Vigyázzunk közösen
természeti
értékeinkre!

Vidd magaddal
a szemetedet!
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Vidd magaddal a szemetedet!
A Pilisi Parkerdő Zrt. az Európai Unió által támogatott Parkerdő természetesen programja keretében jelentős természetvédelmi fejlesztéseket hajt végre a főváros környéki védett parkerdőkben. A természeti értékek fennmaradását azonban nem csak
a külső segítségtől kell várnunk, megtartásukért mindannyiunknak aktívan tennünk
kell. A főváros környéki erdők állapota alapvetően függ az oda látogató évi 10 millió ember hozzáállásától. Ezért fontos, hogy tisztában legyünk az erdei viselkedés
alapvető szabályaival. Az erről szóló kiadványsorozat jelen példánya a parkerdők
legnagyobb problémájával, a szemeteléssel foglalkozik.

Szemét úton-útfélen
Az igazi erdőbarát nem örül, ha sétája során szemetelés nyomaival találkozik. Pedig
ez nem ritka, főleg a népszerű kirándulóhelyek, település-szélek közelében. A szemét nem csak csúnya látvány, ami a gazdátlanság érzését kelti, de sokszor veszélyes is az élővilágra. Sorozatunk szemetelésről szóló füzetében nem csak a figyelmet
szeretnénk ráirányítani a velünk élő káros szokásra, de megoldási javaslatokkal is
élünk.

Mennyi szemetet termelünk évente?
A Pilisi Parkerdő területén évente 9-10 ezer köbméter szilárd hulladékot gyűjtünk
össze. Ennyi szeméttel két futball-pálya területét egy méter vastagon lehetne beborítani. Az erdei hulladék egy részét a kirándulók hullatják el sétáik során, és a
pihenők alkalmával. A szemét többségét ugyanakkor a falvak, városok szélén illegálisan lerakott háztartási hulladék, vagy építési törmelék teszi ki. Sajnos, mindan�nyian jól ismerjük a patakmederbe taszított gumiabroncsokat, tönkrement háztartási
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gép maradványokat, vagy éppen az utak feltöltésére
alkalmilag használt csempetörmeléket. A kertvárosok lakói is kiveszik a részüket a szemetelésből: az
erdőbe hordott kerti nyesedék sok helyen méteres
magasságban borítja az erdőszélek alját.

Árt a szemét az élővilágnak?
Természetesen igen. A szemétben lehetnek mérgező
anyagok is, például a háztartási vegyszerek maradványai, festékek, higítók, gépolaj, nehézfémek, melyek éveken át mérgezik az erdő talaját. A talajból a
méreg a növényekbe jut, majd a növények terméseit, levelét fogyasztó állatokba. A patakokba mosódó
méreg sok kilométerrel távolabb is szennyezi a talajt,
sőt az ivóvíz készleteinket is. A szemét között élelmet kereső vadon élő állatok, de sétáltatott kutyáink
is elfogyaszthatnak olyan hulladékot, ami mérgezéshez, vagy akár fulladáshoz vezet. A kerti hulladékkal befedett területen az aljnövényzet nehezen
tud megújulni, így élőhelyek szűnnek meg. A kertből
olyan növények magjai is az erdőbe jutnak, amelyek
ott elszaporodva kiszorítják a hazai fajokat. Ilyen
kerti „szökevények” például a japánkeserűfüvek, az
aranyvesző, vagy a bíbor nebáncsvirág.
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Ki gyűjti össze az eldobált, lerakott hulladékot?
Szerencsére iskolák, civil szervezetek gyakran szerveznek szemétgyűjtési akciókat.
Remélhető, hogy azok a gyerekek, fiatalok, akik ilyen programban részt vesznek,
sokkal tudatosabban segítenek később is a környezetünk tisztaságának megóvásában. Sajnos azonban az ilyen erdőtisztító napok során nem lehet mindent összegyűjteni. Míg az eldobált papír zsebkendőt, sörös dobozt könnyű felszedni, addig az
építési törmelék, vagy a roncsautók elszállítása már komolyabb felkészülést igényel.
Szerszámok és szállítójárművek nélkül bizony nem megy, és emiatt a költségek is
igen magasak. Egy köbméter szemét elszállítása 5-8 ezer Ft-ba is kerülhet. Na de
kinek kell ezt megfizetni?
Az erdő tisztaságát az erdő kezelőjének, vagyis a legtöbb területen az állami erdőgazdálkodónak kell biztosítania. A Pilisi Parkerdő Zrt. évente 40 millió forintot költ
az erdők megtisztítására, ami jelentős ráfordítás. Ekkora összeg például mintegy
2500 m3 tűzifa árának felel meg, amelyet 100 hektárnyi erdőből lehet kitermelni.
Mindez azonban csak a felszín. Az erdőben sokkal több szemét van, mint amit évente
elszállítunk, csak arra nincs kapacitás. A Parkerdő természetesen program keretében egyetlen budaörsi erdőrészletből az erdőállomány cseréjével összefüggésben
500 m3, eddig felszín alatt rejtőző hulladékot (elsősorban építési törmeléket) gyűjtöttünk össze és szállítottunk el.

Mi jár annak, akit szemeteléskor tetten érnek?
A szemetelésen tetten ért kiránduló, 3-20.000 ezer forint helyszíni bírságra számíthat, attól függően, hogy természetvédelmi szempontból mennyire értékes területen
hagyta a hulladékot. Feljelentés esetén a bírság összege elérheti a 150.000 Ft-ot is.
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Miért ne szemeteljünk?
Legalább négy oka lehet, amiért nem tesszük:
• kárt okoz a természetnek,
• elcsúfítja környezetünket,
• rossz példát mutatunk másoknak, különösen a fiataloknak,
• és bírságot kell fizetnünk érte.
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Hogyan segíthetünk abban,
hogy erdeink tiszták maradjanak?
• Amit magunkkal vittünk, hozzuk is haza az erdőből. Elemózsiánk csomagolása,
a lehámozott gyümölcshéj stb. nem nagy teher, nyugodtan hazahozhatjuk. Egykét nejlonzacskó mindig akad nálunk, abba tegyünk mindent, amire már nincs
szükségünk. A könnyen lebomló, nem látványos hulladékot, pl. almacsutkát természetesen eldobhatjuk, de azért jó érzésű kiránduló ilyesmit sem hagy nagyobb
mennyiségben maga után. A narancs- vagy banánhéj nem való erdőbe. Felületük
sokszor vegyszerrel kezelt, az erdei állatok nem fogyasztják el, és a környezetünk
szépségét sem emeli a látványuk. Ha a keletkező hulladékot valamilyen okból nem
tudjuk magunkkal vinni, helyezzük el az erdő szélén található szemétgyűjtők egyikében.

•

•

Az erdők szegélye nem a szeméttárolás helye. Sokan úgy gondolják, hogy az erdő
mindenkié, és itt a szemét előbb-utóbb megsemmisül. Ez sajnos nem igaz. A szemét nem tűnik el magától, sőt minden esetben az erdő kezelője (az erdőgazdaság,
vagy a nemzeti park, néha önkormányzat) vagy magánerdők esetén tulajdonosa
köteles elszállíttatni. Aki az erdőben szemetel, az kárt okoz más személynek, vagy
a társadalomnak. Ne vigyünk hát szemetet az erdőbe semmilyen formában!
Különleges hulladék a kertekből származó nyesedék. Talán igaz lehet, hogy kis
mennyiségben néhány levágott ág elfér az erdőben. Ha ez igaz is, a vastagon elterített, évek során felhalmozott kerti hulladék nem az erdőbe való. Tönkreteszi az
erdő aljnövényzetét, sőt oda nem való fajok megjelenését, terjedését idézheti elő.
A kertben keletkező szemetet komposztáljuk a saját kertünkben, vagy szállíttassuk
el a Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt-től beszerezhető fóliazsákokban. Van, ahol
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már léteznek köztéri komposztálók is. Ilyen létesítmények építését érdemes kezdeményezni, esetleg megpályázni.

•

•

Vegyünk részt szemétszedő akciókban. Ezek általában vidám események, melyek
után úgy érezhetjük, hogy valóban tettünk környezetünkért, sőt esetleg másokat is
sikerült ebbe bevonni. Ha az erdőt járjuk, egy-két eldobált hulladékot akción kívül
is összegyűjthetünk, általában ennyit elbír a hátizsákunk.
Emlékeztessük a szemetelő túratársakat, szomszédokat arra, hogy amit tesznek
helytelen, törvénysértő. Remélhető, hogy a tudatosabb állampolgári magatartás,
amely valóban közjónak tekinti az erdőt, és ennek megfelelően óvja azt az egyéni
károkozástól, hosszú távon mindenhol kialakul. Tegyünk érte bátran mi is!
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Pilisi Parkerdő Zrt. 2025 Visegrád, Mátyás király u. 4.
Telefon: 06-26-598-000 E-mail: informacio@pprt.hu
web: www.parkerdo.hu
A kiadvány újrafeldolgozott papír használatával készült.
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