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RÁCKEVE KÖRNYEZETALAKÍTÁSA CSEREERDŐSÍTÉSSEL
A mezőgazdasági nagyüzemek terü
leteinek rendezése (meliorációja) sok
esetben a szórványerdők megszünte
tését igényli, hiszen mind a földrende
zés, mind pedig a későbbi
művelés
(pl. helikopteres vegyszerezés) lehetet
lenné teszi ezek fenntartását. A szór
ványerdők megszüntetésével az erdő
gazdálkodás nem sokat veszít, hiszen
ezeken a területeken nehéz tervszerű
en gazdálkodni, általában
kilopott,
vadkárosított, vegyszerkárosított terü
letek, és vadbúvónak is rosszak, mert
dúvad is ide húzódik és a hurkozók is
előszeretettel látogatják.
Nem kell tehát a megszüntetésüket
sajnálni, inkább a csereerdősítés te
rületét kell úgy megválasztani, hogy
az a mai erdőgazdálkodási célkitűzé
seinket jól szolgálja, a fatermesztés
mellett
környezetvédelmi, közjóléti
célokat is kielégítsen, tömbösített er
dőkialakítást tegyen lehetővé.
Ráckevén a Csepel-sziget déli részén
gazdálkodó Aranykalász Termelőszö
vetkezet a területrendezések során
mintegy 100 ha szórványerdőt szünte
tett meg, illetve kíván a meliorációs
munkák során megszüntetni, s ez az
összes erdőterülete 30%-át jelenti. A
csereerdősítési területet három tömb
ben jelölte ki.

A második ütemben Ráckeve északi
belterületi határán a Tókert részen a
szövetkezet parkerdőt létesített. A te
rületet az erdősítés előtt az erős ta
goltság jellemezte, a belvízlevezető
csatornák mellett kisebb fűz és nyár
erdőfoltok voltak. Itt épült meg az új,
Ráckeve—Budapest közút. A terület
hez délen új, meleg vizű strandterület
csatlakozik, így a korábbi faluszél jel
leg megszűnt és Ráckeve leglátogatot
tabb határterülete lett.
Az erdősítési
munka során meg
szüntetésre
került
a szemétlerakó
hely. Az út mellett a K P M autópar
kírozót épített, melyhez csatolva a
szövetkezet erdei pihenőberendezése
ket, játszóteret helyezett el. Az új út
építése során feltárt Ábrahám-telki
romemlékek érzékeltetésére felépítet-
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Az első ütemben a Nagy-Duna árte
rében meglevő „Besnyői" erdők között
elterülő mezőgazdasági területeket erdősítette be. A telepített célállomány
nemes nyár és elsősorban fatermesztési
célokat szolgál. A területen megma
radt kisebb réteken
és kaszálókon
parkerdei berendezéseket helyezett el,
így kiránduló-erdő célokat is jól szol
gálhat.
Az erdő értékét emelik a nagy ki
terjedésű hóvirág, ibolya és gyöngy
virág lelőhelyek, a Nagy-Duna mel
lett a ligetes erdők csónakkikötésre és
táborozásra nyújtanak lehetőséget.

SZIGETBECSE

ték az egykori romkápolna feltételezett
másolatát.
A fásítást
nemes nyár
alapállo
mánnyal végezte a szövetkezet, platán
szegélyezéssel, nyír, ezüstjuhar, szür
kenyár foltokkal elegyítve. Egy nagy
rét pihenőpadokkal és egy kialakítás
ra került erdei színpad a község sza
badtéri rendezvényeinek megtartására
is alkalmas. 1977. évben az „ÉPÍTŐK
NAPJÁ"-t, a majálist itt rendezték
meg ökörsütéssel, lovasbemutatóval,
játékokkal, kulturális műsorral. Mint
egy ezer ember vett részt. Ilyen ren
dezvény megtartására korábban nem
volt megfelelő terület Ráckevén. A
községi célok mellett a túlterhelt üdü
lőövezet tehermentesítését is szolgálja
nyári időben a „mindenki pokrócos
pihenő telke".
A további erdő megszüntetések csereterülete az ún. „Virágosperegi park
erdő". Ezt a szövetkezet
kétszeres
csereterülettel szerezte meg a szom
széd község
termelőszövetkezetétől.
Tíz hektár szántóterületért
húszat
adott annak érdekében, hogy Ráckeve
keleti belterületi határán a megfelelő
erdős lezárás kialakítható legyen. Az
erdősítés, illetve a parkerdőkialakítás

most folyik, hasonló alapgondolattal,
mint az a Tókert részen történt. Az
egykori Virágospereg község területén
létesülő erdőben (a községet a dunai
árvizek mosták el) autós pihenő, köz
ségi emlékmű, játszótér,
felvonulási
rét, stb. kerül kialakításra.
Az elmondottakból látható, hogy a
megszüntetett erdők helyett nagyobb
gazdasági és közjóléti értékű erdők
alakulnak ki, ezekkel összefüggésben
rendeződik a község belterületi hatá
ra is. Parkosítva lesz a páskomszéli
Árpád úti körsáv és más területek is,
így 5—10 év múlva Ráckeve várható
an hazánk egyik leginkább parkosí
tott, rendezett határú községe lesz.
Külön említést érdemel az a meg
figyelésünk, hogy a fenti területek
látogatottsága ellenére a vadállomány
nem csökkent a területeken, sőt növe
kedett, mivel az erdőgazdálkodás má
sodlagossá vált a közjóléti erdőkben
és így nem olyan zavart a terület. A z
ide látogató kirándulók különös öröm
mel élvezik és észlelik a vadállomány,
főleg az őz gyarapodását. Vadkárosí
tást csak elvétve észleltünk,
néhány
különleges fafajt csipkedett meg az őz,
de ez nem számottevő és pótolható.

