót 

a  projekt végrehajtásának koordiná-

lása, elszámolása érdekében. Három 

projekt találkozó Szlovákiában és há-

rom találkozó Magyarországon volt. 

A magyar partner a  szlovák partner 

részvételével szemináriumot szerve-

zett 2014. április 23-24-én, Bernece-

barátin a  természetközeli erdőgaz-

dálkodás témakörében. A  szlovák 

partner szervezi a projekt záró kon-

ferenciáját, ahol a projekt megvalósí-

tása kerül kiértékelésre és meghatá-

rozásra kerülnek az együttműködés 

további lehetőségei.

A  tervezett kommunikációs esz-

közök használata megvalósult. A  tá-

jékoztatás WEB lap, Tv, Rádió és sajtó 

útján történt. A  projekt indulásakor 

az IPOLY ERDŐ Zrt. kialakított egy 

kétnyelvű Web-oldalt, amelyen meg-

jelentek a projekt főbb adatai, esemé-

nyek és a fotódokumentáció. A part-

nerek információs táblákat helyeztek 

ki az érintett helyszíneken, erdésze-

teknél és az eszközökön. A  projekt 

a 2014. 02. 13. és 16. között megren-

dezett Budapesti FEHOVA Nemzet-

közi Kiállításon is propagálva volt, 

többi HUSK projekttel együtt. Ez 

a kiállítás a közép-európai térségben 

az egyik leglátogatottabb, és 2014-

ben több mint 50 ezer látogatóval 

büszkélkedhetett. 

Összegzésként megállapítható, 

hogy az Ipoly Erdő Zrt. és a  LESY 

SR a  pályázatban foglaltakat sikere-
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sen végrehajtotta és ezzel hozzájá-

rult a Börzsöny, a Cserhát, a Selmeci 

hegység, és a Korponai fennsík erdei 

természetes állapotának javításához.

Kép 1. Korábbi akác állomány erdőszerkezet átalakítása tölgyesre az Ipoly Erdő Zrt. területén

Kép 2. Bálványfa irtása, a törzs vegyszeres kenéssel történő kezelése az Ipoly Erdő Zrt. területén

Kép 3. A projekt csapat terepen Žuhračkán
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Predstavenie výsledkov projektu s ná-

zvom „Spoločne pre prirodzené lesy 

v pohorí Börzsöny, Cserhát, v Štiavnic-

kých vrchoch a v Krupinskej planine”

Ing. Zoltán Pintér, projektový manažér

E-mail: pinterzoltan91@gmail.com 

Projekt, ktorý je výsledkom spo-

lupráce zamestnancov štátneho pod-

niku LESY SR, Odštepného závodu 

Levice a Ipoly Erdő Zrt. (a.s.) sa rea-

lizoval v rámci Programu cezhranič-

nej spolupráce Maďarská republika 

– Slovenská republika 2007 – 2013.

Územia lesov v  pohorí Börzsö-

ny, Cserhát, v  Štiavnických vrchoch 

a v Krupinskej planine sú biotopom 

pre mnohé chránené, významne 

chránené druhy alebo práve druhy 

s  mimoriadnou prírodo ochrannou 

hodnotou. Ich úspešná ochrana, dl-

hodobé udržanie je predstaviteľné 

prírodoochrannou rehabilitáciou 

biotopov a  k  zachovaniu smerujú-

cimi činnosťami. Uvedené je v  súla-

de so stratégiou územia Národného 

parku a  Chráneného územia. Znač-

nú časť opatrení na ochranu biotopu 

daného územia ustanovujú miest-

ne lesné hospodárske plány daného 

územia (ktoré pre štátnych lesných 

hospodárov slúžia aj ako 10 ročný 

plán hospodárenia). V  niektorých 

prípadoch môže lesný hospodársky 

plán pre daný lesný porast konkrétne 

stanoviť cieľové drevinové zloženie, 

v iných prípadoch upravuje hospodá-

renie vo všeobecnejšom, väčšom me-

rítku a s možnosťou voľby. Prvotným 

cieľom oboch foriem hospodárenia 

je, aby v danom regióne bol cez eko-

logickú stabilitu trvalo zabezpečený 

lesný ekosystém. V prvom rade je to 

ochrana vlastností pôdy a  štruktú-

ry a  dynamiky lesného ekosystému, 

teda plnenie ekologických funkcií 

lesa. V tých oblastiach, kde dôsled-

kom prírodných katastrof a  iných 

vonkajších vplyvov sa ekologická 
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stabilita oslabila, je prvotným cie-

ľom dať tieto lesné porasty do  prí-

rode blízkeho stavu. Projekt zapadá 

ako do  stratégie spoločnosti IPOLY 

ERDŐ Zrt.(a.s.), tak aj do  stratégie 

štátneho podniku LESY SR. 

U oboch obhospodarovateľov lesa 

je vysoký podiel prirodzenej obnovy 

lesa. Veľký dôraz sa kladie na formy 

hospodárenia zabezpečujúcich ply-

nulé pokrytie lesov. Partnermi apli-

kované technológie blízke prírode 

slúžia efektívne k uplatneniu smerníc 

EÚ na územiach Natura 2000.

Počas spoločnej realizácie pro-

jektu partneri sústredili pozornosť 

na  vyriešenie problému prítomné-

ho na  oboch stranách hranice, teda 

na rekonštrukciu lesov so zhoršeným 

stavom a štruktúrou, a na obmedze-

nie inváznych druhov rastlín.

Cieľom projektu je obnova a udr-

žanie (zachovanie stavu) jednotli-

vých prírodných biotopov v  pohorí 

Börzsöny, Cserhát, v  Štiavnických 

vrchoch a  v  Krupinskej planine 

reštruktualizáciou lesa a  potlačením 

invázneho porastu. Vývoj technológií 

v spojitosti s prírode blízkym obhos-

podarovaním lesa v chránených úze-

miach a v územiach NATURA 2000. 

V  rámci projektu sa partneri snažili 

o stabilizáciu ohrozených homogén-

nych a  jednovekých lesov a  o  čias-

točnú rekonštrukciu pôvodného, 

viacdruhového, heterogénneho les-

ného porastu. Odborným obsahom 

projektu bola realizácia takých les-

ných pestovateľských prác a opatrení 

na ochranu lesov, ktorých výsledkom 

je trvalá schopnosť lesa plniť svoju 

hospodársku, ochrannú a  rekreačnú 

funkciu nárokovanú zo strany spo-

ločnosti. 

Plánovaný projekt sa realizoval 

v  Maďarsku v  regióne Severného 

Maďarska, v rámci toho v Peštianskej 

a Novohradskej župe, a v Slovenskej 

republike v  regióne Nitrianskeho 

a Banskobystrického kraja.
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Partneri 

projektu 

Maximálny 

príspevok 

ERDF

 v EUR

Čiastkový 

pomer 

fi nancovania 

ERDF

v %

Maximálna 

suma 

príspevku 

z národného 

rozpočtu

v EUR

Čiastkový 

pomer 

príspevku 

z národného 

rozpočtu

v %

Vlastná spo-

luúčasť 

v EUR

Pomer 

vlastnej

 spo-

luúčas-

ti 

v %

Celkový 

rozpočet

v EUR

Vedúci 

partner 

(PL) IPOLY 

ERDŐ Zrt. 

(a.s.) 

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

Hlavný 

cezhraničný 

partner (CBP) 

LESY SR, š.p.

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

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

Realizácia projektu sa zača-

la 1.12.2012 a  trvá 24 mesiacov, 

do  30.11.2014. Úlohy naplánova-

né v  projekte vykonávajú partneri 

v rámci spoločnej deľby práce. Vyko-

návanie hlavných projektových ak-

tivít – po verejnom obstarávaní – sa 

začalo v  dotknutých častiach lesov 

v lete 2013.

Uvedený rozpočet sa podarilo 

vyčerpať takmer v  celom rozsahu. 

Počas trvania projektu boli podané 

a  schválené všetky projektové hláse-

nia, zostáva už iba podanie závereč-

ného hlásenia.

V  projekte prijaté kvantitatívne 

hodnoty boli splnené, o čom v rámci 

záverečného podujatia odznejú pod-

robné referáty. Taktiež boli splnené 

projektom prijaté výstupné a výsled-

né indikátory.

Počas trvania projektu v  záujme 

koordinácie realizácie projektu a vy-

účtovania boli partnermi usporiadané 

štvrťročné stretnutia. Na  Slovensku 

boli usporiadané tri stretnutia a ďal-

šie tri stretnutia boli v Maďarsku. Ma-

ďarský partner za účasti slovenského 

partnera v dňoch 23. -24. apríla 2014 

usporiadal seminár v  Bernecebaráti 

s tematikou prírode blízkeho obhos-

podarovania lesa. Slovenský partner 

usporiada záverečnú konferenciu 

projektu, kde sa uskutoční vyhod-

notenie realizácie projektu a určia sa 

ďalšie možnosti spolupráce.

Realizovalo sa využívanie na-

plánovaných komunikačných pro-

striedkov pre publicitu projektu. In-

formovanie verejnosti sa uskutočnilo 

Zdroje fi nancovania v schválenom projekte:
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Obr. 1 Rekonštrukcia bývalého agátového porastu na dubový porast na území Ipoly Erdő Zrt.

Obr. 2 Ničenie pajaseňa, ošetrenie kmeňa chemickým náterom na území Ipoly Erdő Zrt.

Obr. 3 Projektový tím v teréne na Žuhračke

prostredníctvom webovej stránky, 

televízie, rozhlasu a tlače. Po zahájení 

projektu bola spoločnosťou IPOLY 

ERDŐ Zrt. (a.s.) vytvorená dvojja-

zyčná webová stránka, na  ktorej sa 

objavili hlavné údaje o projekte, uda-

lostiach ako aj fotodokumentácia. 

Partnermi boli umiestnené na  rea-

lizáciou dotknutých miestach infor-

mačné tabule, aj na lesných správach 

a  prostriedkoch. Projekt bol propa-

govaný aj na Medzinárodnej výstave 

FEHOVA v  Budapešti usporiadanej 

v dňoch 13.-16. februára 2014 spolu 

s  ostatnými projektami HUSK. Táto 

výstava je jedna z  najnavštevovanej-

ších v rámci Strednej Európy a v roku 

2014 sa môže pýšiť s viac ako 50 tisíc 

návštevníkmi. 

Po  zhrnutí možno konštatovať, 

že Ipoly Erdő Zrt. (a.s.) a  LESY SR, 

š. p.  úspešne realizovali v  projekte 

naplánované aktivity a  tým prispeli 

k zlepšeniu prirodzeného stavu lesov 

v pohorí Börzsöny, Cserhát, v Štiav-

nických vrchoch a v Krupinskej pla-

nine. 



18  „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“

A projekttevékenységek megvalósítási 

tapasztalatairól a magyar partnernél

Gáncs Viktor, erdészetvezető

Ipoly Erdő Zrt. Nagymarosi Erdészet 

E-mail: gancs@ipolyerdo.hu 

„Közösen a természetes erdőkért 

a  Börzsöny, a  Cserhát és a  Selmeci 

hegységben, és a Korponai síkságon“ 

című projekt.

Természeti értékek megőrzése, 

helyreállítása erdőszerkezet átala-

kítással: A  fejlesztési cél a  termő-

helyidegen, nem őshonos erdőállo-

mányok átalakítása a  termőhelynek 

megfelelő, őshonos fafajokkal jelle-

mezhető életközösségekké. A  pályá-

zatban szerepeltetett forrás a  folya-

mat megindítására adott 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 ki-

induló állapothoz képest, a pályázat-

tal érintett területeken. Ez az érték az 

5 éves fenntartási időszakban jelen-

tősen nem emelkedik.

Természeti értékek megőrzése, 

helyreállítása erdőszerkezet átalakí-

tással: Az erdőszerkezet átalakításhoz 

szükséges technológiák alkalmazása 
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után az érintett területekre mester-

séges erdősítéssel bevitt elegyes, ős-

honos lombos állományok mellett 

megjelennek a  társulásokra jellemző 

lágyszárúak első példányai. Így pl. 

Poa angustifolia, Festuca heterophyl-

la, Melica unifl ora, Poa nemoralis.

Élőhelyvédelemi beruházás: 

A  csúszda beszerzésével lehetővé 

válik a meredek, gyakran sziklás, se-

kély termőrétegű talajok és a  rajtuk 

tenyésző természetközeli állapotú fás 

szárú társulások megvédése. Az eró-

zió jelentős csökkentésével az erdő 

természetességi szintje növelhető.

A konkrét munkavégzés az érin-

tett erdészeteknél a  vállalkozói szer-

ződésnek megfelelően folyamatos 

volt. A projekt végéig az alábbi tevé-

kenységeket végzik el, és eszközöket 

szerzik be:

Projekt cél Munka Neve Naturália Egység Költség/Érték (EUR)

Invazív fajok vissza-

szorítás

Mechanikus irtás 224,15 ha 33 194,27

Tuskóvegyszerezés 36,62 ha 12 084,60

Vegyszeres irtás 300,33 ha 70 897,95

Összesen 11 6176,80

Kíméletes faanyag 

mozgatás

Csörlő beszerzése 2 db 5 650,00

Csúszda beszerzése 500 fm 50 220,00

Összesen  55 870,00

Szerkezet átalakítás Kézi ápolás 66,89 ha 16 670,48

Vegyszeres ápolás 55,7 ha 16 827,90

Erdősítés első kivitel 

- csemete

202 800 db 16 224,00

Erdősítés első kivitel 

- csemete ültetése

202 800 db 16 224,00

Kerítés építés 4 585 fm 28 427,00

Letakarítás 15,58 ha 5 250,05

Pótlás - csemete 75 142 db 6 011,36

Pótlás - csemete 

ültetése

75 142 db 6 011,36

Részleges kézi 

(tányér, padka)

24,94 ha 18 455,60

Tuskóvegyszerezés 12,58 ha 5 746,40

Összesen  135 848,15

Egyéb eszközbes-

zerzés

GPS készülékek 

(folyamatban)

db 8 710,00

Mindösszesen 271 326,10
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Kép 2. Nagymaros 26C erdőszerkezet átalakítás, kézi ápolás

Kép 1. Nagymaros 26C erdőszerkezet átalakítás, erdősítés
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Kép 4. Zebegény 13A, bálványfa vegyszeres irtása törzskenéssel

Kép 3. Nagymaros 26C, új, erdősítést védő kerítés
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Skúsenosti z realizácie projektových 

aktivít u maďarského partnera

Ing. Viktor Gáncs

Ipoly Erdő Zrt. (a.s.), Lesná správa Nagymaros, vedúci lesnej správy 

E-mail: gancs@ipolyerdo.hu 

Zachovanie, obnova prírodných 

hodnôt rekonštrukciou lesnej štruk-

túry: Cieľom obnovy je rekonštrukcia 

cudzo-stanovištného, nepôvodné-

ho lesného porastu na  spoločenstvá, 

ktoré sú charakteristické pôvodnými 

druhmi stromov na zodpovedajúcom 

stanovišti. Zdroje uvedené v projekte 

umožnili zahájenie procesu.

Obnova biotopu potlačením in-

váznych druhov: Cieľom rozvoja je 

obmedzenie inváznych druhov (agát, 

pajaseň, pohánkovec japonský), kto-

ré sa začlenili do pôvodného porastu 

a odtiaľ sa plynule rozširujú ďalej.

Investícia do  ochrany biotopu: 

Cieľom rozvoja je inštalácia mobil-

ných, montovaných približovacích 

žľabov, pomocou ktorých sa umožní 

aj z hľadiska ochrany prírody dôleži-

té šetrné približovanie v strmých, ne-

preskúmaných oblastiach častí lesov 

a  tým aj vykonanie potrebnej ťažby 

dreva prírodu šetriacim spôsobom. 

Očakávané výsledky:

Obnova biotopu potlačením in-

váznych druhov: Podľa očakávania 

počas trvania projektu za  dvojročné 

obdobie na dotknutom území projek-

tu sa zníži obsadenie plochy inváznym 

druhom a  počet jedincov oproti vý-

chodiskovému stavu o 75%. Táto hod-

nota počas 5 ročného udržiavacieho 

obdobia sa výrazne nebude zvyšovať. 

Zachovanie, obnova prírodných 

hodnôt rekonštrukciou lesnej štruktú-

ry: Po aplikovaní technológií potreb-

ných na  rekonštrukciu lesnej štruk-

túry v  dotknutých oblastiach, kde 

boli umelým zalesňovaním získané 

zmiešané, pôvodné listnaté porasty, 

sa objavujú pre spoločenstvá charak-
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teristické prvé exempláre bylinných 

rastlín. Ako napr. Poa angustifolia, 

Festuca heterophylla, Melica unifl ora, 

Poa nemoralis.

Investícia do ochrany biotopu: Zís-

kaním šmyku bude umožnená ochra-

na strmých, častokrát skalnatých pôd 

s plytkou úrodnou vrstvou a na nich 

rastúceho spoločenstva drevín v stave 

blízkemu prírode. Významnou elimi-

náciou erózie sa môže dosiahnuť zvý-

šenie úrovne prirodzenosti lesa. 

Konkrétny výkon práce bol v do-

tknutých lesných správach plynulý 

v  súlade s  dodávateľskou zmluvou. 

Do ukončenia projektu budú vykona-

né nasledovné práce a budú zaobsta-

rané nasledovné prostriedky:

Cieľ projektu Druh práce Naturálie Jednotka
Náklady/hodnota 

(EUR)

Obmedzenie

inváznych druhov

Mechanické ničenie 224,15 ha 33 194,27

Chemické ošetrenie 

kmeňa

36,62 ha 12 084,60

Chemické ničenie 300,33 ha 70 897,95

Celkom 116 176,80

Šetrné zaobchádza-

nie s drevným 

materiálom

Nákup navijaka 2 db 5 650,00

Nákup šmyku 500 fm 50 220,00

Celkom  55 870,00

Rekonštrukcia 

štruktúry

Ručné ošetrenie 66,89 ha 16 670,48

Chemické ošetrenie 55,7 ha 16 827,90

Zalesňovanie prvé 

vyzdvihovanie - 

sadenice

202 800 db 16 224,00

Zalesňovanie prvé 

vyzdvihovanie – 

výsadba sadeníc 

202 800 db 16 224,00

Výstavba oplotenia 4 585 fm 28 427,00

Čistiace práce 15,58 ha 5 250,05

Doplnenie - sadenice 75 142 db 6 011,36

Doplnenie – výsadba 

sadeníc

75 142 db 6 011,36

Čiastočná ručná prí-

prava pôdy (plôšky, 

rady)

24,94 ha 18 455,60

Chemické ošetrenie 

kmeňa 

12,58 ha 5 746,40

Celkom  135 848,15

Iné obstaranie 

prostriedkov

GPS prístroje (v štá-

diu realizácie)

db 8 710,00

Celkový súčet 271 326,10
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Obr. 1 Nagymaros 26C rekonštrukcia lesného porastu, zalesňovanie

Obr. 2 Nagymaros 26C, rekonštrukcia lesného porastu, ručné ošetrenie

Obr. 3 Nagymaros 26C, nové oplotenie na ochranu zalesnenia

Obr. 4 Zebegény 13A, chemické ničenie pajaseňa náterom kmeňa stromu
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Ochrana prirodzených lesných poras-

tov v chránených územiach v južnej 

časti Banskobystrického kraja

RNDr. Dušan Trcka, riaditeľ 

Správa CHKO Štiavnické vrchy

E-mail: dusan.trcka@sopsr.sk 

Do  územnej pôsobnosti Správy 

Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) 

Štiavnické vrchy patrí okrem samot-

ného územia CHKO aj tzv. voľná 

krajina, to je územie s najnižším čiže 

prvým stupňom ochrany v  zmysle 

zákona 543/2002 O ochrane prírody 

a  krajiny, v  aktuálnom znení. Patrí 

sem aj celé územie okresu Veľký Kr-

tíš a  časť územia okresov Krupina 

a Levice. Aj v tomto území sa nachá-

dza niekoľko vyhlásených, ako aj na-

vrhnutých chránených území, ktoré 

sú mimo samotného územia CHKO 

Štiavnické vrchy. Vyhlásené územia 

národnej siete chránených území 

v druhom až piatom stupni ochrany:

- Chránené vtáčie územie Poiplie

- Prírodná rezervácia (PR) Čabraď

- PR Šinkov salaš

- Prírodná pamiatka (PP) Dudinské travertíny

- PP Tesárska roklina

- PR Čebovská lesostep

- PR Hradište

- PR Ipeľské hony

- PR Kiarovský močiar

- PR Modrokamenská lesostep

- PR Seleštianska stráň
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- PR Dedinská hora

- PP Kamenná žena

- PP Kosihovský kamenný vrch

- PP Krehora

- PR Cerínsky potok

- PR Ryžovisko

- PR Cúdeninský močiar

- Chránený areál Holica

Okrem týchto chránených úze-

mí v  národnej sieti, sa tu nachá-

dzajú ešte ako schválené, tak aj 

navrhované územia európske siete 

– územia európskeho významu NA-

TURA 2000. Sú to tieto:

- Čebovská lesostep

- Litava

- Seleštianska stráň

- Kiarovský močiar

- Ipeľské hony

- Mäsiarsky bok

- Dedinská hora

- Alúvium Ipľa

- Rykynčice

- Medovarce

- Pírovské

- Domaníky

Je potrebné ešte spomenúť 

CHVÚ Poiplie, ktoré je asi naj-

významnejším chráneným územím 

v  tejto lokalite. Zaberá inundačné 

územie rieky Ipeľ pozdĺž Sloven-

sko-maďarskej hranice. Nenachá-

dzajú sa tu nejaké väčšie hodnot-

né lesné porasty, ale z  hľadiska 

ochrany prírody je významné ako 

hniezdna a migračná lokalita chrá-

nených druhov vtákov. Má rozlohu 

9  235 ha a  zahŕňa typické biotopy 

južného Slovenska - vodné biotopy, 

poľnohospodársku krajinu a pasien-

ky. Je dôležité pre druhy bocian biely 

(Ciconia ciconia), strakoš kolesár 

(Lanius minor), chriašteľ malý (Por-

zana parva), chriašteľ bodkovaný 

(Porzana porzana), rybárik riečny 

(Alcedo atthis), včelárik zlatý (Me-
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rops apiaster) a  výrik lesný (Otus 

scops).

Niekoľko najvýznamnejších 

území európskeho významu z  po-

hľadu lesných porastov.

ÚEV Litava je najväčšie a  naj-

významnejšie navrhované chránené 

územie v  tejto časti banskobystric-

kého kraja. Zaberá širšie údolie sa-

motnej rieky Litava a  jeho celková 

rozloha je 2629,7 ha. Jeho súčasťou 

je aj PR Čabraď, vyhlásená najmä 

na  ochranu našich plazov (star-

šie pomenovanie – Hadie údolie). 

Takmer celé územie je pokryté les-

mi. Predmetom ochrany sú tieto 

lesné biotopy: kyslomilné bukové 

lesy, bukové a jedľové kvetnaté lesy, 

lipovo-javorové sutinové lesy, kar-

patské a panónske dubovo-hrabové 

lesy, teplomilné panónske dubové 

lesy, panónsko-balkánske cerové 

lesy. 

Samozrejme predmetom ochra-

ny sú aj ako vlhkomilné, tak aj tep-

lomilné a suchomilné spoločenstvá, 

ako aj niektoré druhy živočíchov 

a rastlín.

ÚEV Čebovská lesostep má 

rozlohu 192 ha a  jej súčasťou je aj 

PR Čebovská lesostep. Predmetom 

ochrany sú tieto lesné biotopy: li-

povo-javorové sutinové lesy, kar-

patské a panónske dubovo-hrabové 

lesy a teplomilné panónske dubové 

lesy. Taktiež predmetom ochrany sú 

niektoré lúčne spoločenstvá a chrá-

nené druhy živočíchov.

Významným územím z  hľadis-

ka prirodzenosti lesných porastov 

je ÚEV Mäsiarsky bok. Nachádza 

sa na  ľavom brehu rieky Krupinica 

a  spoločenstvá tu sa vyskytujúce 

prechádzajú od  xerotermných lo-

kalizovaných na  obnažených so-

pečných horninách, až po  vlhko-

milné, nachádzajúce sa v  samotnej 

nive rieky. Najvýznamnejšie lesné 

biotopy sú tieto: bukové a  jedľové 

kvetnaté lesy, lipovo-javorové su-

tinové lesy, karpatské a  panónske 

dubovo-hrabové lesy, teplomilné 

panónske dubové lesy, eurosibírske 

dubové lesy na spraši a piesku.

ÚEV Dedinská hora je územie 

s  prioritnými najmä trávinno-by-

linnými porastami. Ale vyskytujú sa 

tu aj fragmenty lesov. Najvýznam-

nejšie lesné biotopy sú - karpatské 

a  panónske dubovo-hrabové lesy, 

teplomilné panónske dubové lesy 

a panónsko-balkánske cerové lesy.

ÚEV Alúvium Ipľa, Ipeľské 

hony a Kiarovský močiar sú z hľa-

diska ochrany lesných porastov 

bezvýznamné. Prestavujú poväčši-

ne biotopy stojatých vôd, vlhkomil-

né vysokobylinné lemové spoločen-

stvá v poriečnych nivách, prípadne 

aluviálne lúky.

V  C etape NATURA 2000 sú 

za  chránené územia navrhnuté lo-
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kality – Domaníky, Pírovské, Me-

dovarce a  Rykynčice. Pri všetkých 

týchto územiach ide väčšinou 

o  ochranu prirodzených lesných 

spoločenstiev najmä s  biotopmi - 

karpatské a panónske dubovo-hra-

bové lesy, teplomilné panónske 

dubové lesy, panónsko-balkánske 

cerové lesy.

 Časť lesných porastov v spome-

nutých lokalitách je vedených ako 

ochranné lesy, často bez zásahu. Av-

šak časť porastov je v kategórii hos-

podárske lesy aj s  rôznou štruktú-

rou ako vlastníkov, tak aj užívateľov 

pozemkov. Snahou Štátnej ochrany 

prírody SR je zachovať v čo najväč-

šej miere prírode blízku štruktúru 

aj zloženie porastov. Preto vítame 

a  podporujeme snahu vlastníkov 

a  užívateľov pozemkov o  obnovu 

a zmenu lesných porastov smerom 

k ich prirodzenej štruktúre.
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A természetes erdőállomány védelme 

a Besztercebánya (Banská Bystrica) 

megye déli részén levő védett 

területeken 

RNDr. Dušan Trcka

A Selmeci-hegyek Védett Tájvédelmi Körzet Igazgatásának igazgatója 

(Správa CHKO Štiavnické vrchy)

E-mail: dusan.trcka@sopsr.sk 

A  Selmeci-hegyek (Štiavnické 

vrchy) Védett Tájvédelmi Körzet 

Igazgatásának területi fennhatósá-

ga alá tartozik a  tájvédelmi körzet 

területén kívül az ún. szabad táj-

terület is, mely az 543/2002 számú 

természet- és tájvédelmi törvény ér-

vényes szövegváltozata értelmében 

a legalacsonyabb, vagyis az első vé-

delmi fokozatú terület. Ide tartozik 

a  Nagykürtösi járás (Veľký Krtíš) 

egész területe és a Korponai (Krupi-

na), Lévai (Levice) járás területének 

egy része is. Ezeken a területeken is 

található néhány védettnek nyilvá-

nított, valamint védettségre javasolt 

terület, melyek a  Selmeci-hegyek 

(Štiavnické vrchy) védett tájvédel-

mi körzetén kívül esnek. A nemzeti 

hálózatban kinyilvánított másod- 

és ötödrendbeli védettségi fokozatú 

természetvédelmi területek:

- Ipolymenti Madárvédelmi Terület (Chránené vtáčie 

 územie Poiplie)

- Csábrági természeti rezervátum (TR) (Prírodná rezervácia 

 -PR Čabraď)

- Sinkovi pásztortanya TR (PR Šinkov salaš)

- Gyűgyi travertinek Természeti műemlék (TM) (Prírodná 

 pamiatka -PP Dudinské travertíny)

- Teszéri-vízmosás TM (PP Tesárska roklina)

- Csábi-erdős sztyepp TR (PR Čebovská lesostep)
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- Várkúti TR (PR Hradište)

- Ipolyi-dűlők TR (PR Ipeľské hony)

- Ipolykéri-mocsár TR (PR Kiarovský močiar)

- Kékkői-erdős sztyepp TR (PR Modrokamenská lesostep)

- Erdőszelestyényi-hegyoldal TR (PR Seleštianska stráň)

- Falu-hegy TR (PR Dedinská hora)

- Kő-nőalak TM (PP Kamenná žena)

- Ipolykeszi-kőhegy TM (PP Kosihovský kamenný vrch)

- Krehora TM (PP Krehora)

- Cerini-patak TR (PR Cerínsky potok)

- Rizsföld TR (PR Ryžovisko)

- Cúdeninszki-mocsár TR (PR Cúdeninský močiar)

- Holicai védett terület (Chránený areál Holica)

Ezeken a  nemzeti hálózatban 

nyilvántartott természetvédelmi 

területeken kívül még megtalálha-

tóak itt a jóváhagyott és javasolt eu-

rópai hálózati területek – az európai 

jelentőségű (EJT) NATURA 2000 

területek. Ezek a következők:

- Csábi-erdős sztyepp (Če-

bovská lesostep)

- Litva (Litava)

- Erdőszelestyényi-hegyoldal (Seleštianska stráň)

- Ipolykéri-mocsár (Kiarovský močiar)

- Ipolyi-dűlők (Ipeľské hony)

- Mészáros-oldal (Mäsiarsky bok)

- Falu-hegy (Dedinská hora)

- Ipoly allúviuma (Alúvium Ipľa)

- Rakonca (Rykynčice)

- Méznevelő (Medovarce)

- Píri (Pírovské)

- Dömeháza (Domaníky)

Meg kell említeni még az 

Ipolymenti Madárvédelmi Terü-

letet (CHVÚ Poiplie), mely ebben 

a helymeghatározásban talán a leg-

jelentősebb védett terület. A  szlo-

vák-magyar határ mentén az Ipoly 

(Ipeľ) folyó árterületét foglalja ma-

gába. Különösen nagyobb értékű 
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erdőállomány ugyan nem található 

itt, de természetvédelmi szempont-

ból a  védett madárfajok jelentős 

fészkelő és migrációs helye. Terüle-

te 9 235 ha és Dél-Szlovákia tipikus 

élőhelyeit – vízi élőhelyeket, mező-

gazdasági területeket és legelőket 

foglal magába. A  fehér gólya (Ci-

conia ciconia), kis őrgébics (Lani-

us minor), kis vízicsibe (Porzana 

parva), pöttyös vízicsibe (Porzana 

porzana), jégmadár (Alcedo att-

his), gyurgyalag (Merops apiaster) 

és a  füleskuvik (Otus scops) fajok 

számára jelentős.

Néhány, az erdőállomány szem-

pontjából legkiemeltebb európai je-

lentőségű terület (EJT).

A  Litva-i EJT (ÚEV Litava) 

a Besztercebányai kerület e részében 

a legnagyobb és legjelentősebb java-

solt védett terület. A Litva (Litava) 

folyó széles völgyét foglalja magába 

és teljes területi kiterjedése 2629,7 

ha. Ide tartozik a  Csábrági Termé-

szeti Rezervátum (PR Čabraď) is, 

mely főképp a kígyók védelme mi-

att lett védetté nyilvánítva (régebbi 

megnevezése – Kígyóvölgy). Csak-

nem az egész terület erdővel borí-

tott. A védettség tárgyát a követke-

ző erdei biotópok alkotják: savanyú 

talajt kedvelő bükkösök, virágos 

bükkös és jegenyeerdők, hárs-ju-

har törmeléklejtő-erdők, kárpáti 

és pannon tölgy-gyertyános erdők, 

melegkedvelő pannon tölgyerdők, 

pannon-balkáni csertölgyesek. 

Természetesen a  védettség tár-

gyát képezik úgy a nedvességkedve-

lő, mind a melegkedvelő és száraz-

ságkedvelő társulások is, valamint 

néhány állat- és növényfaj is. 

A  Csábi-erdős sztyepp EJT 

(ÚEV Čebovská lesostep) 192 ha 

területen fekszik és ide tartozik 

a  Csábi-erdős sztyepp Természeti 

Rezervátum is. A védettség tárgyát 

a következő erdei biotópok alkotják: 

hárs-juhar törmeléklejtő-erdők, 

kárpáti és pannon tölgy-gyertyá-

nos erdők és melegkedvelő pannon 

tölgyerdők. Úgyszintén a védettség 

tárgyát képezi némely réti társulás 

és védett állatfajok. 

Az természetes erdőállomány 

szempontjából jelentős terület 

a  Mészáros-oldal EJT (ÚEV Mäsi-

arsky bok). A  Korpona (Krupini-

ca) folyó bal partján fekszik és az 

itt fellelhető társulások a  csupasz 

vulkáni kőzeteken lokalizálódott 

xeroterm társulásokon át egészen 

a  magában a  folyóöblözetben levő 

nedvességkedvelő társulásokig ter-

jednek. A legjelentősebb erdei bio-

tópok a következők: virágos bükkös 

és jegenyeerdők, hárs-juhar törme-

léklejtő-erdők, kárpáti és pannon 

tölgy-gyertyános erdők, melegked-

velő pannon tölgyerdők, lösz- és 

homoktalajkedvelő euroszibériai 
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tölgyerdők.

A Falu-hegy EJT (ÚEV Dedins-

ká hora) területére túlnyomórészt 

inkább pusztagyepi növényállo-

mány jellemző. Előfordulnak itt 

azonban erdőrészletek is. A  legje-

lentősebb erdei biotópok - kárpáti 

és pannon tölgy-gyertyános erdők, 

melegkedvelő pannon tölgyerdők 

és pannon-balkáni csertölgy erdők.

Az Ipoly allúviuma, Ipolyi-dűlők 

és az Ipolykéri-mocsár EJT (ÚEV 

Alúvium Ipľa, Ipeľské hony a  Ki-

arovský močiar) az erdőállomány 

védettségi szempontjából jelenték-

telen. Nagyrészt állóvizek biotópjai, 

a folyómenti öblözetben nedvesség-

kedvelő magas lágyszárú szegély-

társulások, esetleg alluviális rétek 

alkotják. 

A  NATURA 2000 hálózat C 

szakaszában védett területté törté-

nő besorolásra a  Dömeháza, Píri, 

Méznevelő és Rakonca (Domaníky, 

Pírovské, Medovarce, Rykynčice) 

területek vannak javasolva. Minde-

zen területeken javarészben – a kár-

páti és pannon tölgy-gyertyános, 

melegkedvelő pannon-tölgy és pan-

non-balkáni csertölgy élőhelytípu-

sú természetes erdőtársulások vé-

dettségéről van szó.

Az említett területeken az er-

dőállomány egy része gyakran be-

avatkozás nélküli védett erdőként 

van nyilvántartva. Az állomány egy 

része azonban a  gazdasági erdők 

kategóriájába tartozik, s a földterü-

letek különféle tulajdonosi és hasz-

nálói összetételűek. A Szlovák Köz-

társaság Állami Természetvédelmi 

Hivatala azon fáradozik, hogy mi-

nél nagyobb mértékben megőriz-

ze az állományok természetközeli 

szerkezetét és összetételét. Ezért 

örömmel fogadjuk és támogatjuk 

a  földterületek tulajdonosainak és 

használóinak az erdőállományok 

átalakítása és megújítása felé irá-

nyuló igyekezetét azok természet-

közeli szerkezetéért.
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Aktivity LESOV SR, š. p. v obhospo-

darovaní prirodzených lesov 

so zameraním na územie realizované-

ho projektu

Ing. Rudolf Bruchánik, PhD., pestovateľ

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica

E-mail: rudolf.bruchanik@lesy.sk 

Na  Slovensku je až 80% lesov 

klasifi kovaných ako prirodzené 

a  prevažne prirodzené. Prítomné 

znaky prirodzenosti sú pôvodné 

drevinové zloženie a potenciál pri-

rodzenej obnovy. Súvisí to s tým, že 

v  slovenských Karpatoch nedošlo 

k tak masívnej a celoplošnej zmene 

drevinového zloženia ako v  iných 

pohoriach strednej Európy. Ani le-

som na  Slovensku sa však nevyhol 

extenzívny spôsob hospodárenia, 

založený na zrúbaní celých väčších 

plôch porastov buď naholo (holo-

rubne) alebo dvojfázovo (podrasto-

vo) s následnou pomerne masívnou 

umelou obnovou. Preto absentuje 

tretí znak prirodzenosti a  tým je 

viacvrstvová porastová výstav-

ba. Ťažbovou činnosťou na  pra-

videlných obnovných prvkoch sa 

v  porastoch vytvára jednovrstvová 

priestorová štruktúra, vývojové štá-

dia lesa rastú od  seba oddelene vo 

forme lesa vekových tried. 

V  ostatnom období sa hospo-

dárenie v  lesoch Slovenska uberá 

smerom k  formovaniu prirodze-

ných lesov. Holorubný hospodársky 

spôsob je od r. 1994 povolený len vo 

výnimočných prípadoch. Využíva-

nie výberkového a  účelového hos-

podárskeho spôsobu s  najvyšším 

stupňom dosiahnutia prirodzenos-

ti je zatiaľ len zriedkavé a  tak celá 

váha tohto procesu je postavená 

na  podrastovom hospodárskom 

spôsobe. Ten využíva prírodné pro-

Úvod
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cesy tým, že zabezpečuje prevláda-

júcu prirodzenú obnovu a  zacho-

vanie pôvodných drevín v  skladbe 

následných porastov. Avšak jeho 

schematická realizácia na pravidel-

ných obnovných prvkoch (rúba-

niach) spôsobuje

• nepriaznivý dopad na udržanie hospodársky optimálneho 

 drevinového zloženia, 

• vytváranie jednovrstvových porastov (zo štatistík: jednovrstvové 

 77%, dvojvrstvové 20% - väčšinou len dočasne počas trvania 

 obnovnej doby, trojvrstvové 3%,)

• pokles zastúpenia hospodársky a ekologicky dôležitých 

 drevín, v tom

– výrazný a stále postupujúci ústup jedle z drevinového 

 zloženia napriek želateľnému zvýšeniu jej zastúpenia,

– na úkor duba sa rozširujú jeho sprievodné dreviny hrab 

 a cer, ktorým dub v rúbaňovom hospodárstve nestačí 

 konkurovať,

– nevyhovuje ani drevinám, ktoré väčšinou rastú ojedinele 

 a vtrúsene, ako sú bresty, lipy, čerešňa, jarabina mukyňa 

 a brekyňa. Z porastových zmesí sa konkurenciou drevín 

 s masívnym výskytom postupne vytrácajú, ich ekologický 

 a ekonomický prínos je nedocenený,

– nárast zastúpenia prípravných drevín – breza, osika, rakyta.

Vývoj drevinového zloženia 

od predpokladaného pôvodného zlo-

ženia cez súčasné až k očakávanému 

výhľadovému zloženiu udáva tab.1 

(Vladovič, Moravčík, M. a kol., 2009)

Tab. 1 Pôvodné, súčasné a výhľadové zastúpenie vybraných drevín v lesoch 

Slovenska (v%):

Zastú-
penie 
drevín

jedľa buk
dub 

zimný 
a letný

javor brest hrab cer breza agát

Pôvodné 14 47,9 17 3,8 1 2,1 0,8 0,1

Súčasné  4  32 10,7 2,1 0,1 5,8 2,5 1,5 1,7

Výhľa-
dové

6,7 35,9 17,5 2,7 1 0,9 0,1 0,2 1,4
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Prírode blízke pestovanie lesa v podmienkach LESOV SR, š.p.

Jednou z alternatív na zabezpeče-

nie prirodzenosti lesov je pestovanie 

lesa prírode blízkym spôsobom. Jeho 

cieľom je pozvoľne priviesť hospodár-

sky les pestovaný v systéme vekových 

tried ako rovnoveký a jednovrstvový 

na stav zodpovedajúci predstave prí-

rodných lesov, teda na les rôznoveký 

a viacvrstvový – prírode blízky les.

Základy prírode blízkeho pes-

tovania lesa sa datujú k  roku 1989, 

kedy bolo založené hnutie Pro Silva 

v Európe a jedným z 8 zakladajúcich 

členov bol prof. Korpeľ zo Slovenska. 

Následne sa etablovala Pro Silva Slo-

vakia ako združenie lesníkov, aktív-

ne podporujúcich a  presadzujúcich 

myšlienky prírode blízkeho obhos-

podarovania lesa, ktoré je členom 

celoeurópskej organizácie Pro Silva 

Európa. V rokoch 1990-1999 sa akti-

vity obmedzovali len na akademickú 

pôdu Lesníckej fakulty vo Zvolene, 

v  lesníckej verejnosti bolo o  hnutí 

málo poznatkov a informácii. Až v r. 

1997 bolo na OZ Levice zorganizova-

né prvé stretnutie lesníkov na terén-

nych ukážkach pod záštitou Pro Silva. 

V r. 2000 po vzniku celoslovenského 

štátneho podniku lesov mala početná 

skupina jeho zamestnancov možnosť 

zúčastniť sa na celoeurópskom kon-

grese Pro Silva v  Nemecku, čo dalo 

silný podnet a  záujem pre prírode 

blízke hospodárenie aj na  pôde slo-

venských štátnych lesov. V  r. 2001 

po  výzve z  európskej centrály Pro 

Silva na zakladanie demonštračných 

objektov s prírode blízkym obhospo-

darovaním pristúpili LESY SR, š.p. 

k mapovaniu lokalít s hospodárením 

spĺňajúcim kritériá zásad Pro Silva 

a  následne v  r. 2002-4 na  viacerých 

z  nich zorganizovali celoslovenské 

lesnícke dni Pro Silva s  terénnymi 

ukážkami. 

Od r. 2005 nastupuje už systema-

tická realizácia v  zmysle novo prija-

tej vnútropodnikovej smernice pre 

podporu širokej praktickej aplikácie 

prírode blízkeho pestovania lesa. Vy-

tvára sa systém postupného zapájania 

lesných hospodárov a  to prostred-

níctvom zakladania objektov Pro 

Silva ako ucelených lokalít s rôznym 

drevinovým zložením, v rôznych prí-

rodných a  terénnych podmienkach 

a s rôznymi postupmi hospodárenia. 

V  tomto období až do  súčasnosti 

bolo zdokumentovaných a  zaevido-

vaných celkom 231 objektov Pro Silva 

na výmere 53 294 ha. V predmetnom 

území OZ Levice sa nachádza 17 ob-

jektov na výmere 2416 ha. Dôvodmi, 

prečo vlastne LESY SR, š.p. pristúpili 

k podpore prírode blízkeho pestova-

nia lesa sú okrem iných
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• jednovrstvové a často aj rovnorodé lesy sa vyznačujú ekologickou 

 nestabilitou, čo spôsobuje vysoký podiel náhodných ťažieb = straty 

 na produkcii a vysoké náklady na obnovu lesa = ekonomické straty,

• podrastový hospodársky spôsob v spojení s vytváraním rúbaní 

 vyžaduje i napriek zvyšujúcemu sa podielu prirodzenej obnovy 

 vysoké náklady na pestovateľskú činnosť (ochrana proti burine, 

 proti zveri, plecie ruby),

• spoločnosť má negatívny postoj k vytváraniu pravidelných rúbanísk, 

 trvalo viac vrstvový les má pre návštevníkov väčšiu atraktivitu.

Od  r. 2010 sa proces podpory 

prírode blízkeho pestovania lesa roz-

šíril na spoluprácu s vyhotovovateľmi 

programov starostlivosti o  les (PSL). 

Lesnícka prevádzka im predkladá ná-

vrhy hospodárskych opatrení prírode 

blízkym spôsobom v porastoch, ktoré 

v PSL nesú označenie „porast Pro Sil-

va“. V závislosti od drevinového zlože-

nia, stavu a rozpracovanosti porastov 

sú plánované jemnejšie obnovné po-

stupy a intenzívnejšie výchovné ťažby, 

ktoré po zapracovaní do PSL a schvá-

lení štátnou správou prevádzka ná-

sledne postupne realizuje. V predmet-

nom území OZ Levice sú na obdobie 

rokov 2011-2020 schválené nové PSL, 

v ktorých je zapracovaných 11 objek-

tov Pro Silva na výmere 1324 ha. 

K  ďalšiemu skvalitneniu procesu 

vyhľadávania a obhospodarovania po-

rastov prichádza v r. 2013, keď v spo-

lupráci s NLC Zvolen bol vypracova-

ný metodický postup na  vytváranie 

a  formovanie trvalo viac etážových 

porastov. Trvalo viacetážový porast je 

nový odborný názov pre prírode blíz-

ky les s presne zadefi novaným spôso-

bom hospodárenia a cieľovou výstav-

bou porastu, pričom etáže sú v  ňom 

vzájomne mozaikovito premiešané 

– v  závislosti od  spôsobu ťažby buď 

vedľa seba alebo nad sebou. Metodic-

ký pokyn je pre 

• vlastníka lesa návodom na selekciu porastov, vhodných na ich 

 dlhodobé obhospodarovanie ako trvalo viac etážové porasty,

• vyhotovovateľa PSL štátnou správou schváleným pracovným 

 postupom na zariaďovanie trvalo viac etážových porastov, pričom 

 základné atribúty hospodárenia sú 

– podrastový hospodársky spôsob, maloplošná forma 

 (skupiny, hlúčiky, príp. jednotlivo = výberný princíp ťažby 

 (nie výberkový spôsob),
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– predĺžená obnovná doba (60 rokov) = tomu prispôsobená 

 (nižšia) intenzita obnovnej ťažby,

– intenzívna výchovná ťažba = vyššia stabilita a prírastok 

 cieľových stromov, príprava na prirodzenú obnovu.

Na  OZ Levice sa metodický po-

stup uplatňuje v r. 2014 pri tvorbe PSL 

na lesnom celku Bohunice, kde sú vy-

tvorené 2 objekty Pro Silva a vyselek-

tované porasty pre trvalo viac etážovú 

štruktúru na výmere cca 300 ha.

Prínosy projektu pre prirodzenosť lesov

Aj keď sú pri pestovaní priro-

dzených lesov využívané samovoľné 

prírodné procesy s  minimálnymi 

nákladmi, vo fáze ich formovania 

je potrebné realizovať niektoré čin-

nosti cieleným usmernením lesného 

hospodára. Projektové prostriedky 

umožnili realizáciu a  fi nancovanie 

takých výkonov a  v  takom rozsahu, 

ktorý by bez nich nebol možný. Prie-

bežne sa vykonalo predovšetkým 

• odstraňovanie nežiadúcej tenčiny a krov na výmere 481 ha 

 v hodnote 49 tis. €,

• plecie ruby a prestrihávky na výmere 341 ha v hodnote 56 tis. €, 

• ochrana proti zveri – individuálne na výmere 200 ha 

   v hodnote 19 tis. €, 

  – plošne oplocovaním na výmere 65 ha 

   v hodnote 78 tis. €. 

Námety na ďalšie (spoločné) projekty pre prirodzenosť lesov

1. Podpora prirodzenej štruktúry lesov a hospodársky 

 optimálneho drevinového zloženia prirodzene obnovovaných 

 porastov.

 Okrem už realizovaných výkonov by pre zabezpečenie tohto 

 cieľa bolo potrebné podporiť i ďalšie činnosti, a to 

– výstavba menších oplôtkov pod porastom na udržanie 

 prirodzenej obnovy (dub, cenné listnáče) pred zverou,

– individuálna ochrana nárastov duba a cenných listnáčov 



38  „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“

 pred zverou pletivom alebo plastom,

– odstraňovanie agresívnych nárastov (hraba, cera) 

 nad prirodzeným zmladením duba,

– individuálna chemická ochrana náletov a nárastov duba 

 voči konkurenčným drevinám, 

– budovanie jednoduchých približovacích ciest ako 

 nevyhnutného prostriedku pre minimalizovanie poškodenia 

 porastov v rámci dlhotrvajúcej a opakovanej ťažbovej činnosti 

 jednotlivým a skupinovým výberom.

2. Vzdelávanie lesníckej prevádzky k uplatňovaniu prírode 

 blízkych pestovateľských postupov.

V r. 2006-2014 sa pre LESY SR, š.p. uskutočnili viaceré formy vzdelá-

vania, v začiatkoch vo vlastnej réžii, neskôr v spolupráci s NLC Zvo-

len, v  rámci spoločného projektu NLC Zvolen s Ukrajinou, ako aj 

na pôde TU Zvolen. Vzhľadom k  tomu, že záujem lesníckej praxe 

na vzdelávaní pretrváva, je žiaduce pokračovať vo vzdelávaní, zame-

rať sa hlavne na oblasť správnej realizácie výchovných a obnovných 

zásahov pre vytváranie prirodzeného lesa a to predovšetkým formou 

praktických ukážok a následného nácviku absolventmi vzdelávania.

Podporou uvedených aktivít sa 

umožní ďalší rozvoj a  rozširovanie 

praktickej realizácie prírode blízkych 

pestovateľských postupov pre formo-

vanie drevinovo a  štruktúrne boha-

tých prirodzených lesných porastov.
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A Szlovák Köztársaság Erdészete, álla-

mi vállalat (LESY SR, š.p.) tevékenysé-

gei a megvalósult projekt területére irá-

nyuló természetes erdőgazdálkodásban 

Ing. Rudolf Bruchánik, PhD., Szlovák Köztársaság Erdészete, 

állami vállalat, Besztercebánya 

(LESY SR, š.p. Banská Bystrica)

E-mail: rudolf.bruchanik@lesy.sk 

Szlovákia erdeinek csaknem 80%-

a természetes és túlnyomórészt ter-

mészetes erdőként van nyilvántartva. 

A természetesség meglévő jegyei az ős-

honos faállományú összetétel és a ter-

mészetes megújulás potenciálja. Ez 

összefügg azzal, hogy a Kárpátok szlo-

vákiai részén nem következett be a fa-

állomány összetételében oly masszív 

és az egész területre kiterjedő változás, 

mint Közép-Európa más hegységei-

ben. Ugyanakkor a szlovákiai erdőket 

sem kerülte el a külterjes gazdálkodási 

mód, mely nagy területeken levő fa-

állomány teljes kivágásán (tarvágás) 

vagy kétfázisú (átalakító) kitermelésen 

alapult az ezt követő meglehetősen 

intenzív mesterséges erdőfelújítással. 

Ezért a  természetesség harmadik je-

gye, a többszintű faállomány kiépítése 

hiányzik. A faállományban a kiterme-

lés következtében a rendszeresen meg-

újuló elemeken egyszintű térszerkezet 

alakul ki, az erdő fejlődési szakasza-

iban egymástól elkülönülve fejlődik 

korosztályos erdőformákat alakítva. 

Szlovákia erdeiben az utóbbi idő-

szakban az erdőgazdálkodás a termé-

szetes erdőalakítás felé irányul. A tar-

vágásos gazdálkodási mód 1994 óta 

csak kivételes esetekben engedélyezett. 

A szálalásos és vágásos üzemmód al-

kalmazása a legmagasabb fokú termé-

szetesség elérésével mindeddig igen 

ritka, s ezért e folyamat teljes súlya az 

átalakító üzemmódra helyezkedik. 

Ez az üzemmód a  természetes folya-

matokon alapul aképpen, hogy bizto-

Bevezetés
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sítja túlnyomórészben a  természetes 

megújulást és az őshonos faállomány 

megőrzését a jövőbeni faállomány ösz-

szetételében. Ennek sematikus meg-

valósítása azonban a rendszerszerűen 

megújuló elemeken (vágásterülete-

ken) a következőket idézi elő:

• a gazdaságilag optimális faállomány-összetétel megtartására 

 kedvezőtlen hatással van,

• egyszintű faállomány kialakulásához vezet (statisztikai 

 adatok: egyszintű 77%, kétszintű 20% - többnyire csak 

 időleges a felújítási időszak tartama alatt, háromszintű 3%,)

• a gazdasági és ökológiai szempontból jelentős fák képviseletének 

 csökkenése, ezen belül

– a jegenyefenyő jelentős és folyamatosan növekvő 

 visszahúzódása a faállomány-összetételből annak 

 ellenére, hogy jelenlétének növelése kívánatos volna, 

– a tölgy rovására terjednek annak kísérő fái, a gyertyán 

 és a csertölgy, melyekkel a tölgy a vágásos gazdálkodásban 

 nem képes felvenni a versenyt ,

– nem felel meg olyan fafajtáknak sem, melyek többnyire 

 magányosan és elszórtan nőnek, mint amilyen a szil, hárs, 

 cseresznye, lisztes berkenye és a barkóca berkenye. A masszív 

 előfordulású fafajokkal való versenyben ezek fokozatosan 

 eltűnnek a faállomány elegyéből, ökológiai és gazdasági 

 hozzájárulásuk jelentősége alábecsült,

– az előkészítő fafajok képviseletének újulata – nyírfa, 

 rezgő nyár, rekettye.

A faállomány összetételének fej-

lődését a  feltételezett őshonos ösz-

szetételtől a  jelenlegin át egészen 

a várható távlati összetételig az 1.sz. 

táblázat mutatja. (Vladovič,Mora-

včík, M. és koll., 2009)

1.sz. tábl. Egyes fafajok jelenlétének őshonos, jelenlegi és távlati képvi-

selete Szlovákia erdeiben (%-ban):

Zastú-
penie 
drevín

jedľa buk
dub 

zimný 
a letný

javor brest hrab cer breza agát

Pôvodné 14 47,9 17 3,8 1 2,1 0,8 0,1

Súčasné  4  32 10,7 2,1 0,1 5,8 2,5 1,5 1,7

Výhľa-
dové

6,7 35,9 17,5 2,7 1 0,9 0,1 0,2 1,4
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Az SZK Erdészete, állami vállalat (LESY SR, š.p.) természetközeli er-

dőművelése 

Az erdők természetességének 

biztosítására az egyik lehetőség a ter-

mészetközeli erdőművelés módszere. 

Ennek célja az, hogy a korosztályos-

ság rendszerében művelt egykorú és 

egyszintű gazdasági erdőt lassanként 

az elképzelésnek megfelelő természe-

tes erdő, tehát egy természetközeli – 

vegyeskorú és többszintű - erdő álla-

potába hozzuk.

A  természetközeli erdőművelés 

alapjai az 1989-es évhez kötődnek, 

amikor Európában megalakult a Pro-

Silva mozgalom és a nyolc alapító tag 

egyike Korpeľ professzor volt Szlová-

kiából. Ezt követően az összeurópai 

ProSilva Európa szervezet tagjaként 

megalakult a ProSilva Slovakia, mint 

az erdészek egyesülete, mely aktívan 

támogatja és érvényesíti a természet-

közeli erdőgazdálkodás gondolatát. 

Az 1990-1999-es években a  tevé-

kenységek csupán a  Zólyomi (Zvo-

len) Erdészeti kar akadémiai berkeire 

korlátozódtak, a  mozgalomról az er-

dész-nyilvánosságnak csekély isme-

rete és információja volt. A Lévai Fi-

óküzemben csak 1997-ben került sor 

az erdészek első terepi bemutatóval 

egybekötött találkozójára a  ProSilva 

védnöksége alatt. Az állami erdészeti 

vállalat országos megalakulása után 

2000-ben az alkalmazottak nagyszá-

mú csapatának lehetősége nyílt részt 

venni a  ProSilva európai kongresz-

szusán Németországban, ami jelentős 

ösztönzéssel és érdekeltséggel szolgált 

a  természetközeli erdőgazdálkodás 

iránt a Szlovák Állami Erdészet terü-

letén is. 2001-ben a ProSilva európai 

központjának felhívására a természet-

közeli gazdálkodás demonstrációs 

objektumainak létrehozására a  Szlo-

vák Köztársaság Erdészete, á.v. (LESY 

SR, š.p.) megkezdte az olyan területek 

feltérképezését, melyek gazdálkodása 

megfelel a ProSilva irányelvi követel-

ményeinek, és ezután 2002-2004-ben 

több ilyen helyen sor került a Szlová-

kiai Országos ProSilva Erdészeti Na-

pok megrendezésére terepi bemuta-

tókkal egybekötve. 

2005-től már megkezdődik 

a  szisztematikus megvalósítás az 

újonnan elfogadott természetközeli 

erdőművelés széleskörű gyakorlati 

megvalósításának támogatására ki-

adott belső üzemi irányelv szerint. 

Kialakulóban van az erdőgazdák 

fokozatos bevonása a  ProSilva ob-

jektumok létrehozása által, melyek 

különböző faállomány-összetételű 

területegységek különböző termé-

szeti és terepi feltételekkel, valamint 

különböző gazdálkodási eljárásokkal. 

Ebben az időszakban mindmáig ösz-
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szesen 231 Pro Silva objektum került 

dokumentálásra és nyilvántartásba 

53 294 ha terjedelemben. A Lévai Fi-

óküzem tárgyi területén 17 objektum 

található 2416 ha területen. Az, hogy 

a  Szlovák Köztársaság Erdészete, ál-

lami vállalat (LESY SR, š.p.) a termé-

szetközeli erdőművelés támogatása 

mellett döntött, indokolható többek 

között a következőkkel: 

• az egyszintű, gyakran homogén erdőkre jellemző az ökológiai 

 instabilitás, aminek következménye a véletlenszerű kitermelés 

 magas aránya = termelési veszteség és az erdőfelújítás magas 

 költségei = gazdasági veszteség,

• az átalakító üzemmód összefüggésben vágásterületek kialakításával 

 még a természetes megújulás arányának növekedése ellenére 

 is magas termelői költségekkel jár (gyomirtás, vadkárok elleni 

 védelem, felszabadító tisztítás),

• a társadalom negatív hozzáállása a rendszerszerűen kialakított 

 irtványterületekhez, a tartósan többszintű erdő a látogatók 

 számára nagyobb népszerűséggel bír.

2010-től a természetes erdőműve-

lés támogatásának folyamata kibővült 

az Erdőgondozási Program (Program 

starostlivosti o les –PSL, tovább csak 

EP, ford. megj.) létrehozóival történő 

együttműködéssel. A faállomány ter-

mészetközeli művelésére vonatkozó 

gazdasági intézkedések javaslatait az 

erdészeti üzem terjeszti be számuk-

ra, melyek az EP-n belül a „ProSilva 

erdőállomány“ megnevezést viseli. 

A  faállomány összetételétől, a  nö-

vényzet állapotától és megmunkált-

ságától függően tervezve vannak az 

óvatosabb felújítási eljárások és az 

intenzívebb erdőnevelői kitermelé-

sek, melyeket EP-ba történő felvétel 

és az állami szerv jóváhagyása után az 

üzem fokozatosan megvalósít. A Lé-

vai Fióküzem tárgyi területén a 2011-

2020 időszakra terjedő évekre új EP-

ok kerültek jóváhagyásra, melyek 11 

ProSilva objektumot 1324 ha terület-

nagyságon tartalmaznak. 

Az erdőállomány felkutatási és 

művelési folyamatának további mi-

nőségi javulására 2013-ban kerül sor, 

amikor a Zólyomi EP-mal együttmű-

ködve (NLC Zvolen) kidolgozásra 

került a  tartósan többszintű erdőál-

lomány létrehozására és kialakítá-

sára vonatkozó módszertani eljárás. 

A  tartósan többszintű erdő a  termé-

szetközeli erdőre vonatkozóan egy 

új szakkifejezés, mely pontosan meg-

határozza a  gazdálkodási módot és 
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a  növényzet célirányos összetételét, 

miközben ezen belül az egyes szintek 

mozaikszerűen kölcsönösen kevered-

nek – egymás mellett vagy egymás 

felett a kitermelés módjától függően. 

A módszertani eljárás 

• útmutatóként szolgál az erdőtulajdonos számára az állomány 

 olyan szelektálására, mely mint tartósan többszintű állomány 

 alkalmas a hosszútávú művelésre, 

• állami szerv által jóváhagyott munkafolyamat az EP elkészítője 

 számára a tartósan többszintű állomány létrehozására, 

 miközben a művelés fő jellemzői: 

– az átalakító üzemmód, részterületek formájában 

 (csoportok, csoportosulások, esetleg egyenként = választékos 

 fakitermelés elve (nem szálalásos módszer),

– hosszabb megújulási idő (60 év) = ehhez mérten alkalmazott 

 (alacsonyabb) intenzitású megújító kitermelés,

– intenzív nevelői fakitermelés = a célzott faállomány nagyobb 

 stabilitása és gyarapodása, a természetes megújulás előkészítése.

A módszertani eljárás a Lévai Fi-

óküzemben 2014-ben az EP kialakí-

tásával a  Bohunice-i (Hontbagonya) 

erdőrészleten van alkalmazva, ahol 

2 ProSilva objektum és szelektált 

állomány van kialakítva a  tartósan 

többszintű szerkezet számára kb. 300 

hektárnyi területen.

A projekt hasznossága az erdők természetessége szempontjából

Annak ellenére, hogy a  termé-

szetes erdőművelésben a  szabad 

természeti folyamatok vannak ki-

használva minimális költségráfor-

dítással, alakításuk fázisfolyamatá-

ban szükséges néhány tevékenység 

erdőgazdálkodó általi célzott irá-

nyítása. A projekt eszközei lehetővé 

tették olyan tevékenységek megva-

lósítását és fi nanszírozását olyan 

terjedelemben, melyek nélkül ez 

nem lett volna lehetséges. Folya-

matosan megvalósításra került el-

sősorban

• a nemkívánatos vékonyfa és cserjék eltávolítása 481 ha 

 területen 49 ezer € értékben,

• felszabadító tisztítás és ritkítás 341 ha területen 56 ezer € értékben,
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• vadkár elleni védelem – individuálisan 200 ha 

   területen 19 ezer € értékben,

  – területegységek körülkerítésével

    65 ha területen 78 ezer € értékben.

Javaslatok a további (közös) projektekhez az erdők természetességéért

1. Az erdő természetes szerkezetének és a természetesen felújított

  erdőállomány gazdaságilag optimális faállomány-összetételének 

 támogatása.

 E cél megvalósítása érdekében szükséges volna a már megvalósult 

 tevékenységeken kívül az egyéb tevékenységek támogatása is, éspedig: 

– az állomány alatti kisebb kerítések felállítására 

 a természetes újulat megóvása érdekében 

 a vadkárokkal szemben (tölgy, értékes lomblevelű fák),

– a tölgyújulat és értékes lomblevelű újulatok individuális 

 védelme a vadkárokkal szemben drótkerítéssel vagy 

 műanyaggal,

– a természetes tölgyújulat feletti agresszív fanövedékek 

 eltávolítása (gyertyán, csertölgy) 

– a maghullásos és sarjadzó tölgyújulat individuális vegyi 

 védelme a konkurens fafajokkal szemben,

– egyszerű megközelítő útvonalak, mint nélkülözhetetlen 

 eszköz kiépítése az állomány károsodásának 

 minimalizálására a hosszútávú és ismétlődő egyedi 

 és csoportos kitermelés keretében.

2. Az erdészeti üzem képzése a természetközeli eljárások 

 alkalmazása terén. 

Szlovák Köztársaság Erdészete, állami vállalat (LESY SR, š.p.) részé-

re a 2006-2014 években többfajta képzés valósult meg, eleinte saját 

szervezésben, később a Zólyomi EP-vel együttműködve az Ukrajna 

és a Zólyomi EP közötti közös projekt keretében, valamint a Zólyo-

mi Műszaki Egyetemmel (Technická univerzita Zvolen). Tekintettel 

arra, hogy az erdészeti szakma érdekeltsége a  továbbképzés iránt 

adott, szükséges ezt folytatni és főként a természetes erdőkialakítás 

területén a nevelési és újítási beavatkozások helyes megvalósítására 



45 „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“

koncentrálni, éspedig elsősorban gyakorlati bemutatók formájában 

és az ezt követő betanítással a képzés résztvevői számára. 

Az említett tevékenységek támo-

gatása lehetővé teszi a  természetkö-

zeli művelési eljárások további fejlő-

dését és gyakorlati megvalósításának 

terjesztését a  fafajtákban és szerke-

zetileg gazdag természetes erdőállo-

mány kialakítása érdekében.
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Skúsenosti z realizácie 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 

Splnenie celkových a špecifi ckých cieľov projektu

Zabezpečenie trvalo udržateľného 

obhospodarovania lesov prírode blíz-

kym spôsobom založeného na prime-

ranom využívaní ich ekonomických, 

ekologických a sociálnych funkcií pre 

rozvoj vidieckej oblasti.

- ekonomický cieľ - zvýšenie dlhodobej konkurencieschopnosti 

 lesníctva a zlepšenie trvalo udržateľného využívania lesníckych 

 výrobkov a služieb.

- ekologický cieľ – udržanie a primerané zlepšenie biologickej 

 rozmanitosti viazania uhlíka, zdravotného stavu a odolnosti 

 lesných ekosystémov.

- sociálny cieľ – prispenie k vytvoreniu nových pracovných miest 

 a ku kvalite života vo vidieckej oblasti zachovaním a zlepšovaním 

 sociálnych a kultúrnych dimenzií lesov a lesníctva.

Špecifi cké ciele:

1. Prírode blízke obhospodarovanie vetrovou kalamitou poškodených 

 a rozvrátených lesných porastov:

a) vhodnými fytotechnickými opatreniami, ktorými sme vytvorili 
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 podmienky na podporu a odrastenie prirodzene zmladených 

 dubových,bukových a dubovo-bukových nárastov a kultúr, 

b) zamedzením nadmerného poškodzovania mladých lesných porastov 

 zverou použitím rôznych prostriedkov ochrany.

2. Využili sme energiu prírody našich prirodzených lesných porastov 

 a vhodnými pestovnými opatreniami ako je spolupôsobenie a budovanie 

 mozaikovitej štruktúry porastov sme vytvorili stálu dynamiku 

 prirodzenej obnovy.

 Práve stála dynamika prirodzenej obnovy garantuje bezpečnosť prirodzenej 

 obnovy porastov i v prípade náhleho živelného poškodenia porastov.

3. Rekonštrukcia a podsadba silne poškodených porastov zverou.

4. Vytváranie zabezpečených lesných porastov v drevinovej skladbe 

 stanovištne vhodných drevín v rubnej dobe zodpovedajúcemu 

 drevinovému zloženiu prirodzených lesov.

5. Dosiahnutie trvalého, stabilného lesného ekosystému zloženého 

 z pôvodných drevín.

6. Udržanie vyrovnaného lesného prostredia (lesnej klímy, pôdnych 

 a hydrologických pomerov).

Výber dodávateľov prác

Keďže projekt je fi nancovaný 

z  prostriedkov Európskej únie sme 

boli v zmysle platnej legislatívy po-

vinní vybrať dodávateľov v  zmysle 

postupov verejného obstarávania. 

V  príprave obstarávania bol celý 

projekt rozdelený na časti:

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
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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

Započatie prác bolo veľmi obtiaž-

né nakoľko víťazné subjekty nemali 

zabezpečených vykonávateľov (pra-

covníkov). Niektorí až po  urgencii 

z našej strany začali hľadať subdodá-

vateľov. Práce započali v júli 2013.

cena v projekte po otvorení ponúk po e- aukcii

Spolu 298 224,00 € 287 387,65 € 230 797,00 €

% z projektu 100% 96% 77%

K uvedenému prehľadu je nut-

né poznamenať, že plánované ceny 

vychádzali zo skutočných cien 

za  výkony bez započítania réžie 

v roku 2010 na OZ Levice. Vidíme, 

že ponuky a tým zmluvné ceny sú 

na úrovni 77%, pritom je tu vplyv 

inflácie, nárastu cien energií a po-

honných hmôt.

Výsledok verejnej súťaže nevieme 

ovplyvniť. Či už výber dodávateľa, 

výšku jeho cenovej ponuky, serióz-

nosť a  pripravenosť na  realizáciu. 

No nastavenie procesu Verejnej 

súťaže hlavne čo sa týka termínu 

jej ukončenia je výlučne v  našej 

réžii. Určite začatie zmluvného 

vzťahu pred vegetačným obdobím 

a  časovou rezervou pred začiat-

kom agrotechnických termínov, 

by prispelo k  menšej turbulent-

nosti počas výkonu lesopestov-

ných opatrení. 
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Plnenie projektu

Na úvod treba poznamenať, že s re-

alizáciou projektu sa počítalo a  pláno-

valo na obdobie 01.01.2012-31.12.2013, 

no schvaľovanie projektu sa predĺžilo 

a  projekt mohol byť realizovaný až 

od neskorej jari 2013. Preto niektoré vý-

kony v jednotlivých jednotkách priesto-

rového rozdelenia lesa vplyvom vývoja 

porastu a snahy o dodržanie termínov 

vyplývajúcich z  legislatívy v  lesnom 

hospodárstve už boli vykonané, resp. 

nebolo ich potrebné vykonať. Počítalo 

sa s prácami počas celého prvého roka, 

tak bol plán realizácie rozdelený rovno-

merne na obidva roky realizácie. Účin-

nosť zmlúv až od 15.05.2013 a kapacitná 

nepripravenosť víťazov verejnej súťaže 

mali za následok započatie prác v polo-

vici júna 2013, čo spôsobilo že na plne-

nie dvojročného projektu sme mali len 

cca rok a pol. V neposlednom rade ne-

skoré započatie prác malo za následok 

aj premeškanie niektorých agrotechnic-

kých termínov (napr. jarné zalesňovanie 

a následne na to aj ochrana kultúr či už 

proti burine alebo zveri). 

Vzhľadom na  vyššie uvedené sme 

v  polovici trvania projektu pristúpi-

li k  prepracovaniu projektu hlavne 

zmenou pomeru objemu jednotlivých 

činností (výkonov), či už v  rámci les-

ného celku resp. lesnej správy, alebo aj 

presunom medzi lesnými celkami resp. 

lesnými správami. Pristúpili sme aj 

k naplánovaniu nových doteraz neplá-

novaných výkonov. V ďalšom sme zak-

tualizovali priestorové smerovanie prác 

v  zmysle reedície jednotiek priestoro-

vého rozdelenia lesa (JPRL). Vzhľadom 

na  zachovanie objemu naplánovaných 

prác a možností našich výrobných jed-

notiek (LS) a kapacitných možností do-

dávateľov prác sme boli nútení pristúpiť 

k rozšíreniu projektu o orografi cký ce-

lok Kováčovské kopce a s tým spojené 

pridanie nového lesného celku Štúrovo 

na LS Kamenín.

Vzhľadom na  namáhavé vysvetľo-

vanie zmien v priestorovom smerovaní 

(zámena JPRL) alebo aj výkonovom 

smerovaní (presun objemu jedného 

výkonu na iný), sa naskytuje otázka nut-

nosti tak podrobného plánovania až 

na JPRL a nevyužitia možnosti napláno-

vania prác len na činnosť (výkon). Vyhli 

by sme sa namáhavému vysvetľovaniu 

a  zdôvodňovaniu lesníckym laikom, 

zdôrazňujeme lesníckym. 

Za  obdobie trvania prác 

od  01.06.2013 do  30.09.2014 sme od-

viedli práce v  hodnote 322  955,66 €. 

Zasiahnutá výmera porastov predstavo-

vala 1300 ha. Vysadených bolo 52 800 

sadeníc lesných drevín. Vytvorili sme 

priaznivejšie podmienky na prirodzenú 

obnovu lesa na ploche 503 ha. Postavili 

sme 28,9 km oplôtkov. Ochránili sme 

255 ha kultúr a nárastov proti zveri.
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Plnenie do 9/2014

LS
Dodávate

Plocha  v 
ha
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erných 

jednotiek
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za 

m
ernú 

jednotku 
v € bez 

DPH:

Cenová 
ponuka 

za 
položku 
v € bez 
DPH:

Plocha  v 
ha

Po
et 

m
erných 

jednotiek

Cenna za 
m

ernú 
jednotku 
v € bez 

DPH:

Cenova 
za 

položku v 
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DPH:

Plocha v 
ha

Po
et 

m
erných 

jednotiek

Cena za 
položku v 

€ bez 
DPH:

na 
povodný 
projekt

na zm
enený 

projekt 

A
ntol

Balková
istenie plôch od zvyškov po 

ažbe ru
ne bez pálenia 

1 m
³*

5,9
2600

0,60
1561

7,8
2611

0,6
1567

6,20
1708,00

1024,80
65,65%

65,40%

A
ntol

Balková
O

chrana sadeníc proti burine vyžínaním
100 kusov

106
5300

2,14
11350

91,23
5288

2,14
11316

91,47
5303,73

11349,98
100,00%

100,30%

A
ntol

Balková
O

chrana sadeníc pred zverou zakladaním
 ochranného m

ateriálu
100 kusov

26
165,8

28,88
4789

26
165,8

28,88
4789

18,00
165,80

4788,30
99,99%

99,99%

A
ntol

Balková
O

chrana sadeníc pred zverou náterom
 repelentam

i 
100 kusov

100
4500

0,51
2300

88
4510

0,51
2300

54,50
2510,00

1280,10
55,66%

55,66%
A

ntol
A

B Facility
O

plocovanie lesných porastov
100 m

3,5
22

280
6160

4
21,74

280
6087

4,00
21,74

6087,20
98,82%

100,00%
A

ntol
A

B Facility
Likvidácia starých oplotení

100 m
19,4

100
76,5

7650
22,9

101,5
76,5

7723
23,70

100,95
7722,67

100,95%
100,00%

A
ntol

A
B Facility

Plecie ruby a prestrihávky
100 jed.*

180
7200

3,19
23000

144,76
7344,19

3,19
23000

141,48
7210,00

22999,90
100,00%

100,00%
A

ntol
Balková

Plecie ruby a prestrihávky
100 jed.*

24,61
1359

5,4
7339

20,21
1139,26

6152,00
83,83%

A
ntol

Kolpaská
Plecie ruby a prestrihávky

100 jed.*
14,59

784
5,5

4312
12,59

674,62
3710,41

86,05%

Ladzany
Preno

Vytváranie podm
ienok pre prirodzenú obnovu ru

ne prekopaním
100 plôšok

36,84
978

2,04
2000

0,04
1,85

2,04
4

0,04
1,85

3,77
0,19%

99,89%
Ladzany

Preno
O

dstra
ovanie nežiadúcej ten

iny a krov m
echanicky 

100 jed.*
36,84

1105
2,71

3000
46,3

1387
2,71

3759
46,30

1387,64
3760,50

125,35%
100,05%

Ladzany
Preno

Plecie ruby a prestrihávky
100 jed.*

71,17
2846,8

3,34
9500

82,19
3205,31

3,34
10706

81,80
3203,95

10701,19
112,64%

99,96%
Ladzany

A
B Facility

Plecie ruby a prestrihávky
100 jed.*

50,98
2801,12

5
14005

36,02
1921,40

9607,00
68,60%

Ladzany
A

B Facility
O

plocovanie lesných porastov
100 m

27,68
164

279,21
45790

35,35
164

279,21
45790

37,60
164,00

45790,44
100,00%

100,00%
Pláštovce

Krch
avá

O
chrana sadeníc proti burine vyžínaním

100 kusov
48,26

2800
1,79

5000
48,26

2800
1,79

5000
35,13

2284,00
4088,36

81,77%
81,77%

Pláštovce
Krch

avá
O

chrana sadeníc pred zverou náterom
 repelentam

i 
100 kusov

117,1
6050

1,98
12000

117,1
6050

1,98
12000

117,07
6521,00

12911,58
107,60%

107,60%
Pláštovce

Bolyo
O

dstra
ovanie nežiadúcej ten

iny a krov m
echanicky 

100 jed.*
307,05

13390
2,76

37000
386,58

14317,4
2,76

39539
372,66

13924,90
38432,72

103,87%
97,20%

Pláštovce
Celeng

O
dstra

ovanie nežiadúcej ten
iny a krov m

echanicky 
100 kusov

52
1820

2,75
5005

52,00
1820,00

5005,00
100,00%

Pláštovce
Krch

avá
Likvidácia starých oplotení

100 m
22,2

114
99,89474

11388
22,20

114,00
11388,60

100,01%
Pukanec

A
B Facility

Štrbinová sadba s prípravou pôdy
100 kusov

10,56
528

9,47
5000

10,56
528

9,47
5000

10,56
528,00

5000,16
100,00%

100,00%
Pukanec

A
B Facility

O
chrana sadeníc proti burine vyžínaním

100 kusov
52,84

2642
2,65

7000
28,84

1389
2,65

3681
35,12

1838,00
4870,70

69,58%
132,33%

Pukanec
A

B Facility
O

chrana sadeníc proti burine chem
ickým

 postrekom
100 kusov

3,63
363

1,45
527

3,63
363

1,45
527

4,27
427,00

619,15
117,49%

117,49%
Pukanec

A
B Facility

O
plocovanie lesných porastov

100 m
16,1

112
283,84

31790
19,25

112
283,84

31790
25,33

109,38
31046,43

97,66%
97,66%

Pukanec
A

B Facility
Likvidácia starých oplotení

43,5
207,43

85
17632

25,00
117,00

9945,00
56,40%

Pukanec
Tullová

Plecie ruby a prestrihávky
100 jed.*

114,23
4569

2,52
11500

107,07
4563

2,52
11499

83,77
3634,00

9157,68
79,63%

79,64%
Kam

enín
Izsak

Likvidácia starých oplotení
20

80
89

7120
12,40

49,00
4361,00

61,25%
Kam

enín
Izsak

O
dstra

ovanie nežiadúcej ten
iny a krov m

echanicky 
50

1500
3,96

5940
40,00

1200,00
4752,00

80,00%
Kam

enín
V

egetatio
CPP bez frézovania

10
10

1190
11900

10,00
10,00

11900,00
100,00%

Kam
enín

V
egetatio

CPP s frézovaním
12

12
1200

14400
12,00

12,00
14400,00

100,00%
226917

325117
302856,64

133,47%
93,15%

bez sadeníc
93,15%

Skuto
nos

 do 6/2014
plnenie

spolu

Názov predm
etu zákazky:                              

Lesnícke služby v pestovate
skej 

innosti
M

erná 
jednotka

pôvodný projekt s V
O

zm
enený projekt s V

O
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Čistenie plôch od zbytkov po ťažbe ručne bez pálenia

Ide o odstránenie zvyškov po ťažbe 

a manipulácii a odstránenie nehrúbia. 

Sledovali sme vytvorenie priestoru pre 

následnú generáciu porastu. Už pri tej-

to činnosti je dôležité myslieť na čin-

nosti, ktoré budeme na  danej ploche 

vykonávať v budúcnosti, to znamená, 

postupovať s  ohľadom na  prirodze-

né zmladenie, dodržať tvar a  veľkosť 

kôp tak, aby nezaberali priestor pre 

zalesňovanie v  budúcnosti. V  pod-

mienkach OZ Levice sa uvedený vý-

kon realizuje zväčša po  ihličnatých 

ťažbách, nakoľko zbytky po  listnatej 

ťažbe si obyvateľstvo spracúva na pa-

livové drevo. S ohľadom na náročnosť 

a  efektivitu ihličnatá haluzina nie je 

atraktívna na samovýrobu paliva. 

Plochy, s  ktorými sme uvažovali 

pri zostavovaní projektu, sme boli nú-

tení vyčistiť skôr s ohľadom na zákon-

nú povinnosť založenia následného 

porastu od vzniku holiny do 2 rokov. 

Preto došlo k výraznej zmene projektu 

v  tomto výkone. V  súvislosti s  kala-

mitou Žofi a z mája 2014 a následným 

pozastavením ťažieb je náročné vyko-

nanie celého naplánovaného objemu 

tohto výkonu. Napriek všetkému sme 

uhádzali haluzinu na ploche 6,20 ha. 

Štrbinová sadba s prípravou pôdy

Plánovaná bola v  prestarnutých 

už rozpadajúcich sa porastoch duba, 

kde s  ohľadom na  vysokú koncen-

tráciu zveri sa nedarilo zabezpečiť 

následný porast prirodzene. Nakoľko 

aj po úrode žaluďov a prípadnom ob-

javení semenáčikov boli buď žalude, 

alebo následná generácia skonzumo-

vaná zverou. Takýto nezdar obnovy 

sa tu dial niekoľko desaťročí po  sebe 

a pôvodné ešte stojace jedince strácajú 

schopnosť fruktifi kácie. Preto nutnou 
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podmienkou bolo najprv zabránenie 

poškodenia oplôtkami a následne vý-

sadbou. Po zabezpečení mladého po-

rastu pristúpime k  vyťaženiu pôvod-

ných dubov.

Agrotechnický termín jarného za-

lesňovania 2013 s ohľadom na meška-

nie so započatím prác sme už nestihli, 

čo malo za následok aj neopodstatne-

nosť následných výkonov ako ochra-

na sadeníc proti burine, či už vyžína-

ním, alebo chemicky. Predpokladom 

vnášania drevín (zalesňovania) bolo 

vybudovanie oplôtkov proti zveri, ale 

s  ohľadom na  problémy a  meškanie 

v ich stavbe sme ani v jesennom termí-

ne 2013 nevykonali v  celom rozsahu 

a časť bola presunutá na jar roku 2014. 

Celkovo sme vysadili 52 800 ks sadeníc 

duba zimného na ploche 10,56 ha.

Pri kontrolách zisťujeme, že naša 

hypotéza bola správna a máme na uve-

dených plochách ujaté, nepoškodzova-

né a životaschopné kultúry duba.

Ochrana sadeníc proti burine vyžínaním

Vyžínanie lesných tráv a  bylín ( 

buriny) – je prvá činnosť po zasade-

ní sadenice. Slúži k ochrane sadenice 

pred burinou, ktorá sadenicu môže 

,,zadusiť“, alebo ,,zaľahnúť“ v  zim-

nom období. Opakuje sa niekoľko 

rokov, pokým sadenica výškovo ne-

prerastie burinu

Ochrana kultúr – ničenie buriny 

prebiehala vyžínaním ručne kosá-

kom alebo mechanizovane vyžína-

čom.

Vzhľadom na  oneskorené zača-

tie prác (až počas leta) a  meškanie 

v stavbe oplôtkov (nutné oplotiť pred 

zalesňovaním), neboli vykonané 

podsadby (zalesňovanie) v  jarnom 

období 2013 (ale až na  jeseň 2013 

resp. jar 2014), nebolo nutné vyko-

nať ochranu proti burine v  takom 

rozsahu ako bolo naplánované. Preto 

pri úprave projektu došlo k zníženiu 
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objemu tohto výkonu. Vyžali sme 161,72 ha v hodnote 20 309 €.

Ochrana sadeníc proti burine chemicky

Ochrana kultúr – ničenie buriny 

prebiehala chemicky postrekom her-

bicídom na  báze glykofosfátu, ktorý 

je prijímaný výhradne zelenou čas-

ťou rastliny. Tento výkon, z  hľadiska 

nákladovosti a  efektívnosti považuje-

me za  veľmi podstatný. Vykonáva sa 

buď skoro na  jar, keď cieľové listnaté 

dreviny nevyrašili ešte listy a  byliny 

a konkurenčné kry sú už zelené resp. 

olistené, alebo neskoro v  jeseni keď 

cieľovým drevinám už opadli listy 

a  výhonky sú už zdrevnatené a  kon-

kurencia je ešte zelená. Efekt potla-

čenia konkurencie je vyšší ako pri 

mechanickom odstránení nakoľko 

dochádza aj k  zničeniu koreňa, lebo 

pri mechanickom odstránení len nad-

zemnej časti, ktorá dorastie rýchlejšie, 

nakoľko má pripravený dostatočný 

koreňový systém na príjem vlahy a ži-

vín. Nevýhodou je, že tieto priaznivé 

podmienky trvajú len pár dní a z ka-

pacitných dôvodov sa nedá výkon vy-

konávať vo veľkom rozsahu. Vplyv má 

aj druh cieľovej dreviny a  druh kon-

kurencie a ich kombinácia. Takto sme 

ochránili 4,27 ha nárastov.
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Vytváranie podmienok pre prirodzenú obnovu prekopaním

Podstatou tohto výkonu je prí-

prava pôdy na  dopad, klíčenie. 

ujímanie a  odrastanie semien les-

ných drevín. Nezanedbateľný je aj 

efekt odstránenia bylinného krytu 

ako konkurencie pre príjem vlahy 

a svetla.

Tento výkon počas schvaľo-

vacieho procesu stratil opodstat-

nenie, nakoľko sa v  predmetných 

porastoch objavilo dostatočné pri-

rodzené zmladenie ako základ ná-

sledného porastu. Počas rebilancie 

projektu sme pristúpili k  zámene 

tohto výkonu za celoplošnú prípra-

vu pôdy frézovaním.

Budovanie oplôtkov

Ochrana lesných kultúr, ktoré 

sú vo výškovom dosahu raticovej 

prežúvavej zveri, je nevyhnutnou 

podmienkou pre ich ďalší vý-

voj a  rast. Za  najúčinnejší spôsob 

ochrany mladých lesných porastov 

proti zveri sa považuje oplocova-

nie.

Plnenie tohto výkonu považu-

jeme za  najproblematickejšie: 1. 

Posledných 20 rokov sa tento vý-

kon prakticky nerealizoval (nee-

xistujú už skúsenosti a  erudovaní 

pracovníci) 2. Výsledná cena súťa-

že je hlboko podhodnotená.

Víťazný dodávateľ prác zabez-

pečil prakticky jednu pracovnú 

skupinu, ktorá buduje oplôtky 

na  všetkých 3 lesných správach. 

Čiže keď sa oplôtok buduje na jed-

nej LS, práce na budovaní na ostat-

ných LS stoja. Treba poznamenať, 

že tá istá pracovná skupina vyko-

návala aj výkon likvidácia starých 

oplôtkov. 

Napriek všetkým prekážkam 
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sa nám podarilo objem výkonu 

naplniť. Na  oplotených plochách 

pozorujeme zastavenie ataku zve-

ri a  zdarné odrastanie nárastov 

a kultúr. Za veľké pozitívum pova-

žujeme „znovuvzkriesenie“ tohto 

výkonu. Pracovné skupiny získali 

zručnosť a  prejavili záujem aj na-

ďalej vykonávať túto činnosť, či už 

v  rámci projektu, alebo pri finan-

covaní z  prevádzkových zdrojov 

OZ Levice. Aj zamestnanci OZ 

Levice, ktorí sa na vlastné oči pre-

svedčili, že budovanie oplôtkov je 

najúčinnejšia cesta ochrany proti 

zveri, nepristupujú k tomuto výko-

nu s rezervou.

Tento výkon predstavuje naj-

väčšiu položku projektu. Postavili 

sme 29,51 km oplôtkov za 82 924 € 

a takto ochránili 66,93 ha najexpo-

novanejších kultúr.

Likvidácia starých oplotení

Pre ďalší vývoj porastu je nutné 

oplôtok, ktorý prestal plniť svoju 

funkciu odstrániť. Starý oplôtok 

predstavuje nebezpečenstvo pre 

zver ako aj pre jej voľný pohyb, 

ktorá s  ohľadom na  nemožnosť 

pohybu sa môže sústrediť na urči-

tej ploche a  tak spôsobovať škody 

na  lesných kultúrach. Starý oplô-

tok prekáža aj v plnení rekreačnej 

funkcie lesa. Nemožno nespome-

núť aj jeho zápornú estetičnosť. Pri 

pôvodnom zostavovaní projektu, 

bol tento výkon úplne v  zabud-

nutí. Naplánovaný bol viac menej 

náhodou na jednej LS. Pri výmene 

skúsenosti aj ostatné LS pochopi-

li zreteľ nutnosti odstraňovania 

starých (mnohokrát viac ako 20 

ročných) oplôtkov. Preto pri rebi-

lancovaní projektu naplánovanie 

tohto výkonu bolo na prvom mies-

te. Rozobrali sme 26,4 km starých 

oplôtkov.
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Ochrana sadeníc proti zveri zakladaním ochranného materiálu

Odhryz – spôsobuje raticová 

zver. Zver odhrýza mladé výhonky 

a terminálne výhonky mladých stro-

mov, čo spôsobuje ich krivosť, zakr-

patený vzrast a  pod. Proti odhryzu 

sa dá bojovať chemickou ochranou 

– náterom repelentami, alebo me-

chanickou ochranou, ktorá spočíva 

v  ochrane terminálneho výhonku 

obalovým materiálom – hliníkovou 

foliou. Nutné je ju na  jar odstrániť. 

Ochránili sme 16  580 ks mladých 

jedincov na ploche 18 ha pri nákla-

doch 4 788,30 €.

Ochrana sadeníc proti zveri náterom repelentami

Spočíva v  ošetrení vyzretých 

letorastov od  ukončenia vegetácie 

repelentom, ktorý pre zver nie je 

návykový ani po  viacerých rokoch 

používania, ošetrené porasty sú 

chránené počas celej zimy, nezabra-

ňuje prerastaniu pupeňov pri rašení 

v jarnom období, obsahuje minerál-
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nu prísadu a teda pôsobí mechanic-

ky, čo odradí zver od  konzumácie. 

Ošetrený porast je ľahko vizuálne 

kontrolovateľný.

Na  LS Antol bola ochrana sa-

deníc vykonaná v  súlade s  projek-

tom (plánom). Na  LS Plášťovce 

bola ochrana vykonaná na  jeseň 

2013 a s ohľadom na silný tlak zveri 

a účinnosť náteru bol náter v januári 

2014 zopakovaný. Týmto spôsobom 

sme v  zimnom období ochránili 

171,57 ha plôch s 9 031 ks jedincov 

pri nákladoch 14 191,68 €.

Odstraňovanie nežiaducej tenčiny a krov, pod materským porastom ako 

príprava pre prirodzenú obnovu

Porasty sú intenzívne 

podrastané rôznymi krami, a  tiež 

nevhodnými drevinami. Reali-

záciou odstraňovania nežiaducej 

tenčiny a krov sme sledovali uvoľ-

nenie plochy pre dopad semena, 

klíčenie a rast semenáčikov, nežia-

ducemu tieneniu a  konkurencii. 

Už v  rastovej fáze pred obnovou 

sme z  plochy odstránili nežiadu-

ce podrastové dreviny a  kry. Od-

straňovanie tenčiny a  krov v  do-

spelých porastoch sme zvolili ako 

formu spolupôsobenia pri priro-

dzenej obnove. Znížia sa straty 

na  kultúrach a  zracionalizuje sa 

následné ošetrovanie a  ochrana 

kultúr. Opatrenie sa vykonáva 

ručne alebo mechanizovane, kro-

vinorezom alebo motorovou pí-

lou. Odstraňovanie tenčiny a krov 

sme previedli na ploche 458,96 ha 

za 46 945,22 €.

Jednou z foriem odstraňovania 

nežiaducej dreviny a krov v kom-

binácii s  čiastočnou prípravou 

pôdy pre dopad semena a  tým aj 

spolupôsobenia pri prirodzenej 

obnove sme použili celoplošnú 

prípravu pôdy frézovaním.
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Celoplošná príprava pôdy frézovaním - príprava pre prirodzenú obnovu

Ide o plne mechanizovaný výkon 

odstraňovania nežiaducej tenčiny 

a krov, no len s tým rozdielom, že sa 

nevykonáva ručne alebo pomocou 

krovinorezu, ale zariadením nese-

ným za  traktorom. Tiež sme sledo-

vali uvoľnenie plochy pre dopad 

semena, klíčenie a rast semenáčikov, 

aby sme zamedzili nežiaducemu tie-

neniu a konkurencii. Frézovanie sme 

vykonali na ploche 22 ha za 26 300€.

Plecie ruby a prestrihávky v náras-

toch a kultúrach (následný porast)

Plecí rub je výchovným zásahom 

do  zmiešaných mladín, tvorených 

z  drevín rozdielneho hospodárske-

ho a  pestovného významu. Je ná-

strojom druhovej, ale aj výstavbovej 

homogenizácie zmiešaných mladín 

neodpovedajúcich cieľu. Jedince 

prípravných drevín, nazývaných aj 

plevelnými drevinami sa dôsledne 

z  mladiny odstránili, aby sa zabez-
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pečilo včasné dosahovanie porastov 

cieľovej dreviny.

Porasty sú intenzívne podrastané 

rôznymi krami, a  tiež nevhodnými 

drevinami. Realizáciou plecích ru-

bov výsekom krov sme zabraňovali 

nežiaducemu tieneniu a  konkuren-

cii, tak sa znížia straty na kultúrach 

a  zracionalizuje sa následné ošet-

rovanie a  ochrana kultúr. Vykonali 

sme 375,87 ha plecích rubov pri ná-

kladoch 62 328 €.

Záver

Projekt zmeny a  zachovania 

štruktúry lesných porastov za  úče-

lom zachovania prirodzených bučín 

a  dubín na  OZ Levice, našiel svoje 

opodstatnenie aj s  prihliadnutím 

na  mierne komplikácie. Ak chce-

me do  budúcna zachovať existujú-

ce dubiny a  bučiny, čo bolo cieľom 

tohto projektu, je nutné pokračovať 

v daných pestovateľských výkonoch. 

Zachovanie prirodzených dubín 

a  bučín nie je otázkou 2 ročného 

projektu. 

Z  dlhodobého hľadiska by bolo 
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možno potrebné vypracovať viac 

ročný projekt, kde sa výsledky odzr-

kadlia neskôr. Zanedbaním vyko-

naných prác z  dôvodu nedostatku 

fi nančných prostriedkov, alebo 

z akéhokoľvek iného dôvodu, môže 

mať za  následok zmarenie snahy 

a práce, ktorá bola vynaložená. Pre-

tože pri nepokračovaní a  neudržia-

vaní porastov, kde boli vykonávané 

výseky plevelných drevín, úprava 

drevinovej skladby a  ochrana proti 

zveri môže spôsobiť, že v konečnom 

dôsledku vynaložené úsilie bolo 

zbytočné.
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A szlovák partner tapasztalatai a pro-

jekt tevékenységek megvalósításakor 

Ing. Jozef Matuška, Erdőművelődési és erdővédelmi referens, projekt tevékenységek

 koordinátora Szlovák Köztársaság Erdészete, állami vállalat, Lévai erdészeti üzem 

(Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice), Koháryho 2, 934 43 Levice

E-mail: jozef.matuska@lesy.sk 

Az erdő gazdasági, ökológiai és 

szociális funkcióinak megfelelő ki-

használásán alapuló folyamatosan ter-

mészetközeli erdőgazdálkodás meg-

tartásának biztosítása a vidékfejlesztés 

érdekében.

A projekt céljainak megvalósítása

- gazdasági cél – az erdészet gazdasági potenciáljának hosszútávú 

 növelése és az erdészeti termékek és szolgáltatások kihasználásának 

 folyamatos megtartása.

- ökológiai cél – a biológiailag változatos szénkötés, az erdei 

 ökoszisztéma egészségi állapotának és ellenállóképességének 

 megtartása és megfelelő javítása.

- szociális cél – az erdők és erdészet szociális és kulturális 

 dimenzióinak megóvásával és újításával hozzájárulni új 

 munkahelyek létrehozásához és az életminőség javításához 

 a vidéki területeken.

Specifi kus célok:

1. Természetközeli gazdálkodás a szélvihar következtében sérült és feldúlt 

 erdőállományokban:
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a) megfelelő fi totechnikai intézkedések útján megteremteni 

 a természetes tölgy, bükk és tölgy-bükk újulatok és tenyészetek 

 támogatásának és növekedésének feltételeit, 

b) a fi atal erdőállomány túlméretezett vadkárokkal szembeni védelme 

 különböző védőeszközök alkalmazásával, 

2. Kihasználtuk természetes erdőállományunk természeti energiáját és 

 megfelelő termesztési intézkedésekkel, mint amilyen az állomány 

 mozaikszerkezetének együttes hatása és építése, kialakítottuk 

 a folyamatosan dinamikus természetes megújulást. 

 Éppen a folyamatosan dinamikus természetes megújulás szavatolja 

 az állomány természetes megújulásának biztonságát annak váratlan elemi 

 károsodása esetében is.

3. A vad által erősen károsodott állomány helyreállítása és utótelepítése.

4. Az élőhely szempontjából megfelelő fafajok biztosítása az erdőállomány 

 faösszetételében, mely megfelel a természetes erdők faállományösszetéte

 lének.

5. Állandó, stabil, őshonos fafaj összetételű erdei ökoszisztéma elérése.

6. Kiegyensúlyozott erdőkörnyezet megtartása (erdőklíma, talaj - és 

 hidrológiai viszonyok).

A vállalkozók kiválasztása a munkák elvégzésére

Erdészet Részmunka megnevezése teljesítések (tevékenységek)

Antol (Szentantal) nevelés gallyak összekupacolása

mechanikus gyomirtás

vadkár elleni vegyi védelem

vadkár elleni mechanikus 

védelem

erdészeti kerítések öreg erdészeti kerítések bontása

vadvédelmi kerítés építése

mechanizált tevékenységek felszabadító vágás és cserjeirtás

Mivel a projekt fi nanszírozása az 

Európai Unió eszközeiből történik, 

az érvényes jogszabályoknak meg-

felelően kötelesek voltunk a  vállal-

kozókat a közbeszerzési eljárás sza-

bályai szerint kiválasztani. A projekt 

a közbeszerzés előkészítésében a kö-

vetkező részekre lett felosztva:
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Ladzany (Ledény) mechanizált tevékenységek közrehatás a természetes 

megújulásban

felszabadító vágás és cserjeirtás 

erdészeti kerítések vadvédelmi kerítés építése 

Plášťovce (Palást) nevelés nemkívánatos vékonyfa és 

cserje eltávolítása

vadkár elleni vegyi védelem 

mechanizált tevékenységek felszabadító vágás és cserjeirtás 

Pukanec (Bakabánya) nevelés erdősítés

mechanikus gyomirtás 

vegyi gyomirtás

erdészeti kerítések vadvédelmi kerítés építése 

mechanizált tevékenységek felszabadító vágás és cserjeirtás 

A  munkák megkezdése igen ne-

hézkes volt, mivel a nyertes alanyok-

nál nem voltak biztosítva a  kivite-

lező munkások. Némelyek csupán 

a  részünkről történő sürgetés után 

kezdték keresni az alvállalkozókat. 

A  munkák 2013 júliusában kezdőd-

tek meg.

A projektben szereplő 

ár

Az ajánlatok 

felnyitása után
e- aukció után

Összesen 298 224,00 € 287 387,65 € 230 797,00 €

Projekt % 100% 96% 77%

A  fenti áttekintéssel kapcso-

latban megjegyzendő, hogy a  ter-

vezett árak 2010-ben a  Lévai Fió-

küzemben a  tevékenységek reális 

áraiból indultak ki a  rezsiköltsé-

gek felszámolása nélkül. Látható, 

hogy az ajánlatok és így a  szerző-

déses árak 77%-os szinten vannak, 

miközben jelen van az infláció, 

energiaárak és üzemanyagárak 

emelkedése. 

A  közbeszerzés eredményét 

nem tudjuk befolyásolni. Ez vo-

natkozik a  vállalkozó kiválasztá-

sára, az általa adott árajánlatra 

ugyanúgy, mint megbízhatóságá-

ra és a  megvalósításra való felké-

szültségére. Azonban a közbeszer-

zési eljárás folymatának beállítása 

a befejezés határidejét illetően ki-

zárólagosan a  mi kezünkben van. 

A  szerződéses viszony megkez-

dése a  vegetációs időszak előtt 

és időelőnyben az agrotechnikai 
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határidők megkezdése előtt min-

den bizonnyal hozzájárulna az 

erdőművelési intézkedések végre-

hajtása alatt előforduló bonyodal-

mak csökkenéséhez.

A projekt teljesítése

Bevezetőül megjegyzen-

dő, hogy a  projekt megvalósítása 

a 2012.01.01-től 2013.12.31-ig terje-

dő időszakra volt tervezve, de a pro-

jekt jóváhagyása elhúzódott, s  így 

a  megvalósításra csak 2013. késő 

tavaszán került sor. Ezért némely 

munkálat az erdő egyes térelosztású 

egységeiben az állomány fejlődése 

miatt és az erdőgazdálkodás jogsza-

bályaiból eredő határidők betartása 

érdekében már elvégzésre került, 

ill. ezeket nem kellett elvégezni. Az 

egész első év folyamára számítot-

tunk munkálatok végzésével, s  így 

a  megvalósítási terv mindkét meg-

valósítási évre egyenletesen lett el-

osztva. A szerződések 2013.05.15-től 

való hatályossága és a  közbeszerzés 

nyerteseinek kapacitásbeli felkészü-

letlensége következtében a  mun-

kálatok csak 2013. június közepén 

kezdődtek, aminek következtében 

a  kétéves projekt teljesítésére már 

csak kb. másfél évünk maradt. Nem 

utolsósorban a  megkésett mun-

kakezdés okozta némely agrotechni-

kai határidő mulasztását (pl. tavaszi 

újraerdősítés és a növénykultúra ezt 

követő védelme gyomirtással vagy 

vadkárral szemben). 

Tekintettel a  fent említettekre, 

a  projektidőszak felében hozzá-

láttunk a  projekt átdolgozásához 

főképpen az egyes tevékenységek 

(teljesítések) terjedelmi arányának 

megváltoztatásával, úgy az erdőegy-

ség ill. erdészet keretében, mint az 

erdőegységek ill. erdészetek közöt-

ti áthelyzésekkel. Egyben új, eddig 

nem tervezett műveletek megter-

vezéséhez láttunk hozzá. A  továb-

biakban aktualizáltuk a  munká-

latok térbeli irányultságát az erdő 

térfelosztási egységeinek reedíciója 

értelmében (erdő térfelosztási egy-

sége=ETE, tovább csak ETE, ford. 

megj.). A  tervezett munkálatok ter-

jedelmének megtartása és termelési 

egységeink (TE) lehetőségei, s a vál-

lalkozók kapacitáslehetőségeinek ér-

dekében rákényszerültünk a projekt 

kibővítésére a  Kovácspataki-hegyek 

(Kováčovské kopce) orográfi ai egé-

szével, s  ezzel kapcsolatban az új 

párkányi (Štúrovo) erdőegység Ké-

méndi Erdészetének (LS Kamenín) 

felvételére. 

Tekintettel a  térbeli irányválto-

zások fáradságos tisztázására (ETE 
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felcserélése) vagy a  műveleti irány-

változtatások elmagyarázására is (az 

egyik művelet terjedelmének a  má-

sikra történő átütemezése), felme-

rül az egészen az ETE –re kiterjedő 

aprólékos tervezés szükségességének 

kérdése, s  a  munkálatoknak csak 

a tevékenységre (műveletre) irányu-

ló lehetőségeinek kihasználatlansá-

ga. Elkerülhető lenne a  fáradságos 

magyarázkodás és indokolás az er-

dészlaikusok felé, itt a  hangsúly az 

erdész szót illeti. 

A  munkálatok időtartama alatt 

2013.6.1-től 2014.9.30-ig összesen 

322  955,66 € értékű munkát végez-

tünk el. Az érintett állomány terüle-

te 1300 ha kiterjedésű. 52 800 erdei 

facsemete került kiültetésre. Az erdő 

természetes felújításához kedve-

zőbb feltételeket teremtettünk 503 

ha területen. Felállítottunk 28,9 km 

erdészeti kerítést. A  vadkárokkal 

szemben 255 ha kultúrát és újulatot 

óvtunk meg.
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A vágásterületek kézi megtisztítása a hulladékoktól égetés nélkül

A  fakitermelés után fennma-

radó hulladékok eltávolításáról 

és a  fakorona hulladéktól történő 

megtisztításáról van szó. A cél a te-

rület előkészítése volt a  következő 

generáció állománya számára. Már 

e tevékenységnél fontos az ezen 

a  területen a  jövőben végzendő te-

vékenységekre gondolni, ami azt 

jelenti, hogy úgy kell eljárni, hogy 

tekintettel legyünk a  természetes 

újulatra, betartani a halmok alakját 

és nagyságát úgy, hogy ne foglalják 

el a területet a jövőbeli erdősítésnél. 

A  Lévai Fióküzemnél (OZ Levice) 

az említett művelet többnyire a  tű-

levelűek kitermelésénél van alkal-

mazva, mivel a  lomblevelűek kiter-

melési hulladékait a  lakosság mint 

tüzelőanyagot használja fel. Tekin-

tettel a tűlevelű gallyfa igényességé-

re és eff ektivitására, a tüzelő önerejű 

előállítása szempontjából nem nép-

szerű. 

A projekt elkészítésében szerep-

lő területeket először ki kellett tisz-

títani tekintettel arra, hogy a tisztás 

keletkezésétől számított 2 éven be-

lül a  következő állomány telepítése 

törvényileg előírt. Ezért a projekt e 

műveletében jelentős változás állt 

be. A 2014-es Zsófi a természeti csa-

pással kapcsolatban és az ezt követő 

kitermelés leállításával a  művelet 

elvégzése egész tervezett terjedel-

mében igényes. Mindennek ellenére 

6,2 ha területen megtörtént a galy-

lyak felkupacolása.

Erdősítés ékásóval talaj előkészítéssel

Az elöregedett, szétesőben levő 

tölgyesekben volt tervezve, ahol az 

elszaporodott vadállomány miatt 

nem volt sikeres az utódállomány 

természetes megóvása, mivel a mak-

ktermés és az esetleges magcsemete 

megjelenése után a makkot, vagy az 

utódgenerációt a  vadállomány elfo-

gyasztotta. Évtizedeken át folyt itt 

az ilyen balsikerű felújítás, s  a  még 

meglévő eredeti egyedek elvesztik 

fruktifi kációs képességüket. Ezért 

először szükségszerű feltétel volt 

a  károsodás megakadályozása kerí-

tésessel, majd az ezt követő kiülte-

téssel. A fi atal állomány védelmének 

biztosítása után megkezdjük az ős-

honos tölgyek kitermelését.

A  tavaszi erdősítés agrotechni-

kai határidejét 2013-ban, tekintettel 

a  munkálatok megkezdésének ké-

sése miatt már elmulasztottuk, ami 

miatt tárgytalan lett az utómunká-

latok elvégzése is, mint a  csemeték 
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gyom elleni védelme kaszálással 

vagy vegyi gyomirtással. A  fák be-

vitelének (erdősítés) egyik feltétele 

volt a vadvédelmi kerítések kiépíté-

se, s  tekintettel a  gondokra és a  te-

lepítésben beállt késésre a  2013-as 

őszi határidőben sem végeztük el 

teljes terjedelemben, így ennek egy 

része 2014. tavaszára volt átütemez-

ve. Összesen 52 800 db kocsánytalan 

tölgycsemetét ültettünk ki 10,56 ha 

területen.

Az ellenőrzések folyamán megál-

lapítottuk, hogy hipotézisünk helyes 

volt, s a nevezett területeken megfo-

gamodott, károsodásmentes és élet-

erős tölgykultúrákkal rendelkezünk.

A facsemeték gyom elleni védelme kaszálással

Az erdei füvek és lágyszárú növé-

nyek (gyomok) kaszálása – a cseme-

ték kiültetése utáni első tevékenység. 

A  csemete gyomok elleni védelmét 

szolgálja, mely a csemetét „elfojthat-

ja“ vagy a  téli időszakban „elnyom-

hatja”. Ez évenként ismétlődik addig, 

amíg a csemete magasságban túlnö-

vi a gyomot.

A kultúrák védelme – a gyomir-

tás kézzel sarlózva vagy gépi kaszá-

lóval történt.

Tekintettel a  munkálatok ké-

sei megkezdésére (csak a  nyár fo-

lyamán) és az erdészeti kerítések 

megkésett építésére (az erdősítés 

megkezdése előtti szükségszerű el-

kerítés), 2013 tavaszi időszakában 

az alátelepítés (erdősítés) nem volt 

elvégezve (hanem csak 2013 őszén, 

ill. 2014 tavaszán), a gyomirtást nem 

volt szükséges elvégezni a  tervezett 

mértékben. Ezért a projekt módosí-

tásakor e művelet terjedelme csök-

kent. 161,72 ha területet kaszáltunk 

le 20 309 € értékben.

A facsemeték védelme vegyi gyomirtással 

A kultúrák védelme – a gyomir-

tás vegyileg permetezéssel gliko-

foszfát bázisú herbiciddel történt, 

melyet kizárólag a növény zöld része 

vesz fel. Ezt a  tevékenységet a  költ-

ségráfordítás és hatékonyság szem-

pontjából igen alapvetőnek tartjuk. 

Kora tavasszal végezzük, amikor 

a  célirányos lomblevelű fák levelei 

még nem hajtottak ki és a konkurens 

lágyszárúak és cserjék már zöldek, 

ill. levelesek, vagy késő ősszel, ami-

kor a célirányos fák leveleiket már 

lehullatták, a hajtások már elfásultak 

és a konkurens növényzet még zöld. 

A  konkurens növényzet elnyomá-



69 „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“

sának hatékonysága nagyobb, mint 

a mechanikus irtással, mivel gyöké-

relhaláshoz vezet, mert a  a  mecha-

nikus eltávolítás után a  föld feletti 

résznek gyorsabb az utónövekedése, 

mivel elégséges gyökérzettel ren-

delkezik a  víz és tápanyagfelvételre. 

Előnytelen az, hogy ezek a kedvező 

feltételek csak pár napig tartanak és 

a  teljesítőképesség oka folytán nem 

lehetséges ezt nagy terjedelemben 

elvégezni. Erre befolyással van a cé-

lirányos fafajta és a  konkurens nö-

vényzet fajtája, s ezek elegyedése is. 

Ezzel a  módszerrel 4,27 ha újulatot 

óvtunk meg.

A természetes megújulás feltételeinek kialakítása mélyítéssel

E tevékenység alapja a  talaj elő-

készítése az erdei fák maghullására, 

csírázására, megfogamodására és 

sarjadzására. Nem elhanyagolható a 

lágyszárú növénytakaró eltávolításá-

nak hatékonysága sem, mely megaka-

dályozza a nedvesség és a fény felvé-

telét.

Ez a művelet a projekt jóváhagyási 

folyamatában elvesztette megalapo-

zottságát, mivel a tárgyi állományok-

ban elegendő természetes újulat jelent 

meg, mint az utódállomány alapja. 

A  projekt újfenti mérlegelésekor e 

műveletet felcseréltük a talaj teljes te-

rületének előkészítésére marással. 

Kerítések építése

Az erdei kultúrák védelme fejlő-

désük és növekedésük érdekében el-

engedhetetlen feltétel ott, ahol elér-

hető magasságban vannak a csülkös 

kérődző vad számára. A fi atal erdei 

állomány leghatékonyabb védelme 

a vadkárok ellen a vadvédelmi kerí-

tés építése.

E feladat teljesítése jelenti a  leg-

nagyobb gondot: 1. Ez a művelet az 

utóbbi 20 évben gyakorlatilag nem 

valósult meg (már nincsenek tapasz-

talatok és felkészült szakemberek) 2. 

A közbeszerzési végleges ár mélyen 

alulértékelt.

A  munkálatok nyertes vállalko-

zója gyakorlatilag egy munkacso-

portot biztosított, mely mindhárom 

erdészetnél építi a  kerítéseket. Te-

hát, ha az egyik erdészetnél folyik 

a  kerítésépítés, a  többi erdészetnél 

a munka áll. Itt megjegyzendő, hogy 

az öreg kerítések bontását is ugyanez 

a munkacsoport végezte. 

Minden akadály ellenére azon-

ban sikerült a  tevékenységet tel-

jesíteni. Az elkerített területeken 

megfi gyelhető a  vadlátogatások 
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csökkenése és az újulatok, kultúrák 

eredményes fejlődése. Jelentős po-

zitívumként értékeljük ezen tevé-

kenység „újraélesztését“. A  munka-

csoportok gyakorlatot szereztek és 

érdeklődnek e tevékenység további 

megvalósítása iránt akár a  projek-

ten belül, vagy a  Lévai Fióküzem 

(OZ Levice) üzemi forrásaiból. Úgy-

szintén a  Lévai Fióküzem alkalma-

zottainak sincsenek fenntartásaik 

e módszerrel szemben, mivel saját 

szemükkel győződtek meg arról, 

hogy a vadkárral szembeni védelem 

leghatékonyabb módszere a  vadvé-

delmi kerítések építése.

Ez a teljesítmény a projekt legna-

gyobb tételét jelenti. 29,51 km kerí-

tést építettünk 82 924 € értékben és 

így 66,93 ha veszélyeztetett kultúrát 

óvtunk meg.

Öreg kerítések bontása

Az állomány további fejlődése 

érdekében szükséges a  már funk-

cióját nem szolgáló, öreg kerítések 

eltávolítása. Az öreg kerítés veszélyt 

jelent a vadra és korlátozza azok sza-

bad mozgását, mely így csak egy bi-

zonyos területre korlátozódik, s  így 

az erdőállományban károk kelet-

kezhetnek. Az öreg kerítés akadályt 

jelent az erdő rekreációs szerepének 

betöltésében is. Nem hagyhatjuk 

említés nélkül annak negatív eszté-

tikai tulajdonságait sem. A  projekt 

eredeti tervezetében ez a  művelet 

teljesen feledésbe merült. Többé-ke-

vésbé véletlenül volt betervezve az 

egyik erdészetnél. Tapasztalatcse-

re után a  többi erdészet is átlátta 

az öreg kerítések (melyek gyakran 

több, mint 20 évesek is voltak) eltá-

volításának érthető szükségességét. 

Ezért a projekt újramérlegelésénél az 

első helyre e művelet betervezése ke-

rült. Lebontásra került 26,4 km öreg 

kerítés.

A facsemeték vadkárok elleni védelme védőeszközök elhelyezésével

Leharapás – okozója a  csülkös 

vad. A vad a fi atal hajtásokat és a fi -

atal fák főhajtásait harapja le, minek 

következtében a  fa görbén, elkor-

csosulva nő, stb. A  leharapást vegyi 

védelemmel előzhetjük meg – vegyi 

riasztóanyag felkenésével, vagy me-

chanikus védelemmel, ami a  főhaj-

tás csomagolóanyaggal – alufóliával 

– történő védelmén alapul. Tavasszal 

szükséges ennek eltávolítása. 16 580 

db fi atal egyedet óvtunk meg 18 ha 
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területen 4788,30 € költség mellett.

A facsemeték vadkárok elleni védelme vegyi riasztó felkenésével

Az érett egyéves hajtások vege-

tációt követő vegyi riasztóanyag-

gal történő kezelésén alapul, mely 

többéves használat esetén sem okoz 

a vadaknál függőséget, a kezelt állo-

mánynak egész télen át védettséget 

biztosít, a tavaszi időszakban rügye-

zéskor nem akadályozza a  rügyek 

kibontakozását, ásványi adaléka-

nyagot tartalmaz és így a  mechani-

kus hatás érvényesül, mely elriasztja 

a  vadakat a  fogyasztástól. A  kezelt 

erdőállomány vizuálisan könnyen 

ellenőrizhető.

 Az Antoli Erdészetnél (LS An-

tol) a  projekttel (tervvel) összhang-

ban van végezve. A Palásti Erdészet-

nél (LS Plášťovce) 2013 őszén került 

megvalósításra, s  tekintettel az erős 

vadjelenlétre és a kenés hatékonysá-

gára 2014 januárjában a kenés újból 

el lett végezve. A téli időszakban iyen 

módon 171,57 ha területen 9  031 

db egyedet óvtunk meg 14 191,68 € 

költség mellett.

Az anyaállomány alatti nemkívánatos vékonyfa és cserje eltávolítása – 

a természetes megújulás előkészítése

Az állomány alatt különféle cser-

jék és nemkívánatos fafajták intenzív 

növekedésű aljnövényzetet képez-

nek. A  nemkívánatos vékonyfa és 

cserjék eltávolításának célja a  terü-

let felszabadítása volt a  maghullás, 

csírázás és sarjadzás biztosítására, 

a  nemkívánatos árnyékolás és kon-

kurencianövényzet eliminálására. 

A  területről már a  megújulás előtt 

a növekedési szakaszban eltávolítot-

tuk a  nemkívánatos állomány alatti 

fákat és cserjéket. 

A  nemkívánatos vékonyfa és 

cserjék eltávolítását a  felnőtt állo-

mányban a  természetes megújulás 

együttható formájaként válasz-

tottuk. A  kultúrákban csökken 

a  veszteség, s  a  következő kultúra 

ápolása és védelme ésszerűsödik. 

A  bevatkozás kézileg vagy gépileg, 

cserjevágóval vagy motorfűrésszel 

van végezve. A  vékonyfa és cserjék 

eltávolítását 458,96 ha területen vé-

geztük el 46 945,22 € értékben.

A maghullás és egyben a termé-

szetes megújulás érdekében alkal-

maztuk a nemkívánatos vékonyfa és 

cserjék eltávolítását a  talaj részleges 

előkészítésének kombinációjával, 



72  „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“

valamint a  talaj teljes előkészítését marással.

A talaj teljes előkészítése marással - a természetes megújulás előkészítése 

Mechanizált tevékenységről van 

szó a nemkívánatos vékonyfa és cser-

jék eltávolítására csupán azzal a  kü-

lönbséggel, hogy nem kézileg vagy 

cserjevágóval történik, hanem trak-

torral húzott berendezéssel. A cél itt 

is a terület felszabadítása volt a mag-

hullás, csírázás és sarjadzás biztosítá-

sára, a  nemkívánatos árnyékolás és 

konkurencianövényzet eliminálására. 

A marást 22 ha területen 26 300 € ér-

tékben végeztük el.

Felszabadító és tisztító vágás az újulatban és a kultúrákban (utódállomány)

A  felszabadító vágás nevelőbe-

avatkozás a  fi atal elegyes erdőbe, 

melyet eltérő gazdasági és művelési 

jelentőségű fafajok alkotnak. A  cél-

nak nem megfelelő, elegyes fi atal 

erdők fajlagos és egyben telepítéses 

egységesítésének eszköze. A  fi atal 

állományból gondosan eltávolítot-

tuk az előkészítő fafajokat, vagyis 

a gyomfákat annak érdekében, hogy 

az állomány mielőbb utolérje a célál-

lományt. 

Az állomány alatt különféle cser-

jék és nemkívánatos fafajták inten-

zíven növekednek. A  felszabadító 

vágás folyamán a cserjék kivágásával 

megakadályoztuk a  nemkívánatos 

árnyékolást és konkurencianövény-

zet növekedését, így a  kultúrákban 

csökken a  veszteség és a  következő 

kultúra ápolása és védelme éssze-

rűsödik. A  felszabadító vágásokat 

375,87 ha területen végeztük el 

62 328 € költségben. 

Befejezés

Az erdőállományok szerkezeté-

nek átalakításának és megóvásának 

projektje a  természetes bükkerdők 

és tölgyesek megóvása érdekében 

a Lévai Fióküzemnél megalapozott-

nak bizonyult, beszámítva az enyhe 

komplikációkat is. Amennyiben sze-

retnénk a jövőben is megóvni a meg-

lévő bükkösöket és tölgyeseket, ami 

e projekt célja volt, szükséges az 

adott termesztési tevékenységek 

folytatása. A  természetes bükkösök 

és tölgyesek megóvása nem egy két-

éves projekt kérdése. 

Hosszú távú szempontból talán 

szükséges volna egy többéves pro-
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jekt kidolgozása, ahol az eredmé-

nyek később tükröződnek vissza. Az 

elvégzendő munka elhanyagolása 

pénzeszközök hiánya miatt, vagy 

bármilyen más okból a  ráfordított 

fáradozás és munka meghiúsulását 

eredményezheti. Amennyiben az ál-

lományban, ahol a gyomfák vágása, 

faösszetétel szabályozása és a vadkár 

elleni védelem el volt végezve, nem 

lesz folytatva az állomány fenntartó 

művelése, a  ráfordított erőfeszítés 

végső következményként hiábavaló 

volt.
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POĎAKOVANIE

Pri príležitosti záverečného podujatia projektu by som chcel v mene akcio-

vej spoločnosti Ipoly Erdő Zrt. vysloviť poďakovanie pracovníkom Programovej 

kancelárie Széchenyi (Széchenyi Programiroda) v Budapešti, predtým VÁTI, na-

šim prvostupňovým dozorcom v Jágri (Eger) a slovenským dozorcom v Brati-

slave, že nám poskytli vždy rýchlu a presnú odpoveď na naše otázky súvisiace 

s projektom a svojimi konštruktívnymi pripomienkami napomáhali k plneniu 

projektu podľa predpisov. Ďakujem nášmu slovenskému partnerovi, Lesom SR, 

štátny podnik a vedúcemu odboru projektov EÚ pánovi Ing. Jozefovi Zatluka-

lovi, za  jeho aktivitu, nápady a návrhy, ktorými aj nám dodal potrebnú vieru 

a  energiu počas realizácie projektu. Podobne ďakujem pánovi Ing.  Františko-

vi Královi za  jeho neúnavnú, rýchlu, precíznu prácu a tlmočenie, bez ktorého 

by zrejme ani náš slovensko-maďarský profesijný vzťah nebol natoľko efektív-

ny. Poďakovanie patrí aj za prácu pána Ing. Jozefa Matušku a pána Ing. Viktora 

Gáncsa, ktorí pracovali ako odborní referenti projektu. Ďakujem vedeniu Lesov 

SR, š.p., v rámci toho vedeniu Odštepného závodu Levice a vedeniu spoločnosti 

Ipoly Erdő Zrt. (a.s.) za zabezpečenie podmienok potrebných k vyváženej pra-

covnej činnosti projektových skupín. Významnú pomoc od prípravy projektu až 

k ukončeniu poskytli pracovníci Regionálneho informačného bodu v Nitre, za čo 

sme aj touto cestou vďační. 

Pre nedostatočný priestor nie je možné menovať všetkých slovenských a ma-

ďarských spolupracovníkov, ale touto cestou vyslovujem poďakovanie každému, 

kto sa zúčastnil na  úspešnej realizácii projektu, čiže pri obnove prirodzeného 

stavu lesov v pohorí Börzsöny, Cserhát, v Štiavnických vrchoch a na Krupinskej 

planine. 

Zoltán Pintér, projektový manažér
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A projekt záró rendezvénye alkalmával a vezető partner, az Ipoly Erdő Zrt. 

nevében szeretném kifejezni köszönetemet a korábbi VÁTI, ma Széchenyi Prog-

ramiroda munkatársainak Budapesten, az első szintű ellenőreinknek Egerben, és 

szlovák ellenőreinknek Pozsonyban, hogy a projekttel kapcsolatosan kérdéseink-

re mindig gyors és precíz választ adtak, építő jellegű észrevételeikkel segítették 

a projekt előírásoknak megfelelő teljesítését. Köszönöm szlovák partnerünknek 

a LESY SR állami vállalat EU projektek osztályvezetőjének Ing. Jozef Zatlukal úr-

nak az aktivitását, ötleteit és javaslatait, amelyekkel minket is kellő hittel és ener-

giával látott el a pályázat megvalósítása során. Hasonlóképpen Ing. František Král 

mérnök úrnak a fáradhatatlan, gyors és precíz munkáját, tolmácsolását, amely 

nélkül bizonyára a szlovák magyar szakmai kapcsolatunk sem lett volna ilyen 

hatékony. Köszönet illeti Ing. Jozef Matuška és Gáncs Viktor mérnök urak mun-

káját, mint a projektek szakmai felelőseinek tevékenységét. Köszönöm a LESY 

SR., azon belül a Lévai Erdészeti Üzem és az Ipoly Erdő Zrt. vezetésének, hogy 

biztosították a projekt csapatoknak a kiegyensúlyozott munkavégzéshez szüksé-

ges feltételeket. A pályázat előkészítésétől a befejezésig nagy segítséget nyújtottak 

a Nyitrai Regionális Információs Pont munkatársai, amelyért ezúton is hálásak 

vagyunk. 

A szűk terjedelem miatt nem lehet felsorolni név szerint valamennyi szlovák 

és magyar munkatársat, de ezúton mondok mindenkinek köszönetet, akik részt 

vettek a pályázat sikeres megvalósításában, azaz a Börzsöny, a Cserhát, a Selmeci 

hegység, és a Korponai fennsík erdei természetes állapotának javításában.

Pintér Zoltán, projekt menedzser
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