
Parkerdő természetesen
Védett élőhelyek védelme és helyreállítása 

a Pilisi Parkerdő Zrt. területén
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Kedves Olvasó!
Amikor e kiadvány összeállításán dolgoztunk, egy-
szerre két cél lebegett a szemünk előtt: bemutatni 
az Európai Unió támogatását élvező, a hazai termé-
szetvédelmi és erdész szakma számára kiemelkedő 
jelentőségű „Parkerdő természetesen” természetvé-
delmi programunk hátterét, legfontosabb lépéseit és 
hosszútávú hatásait, valamint ráirányítani a kedves 
Olvasó figyelmét e program fenntarthatóságának 
fontosságára. A Pilisi Parkerdő Zrt. munkatársai nap 
mint nap azon munkálkodnak, hogy a Társaság által 
gondozott, mintegy 65 ezer hektárnyi erdőterületre 
érkező, hetente több tízezernyi turista, sportoló és 
kiránduló a csodálatos környezetben jól érezze ma-
gát, hogy a természet mindannyiunk számára igazi 
kikapcsolódást jelenthessen. A tiszta és zöldellő er-
dők fenntartása, az elöregedett állományok folyama-
tos cseréje, s a fiatal csemeték közel tíz éven át tar-
tó ápolása, gondozása komoly és tervszerű munkát 
kíván meg tőlünk. Természetvédelmi programjaink 
többnyire évek hosszú sora alatt formálódnak, vál-
nak teljessé. A „Parkerdő természetesen” program 
az egyik legnagyobb szabású vállalkozásunk az 
elmúlt évtizedek során; jelentőségét, értékét növeli, 
hogy az EU pénzügyi támogatásának köszönhetően 
- a pályázat megvalósításának két esztendeje alatt 
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- számos olyan beavatkozást is el tudunk végezni, 
amely ugyan már jóval korábban is aktuálissá vált, 
azonban a megfelelő anyagi források hiányában 
mégsem valósulhatott meg.  

A program célja, háttere 
Társaságunk a hazai erdőgazdálkodók sorában az 
elsők között indított el uniós forrásból táplálkozó, ter-
mészetvédelmi fejlesztési programot. A szakma és a 
civil szervezetek együttes támogatását élvező pro-
jekt legfőbb célja a védett (országos és helyi védett-
ségű ill. Natura 2000) természeti területek és élőhe-
lyek, valamint a védett élettelen természeti értékek 
kedvező természeti állapotának megóvása, javítása 
lett. A program mindezek mellett a hazai védett és 
közösségi jelentőségű fajok védelmére, valamint 
élőhelyük biztosítására is nagy hangsúlyt helyez.

Lépésről lépésre…
A program megvalósítása több, egymással párhu-
zamosan haladó, hatását tekintve egymásra épü-
lő szakaszból áll. Természetvédelmi szempontból 
mindegyik fontos, hisz a pályázatban vállalt rövid- és 
hosszútávú célok eléréséhez valamennyire, együtte-
sen van szükség.
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A munkálatok egyik leghangsúlyosabb, a nyilvános-
ság által talán leginkább érzékelhető fejezete a táj-
idegen erdőállományok átalakítása, valamint az 
őshonos fafajok arányának növelése. Az idegen-
honos fajok kiváltása során, mintegy 52 hektárnyi - 
kb. 100 futballpálya nagyságú – területen, összesen 
1,2 millió darab facsemetét ültetünk el. (Az erdészeti 
gyakorlatban általában 30-40 cm-es egyedek kerül-
nek ki a természetbe, amelyek a 20 méteres kifejlett 
magasságot kb. 80 esztendő alatt érik el!) 

Az idegenhonos állományok helyén 15 őshonos fa-
faj egyedeit ültetjük el. A fajok kiválasztása mindig 
az adott élőhelyi környezet sajátosságai alapján 
történik. Így például az üdébb, hegyvidéki részeken 
a kocsánytalan tölgy, a szárazabb hegyi és domb-
vidéki területeken a csertölgy, a homoki talajokon 
a szürkenyár, a vizes élőhelyeken pedig a mézgás 
éger lesz a domináns fafaj. Valamennyi ültetés so-
rán törekszünk a biológiai sokféleség megtartására, 
azaz a domináns fafajok mellett más fajok (pl. ma-
gas kőris, korai juhar, virágos kőris, hárs, gyertyán, 
madárcseresznye, ill. barkócaberkenye) egyedei is 
megjelennek.

52 hektáron állítjuk helyre 
az őshonos erdőállományt
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A fiatal egyedek növekedését, fejlődését (kb. 65 hek-
táron) az elkövetkezendő tíz esztendőben évente 
átlag háromszor ápolással (kapálással, sarlózással, 
valamint az invazív iszalag rendszeres visszavágá-
sával) segítjük. 

Az invazív fajok térnyerésének drasztikus visz-
szaszorítása a pályázat egyik legfontosabb elemét 
jelenti. Az akác és a távol-keleti eredetű bálványfa 
az utóbbi években olyan mértékben elterjedt, hogy 
térhódításuk megfékezése egyre sürgetőbb feladat-
tá vált. A pályázat keretében a magtermő egyedek 
kiszelektálása mellett a sarjak elpusztítása is folya-
matosan zajlik.

A „Parkerdő természetesen” projekt keretében a 
Gödöllői-dombság területén található erdőrezervá-
tum magterületének fokozott védelme érdekében 
vadvédelmi kerítést építünk. Az egykori királyi majd 
állami vadászterületen jelentősen túlszaporodott 
vadállomány él, amely táplálkozásával, taposásával 
egyre jelentősebb természetvédelmi károkat okoz. A 
kerítés hosszú távra épül, védelmében a jövőben 
háborítatlanul mehetnek végbe a természetes 
folyamatok.

Életük első szakaszában kerítés
védi a csemetéket

A faültetések társadalmi 
hatása is jelentős
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Az erdővel kapcsolatos természetkárosító tevé-
kenységek az utóbbi időben jelentősen megsza-
porodtak, ezért korlátozásuk – főleg a védett erdő-
területeken – különösen indokolt. E tevékenységek 
közül az illegális hulladéklerakás elsősorban az 
erdőszéleket, valamint a településközeli területeket 
érinti leginkább. A fa- és kőlopás, az extrém sportok 
gyakorlása, valamint az illegálisan gyakorolt „zöld” 
szabadidős tevékenységek az erdőterületek egészét 
veszélyezteti. Visszaszorításuk céljából a pályázat 
keretében a bevezető utakat sorompóval zárjuk le.

A pályázatban kiemelt hangsúlyt kap az erdei vizes 
élőhelyek rekonstrukciója. A Parkerdő által gondo-
zott területeken, különösen a Visegrádi-hegységben 
számos mesterséges, az idők során természet-
szerűvé vált víztározó, kistó található. E kistavak 
sajátos, értékes vízi élővilággal rendelkeznek, 
fenntartásuk fontos természetvédelmi érdek. A 
pályázat 20 darab kisebb erdei tó megtisztítását, 
valamint élőhely rehabilitációját teszi lehetővé. E ta-
vak a vízszegény Pilis-Visegrádi-hegység területén 
alapvetően a kétéltűek szaporodásához biztosítanak 
egész évben optimális körülményeket. Az összesen 

1,2 millió facsemetét ültetünk
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2.000 m2-nyi vízfelület rendszeres karbantartása a 
biológiai egyensúly és sokszínűség fenntartása mi-
att egyaránt rendkívül fontos.

A program a természetes vízfolyások védelmét 
is kiemelten kezeli, ezért a munkálatok során két 
helyszínen, összesen 4 egykori gátat teszünk a 
vízi élőlények – például a folyami rákok – számára 
átjárhatóvá. A solymári Paprikás-patak menti élő-
hely-rehabilitáció részeként a meder tisztítását is el-
végezzük. Az 1.600 méteres szakaszon kb. 100 m3 
szemetet emelünk ki és távolítunk el.

Az említettek mellett természetvédelmi programunk 
külön hangsúlyt fektet néhány fokozottan védett nö-
vény élőhelyének megóvására, védelmére is. Ilyen 
például a glaciális reliktum, más néven hegyi tar-
sóka, amely Nyugat-Európa számos magashegyi 
élőhelyén gyakori, de hazánkban csak egyetlen 
populációja él, mégpedig a pilisborosjenői Solymári-
falon. 

600 m3 illegális hulladékot 
szállítunk el 

Több ezer m3 hordalékot 
távolítunk el a vizes élőhelyekről
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Hasonló figyelem övezi a pilisi len, vagy dolomitlen 
melegidőszaki maradványnövény élőhelyének vé-
delmét, amely a világon egyedül a Kis-Szénás 
dolomit-sziklagyepében él. A projekt során itt a 
tájidegen erdőállomány eltávolítása és a termő-
helynek megfelelő őshonos erdőtársulás – moly-
hos-tölgyes – kialakítása valósul meg.

A kiemelten kezelt fajok közé tartozik továbbá a foko-
zottan védett magyarföldi husáng, interglaciális relik-
tum-növény és a Kárpát-medence bennszülött faja. 
Legerőteljesebb populációja Pilisszántó felett a Pilis-
hegy sziklagyepében él. A néhány ezer egyedből álló 
populációt az emberi jelenlét, taposás, szemetelés, 
terepmotorozás, gyalogernyőzés és sárkányrepülés 
veszélyezteti. A védelem célja az élőhely teher-
mentesítése, a látogatók távoltartása a fokozot-
tan védett területről, kerítés segítségével. 

A projekt további kulcselemét jelenti a védett hegyi ka-
szálórétek megóvásának kérdése. Az erdő területén 
egykor irtással létrehozott gyepek cserjésedésének, 
beerdősülésének megállítása egyre fontosabb. A 
kedvezőtlen folyamatokat a program során cserjék 
eltávolításával, valamint tisztító kaszálásokkal 
fékezzük meg.
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A program az élőhely-megőrzés mellett az élettelen 
természeti értékek védelmére is jelentős fókuszt he-
lyez. Az eróziós károk jellemzően a dolomit alapkő-
zetű területeken lépnek fel. Mivel ez a kőzet amúgy 
is könnyen mállik, a spontán folyamatok hatására 
gyorsan keletkeznek és mélyülnek benne eróziós 
árkok. Az eddigi károsodás hatásának mielőbbi 
csökkentése mára elodázhatatlanná vált, amelyet 
a mozgó talaj és kőzet megkötésével és természe-
tes anyagokból készült gátak építésével lehet elér-
ni. Ezek a gátak egyben a kerékpározást is akadá-
lyozzák, védelmükben helyreállhat a növényborítás, 
amely a legjobb akadálya az eróziónak.

A projekt által érintett térségben egykor nagymérté-
kű külszíni bányászati tevékenység folyt. Ezeket a 
kőfejtőket napjainkra felhagyták, a bányák többnyire 
jogutód nélkül szűntek meg. A feltárt kőzetrétegek 
bepillantást engednek a terület földtörténeti múltjába, 
és – mivel a növényzet visszatért a bolygatott bá-
nyaudvarokra, törmeléklejtőkre – tájképi értékük is 
magas, ezért népszerű kirándulópihenőkké váltak. A 
természeti érték megőrzése és bemutathatósága ér-
dekében a sziklafalakat a projekt megvalósítása 
során az omlásveszélyes részek letisztításával, 
valamint védőkerítések emelésével tesszük biz-
tonságossá.

Külön szakértelmet igényel 
a 20 000 m2 sziklafelület 
biztonságossá tétele
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A pályázat keretében összesen 20.000 m2-nyi szik-
lafelület ún. kopogózását, azaz biztonságossá té-
telét végezzük el. A sziklafalak peremén végigfutva 
tíz kilométernyi hosszon vizsgáljuk át és újítjuk fel 
a biztonsági korlát elhasználódott, hiányzó részeit. 
A Tündér-szikla évtizedek óta fokozódó erózióját 
különleges eljárással állítjuk meg. Ennek során a 
pályázat keretében 40 méternyi vízterelőt és 150 m 
eróziófogó gátat építünk.

A program fenntarthatósága 
A program során megvalósuló természetvédelmi 
beavatkozások rendkívül költségesek. Az elért ered-
mények fenntarthatóságának biztosítása már csak 
ezért is kulcskérdés. Meggyőződésünk, hogy tette-
ink, törekvéseink csak akkor válhatnak hosszútávon 
is eredményessé, ha annak jelentőségét, rövid és 
hosszútávú hatásait Ön és valamennyi hozzátarto-
zója, barátja, ismerőse megismeri. A természetben 
létrehozott változások további gondozása, fenntar-
tása persze alapvetően a mi feladatunk. Azonban 
a program eredményeként kialakult természetes 
élőhelyek tisztaságának, állapotának megkímélése, 
az erdei viselkedés íratlan szabályainak betartása 
teljes mértékig a látogatókon múlik.
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A program címe: Parkerdő természetesen – Élő • 
és élettelen természeti értékek megőrzését, 
rehabilitációját szolgáló beruházások a Pilisi 
Parkerdő Zrt. területén
Projekt összköltség: 511.285.500.- Ft• 
Megítélt támogatás: 460.156.950.- Ft• 
Megvalósítás helyszíne: mintegy 460 erdőrészlet • 
a Pilis, Visegrádi-hegység, Budai-hegység és a 
Gödöllői-dombság területén
Megvalósítás időszaka: 2009. február – 2010. • 
augusztus

Kérdése, észrevétele van? 
Amennyiben olyan területen jár, ahol éppen erdé-
szeti, természetvédelmi munkálatok folynak és töb-
bet szeretne tudni róla, vagy kérdése merül fel a 
programmal kapcsolatban, kérjük, érdeklődjön mun-
katársunknál az alábbi elérhetőségek valamelyikén: 

Pilisi Parkerdő Zrt.
Telefon: 06-26-598-000
E-mail: informacio@pprt.hu
web: www.parkerdo.hu

A program fő adatai
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Pilisi Parkerdő Zrt. 
2025 Visegrád, Mátyás király u. 4. 

www.parkerdo.hu
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