
A természet, környezet alakítása az embe-
riség történetével egyidős. Magyarország 
természeti területei kivétel nélkül magu-
kon viselik az itt élők gazdálkodásának a 
nyomát. Azonban sok, lelkiismerettel vég-
rehajtott környezet átalakító erőfeszítésről 
derült ki az évtizedek múlásával, és a ter-
mészettudományi ismeretek bővülésével, 
hogy nincs összhangban a természet aka-
ratával.
Az „Élőhelyek megőrzése és rekonstrukció-
ja az Ipoly Erdő Zrt. Közép-Magyarországi 
erdészetei területén” című projekt, az Euró-
pai Unió támogatásával 2010-ben és 2011-
ben a védett területek rehabilitációját, a 
természetes állapot alapjainak létrehozását, 
és az erdei élőhelyek sokszínűségének fenn-
tartását tűzte ki céljául.

Az Ipoly Erdő Zrt. gyakorlatában eddig is 
kiemelt szerepe volt a természetvédelemnek, 
a természetközeli erdőgazdálkodásnak. Ez 
a projekt éppen a természet rekonstrukci-
óját, az élőhelyek hosszú távú fenntartását, 
megőrzését szolgálja. Folytatása a korábbi 
projektnek, ahol más helyszíneken hasonló 
munkákat végeztek az erdész, erdőmérnök 
szakemberek.

Az Ipoly Erdő Zrt. rendkívül fontosnak 
tartja, hogy mindenki részese lehessen az 
aktív természetvédelemnek, és megismer-
hesse annak fontosságát. A projekt ideje 
alatt számos rendezvényre invitálta a szak-
mai kör mellett a kisiskolásokat, pedagógu-
sokat, újságírókat és a túrázni vágyókat.

A Szakkiállításokon (Uta-
zás Kiállítás, innoLignum 
Sopron) lehetőség volt a 
szakmai kör és a lakos-
ság elérésére is, méghozzá 
úgy, hogy az erdészek, er-
dőmérnökök különböző 
megvilágításba helyezve 
beszéltek az aktív termé-
szetvédelmi tevékenység-
ről. Az elmúlt évek során 
számos újságíró vett részt a 
projekt népszerűsítésében. 

A fejlesztések nem pusztán sajtóközlemé-
nyeken keresztül, hanem az érintett terü-
letek bejárásával, szakemberek vezetésével 
tárultak az újságírók elé, akik faültetéssel 
fejezték ki elkötelezettségüket a természet-
védelem iránt. A gyerekek környezeti ne-
velésének jegyében már több alkalommal 
sikeresen dolgoztak együtt pedagógusok és 
erdészeti szakemberek. A Pedagógus Nap 
jó fórumnak bizonyult a további közös, 
eredményes munka folytatásához. A már 
hagyománnyá vált II. Dalol a Naszály kó-
rustalálkozón több mint száz kisiskolásnak 
meséltek az Ipoly Erdő Zrt. munkatársai 
az élőhelyek megőrzéséről, összekötve ter-
mészetvédelmet a kultúrával. A mindenki 
számára nyitott természetjáró gyalogos 
rendezvények nagy sikert arattak a részt-
vevő baráti társaságok, civil egyesületek 
körében. Egy új tanösvény útvonalának 
és ismeretanyagának kidolgozásában, jel-
zésfestésben, és a Mária út egy újabb sza-
kaszának felavatásában vettek részt a ter-
mészetbarátok. Az „Otthonom az erdő” 
kreatív rajzversenyre 3490 pályamű érke-
zett, amely nagy örömmel töltötte el a Zrt. 
munkatársait, hiszen ez azt jelenti, hogy a 
természet szeretete közel áll a gyerekekhez. 
A rajzok készítése során talán mindannyi-
an a természet őrévé, kis erdésszé változtak.

Az aktív természetvédelem megismerése
- Környezettudatosság er sítését célzó tevékenységek

A természetvédelmi fejlesztés 
négy elemre épül
1. Az Ipoly Erdő Zrt. szakemberei sikereket értek el a ter-

mészetes erdők erőszakosan terjedő idegenhonos beto-
lakodóival szemben, az akác és bálványfa terjedésének 
visszaszorításában. Az invazív fafajok lokális, szigetszerű 
térhódításának megfékezése erdeinkben sok időt, ener-
giát felemésztő szakmai feladat, de páratlan természeti 
értékeink és vele számos védett és fokozottan védett faj 
megmaradása érdekében elengedhetetlen.

2. Az invazív fafajok eltávolítása után az erdészeti szakem-
berek őshonos kocsánytalan tölgy és elegy fafajokkal 
újították fel az erdő állományokat. A mostani projekt-
ben összesen 190 ezer négyzetméteren sikerült össze-
tett, sokszínű stabil erdei életközösségek kialakulását 
megalapozni a beavatkozások segítségével.

3. Az erdészeti szakemberek a hegyi kaszálórétek védel-
mével számos védett növény- és állatfaj számára ked-
vező életfeltételeket teremtenek. Újabb területeken 
17.000 négyzetméterrel bővült a helyreállított terület 
nagysága.

4. A védett területek közötti ökológiai kapcsolatokat gátló 
kerítések lebontása nélkülözhetetlen a területek termé-
szetes kapcsolatainak helyreállításához.

Él helyek meg rzése és rekonstrukciója  az Ipoly Erd  Zrt.
Közép- Magyarországi erdészetei területén – aktív természetvédelem

Erdészek a természetért




