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Élőhely rekonstrukció a fokozottan védett
budaörsi erdőben
(háttéranyag)
Budaörsön, a Domb utca – Odvashegy utca által határolt,
fokozottan védett területen több évtizedes várakozást és
szakmai előkészítést követően, végre elkezdődhet az ott
található, mára rendkívül rossz állapotba került erdősáv
megmentése, az élőhely teljes rekonstrukciója. A
hegyoldalban lévő terület nem tartozik a könnyen művelhető
erdőrészek közé, hiszen teljes hosszában mély bevágásokkal
tagolt. A környékbeli lakóházak száma az elmúlt években
folyamatosan növekedett, s a forgalom növekedése egyben
az erdő szennyezettségének fokozódását is eredményezte. A faállomány jelentős része ma már
tájidegen faj (akác) egyedeiből áll, ami rendkívül kedvezőtlenül befolyásolja az alacsonyabb
szintek élőhelyi viszonyait. Az akácos további terjedésének megállítása, a bevágásokban
található, mintegy 500 köbméternyi kommunális és építési hulladéktól való mielőbbi
mentesítése, valamint az eredeti élőhelyi viszonyok visszaállítása egyre odázhatatlanabb
feladattá vált. A Pilisi Parkerdő Zrt. – mint e terület gazdája és kezelője – az Európai Unió
támogatásával idén februárban megkezdi a terület rehabilitációját, amelynek eredményeként
az elkövetkezendő 10-15 év alatt a növény- és állatvilág számára egyaránt kitűnő élőhelyet
biztosító természetes környezet alakul majd újra ki.
A budaörsi lakóövezettel közvetlen határos, azzal
mára szorosan összenőtt erdős területen hosszú
idő óta megfigyelhető a faállomány és az élőhelyi
környezet állapotának fokozatos romlása. Az
eredetileg őshonos csertölgyek mellett, majd
később helyett, egyre gyakrabban az invazív
fajnak számító akác került domináns helyzetbe és
nyomta el közvetlen környezetét. Mára azonban a
teljes akácállomány elöregedett, ami szintén
mielőbbi beavatkozást sürget. A Domb utcában
épült ingatlanok számának növekedésével az erdő
terhelése érzékelhetően megnőtt. A gépjármű
tulajdonosok az erdő szélét sokszor ideiglenes parkolónak használva, újabb és újabb részeket
vettek el az amúgy is egyre romló állapotú erdőből.
A kedvezőtlen folyamatok megállítását célozva a Pilisi Parkerdő Zrt. idén februárban az erdő
teljes élőhely rekonstrukcióját kezdi meg, melynek eredményeként a jövőben ezen a területen
újra az őshonos csertölgyek lesznek a leginkább jellemzők. A munkálatok részét képezi az
erdőben korábban illegálisan elhelyezett lakossági kommunális és építési hulladék teljes
eltávolítása és megfelelő helyre történő szállítása is. Az elöregedett faállomány fokozatos
cseréjének köszönhetően az elkövetkezendő években a teljes erdősáv fokozatosan megszépül
majd.
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Rövid összefoglaló a beavatkozással járó munkálatokról
1. A vegetációs időszakon kívül végzett fakitermelés során az idegenhonos akácerdő
kivágása történik meg. A kitermelt faanyagot a Parkerdő maximális gondosság
mellett, a természetes állapotokat és a talajt óvó, legkevésbé roncsoló, kíméletes
megoldással szállítja el.
2. A vágástakarítás során a visszamaradó ágak és gallyak megsemmisítése égetéssel
vagy aprítással fog történni.
3. Az akácos elterjedésének köszönhetően a jelenleg meglévő őshonos természetes újulat
(csertölgy) önmagában nem elegendő a terület megkívánt faegyed-sűrűségének
elérésére, ezért itt mesterséges erdőfelújításra, azaz csermakk vetésre van szükség
(1000 kg/hektár).
4. A frissen vetett csermakk életképességének javítása érdekében a vetési területen
talajlazításra, a gyorsan növő vágásterületi gyomnövények elburjánzásának
visszaszorítására, valamint a talaj vízháztartásának javítása érdekében többszöri
kapálásra van szükség.
5. A gyomok visszaszorításának céljából szükséges a sarlózás, valamint az
iszalaglehúzás alkalmazása.
6. Az erdőterület illegális hulladéklerakásból adódóan kommunális és építőipari
hulladékkal (sittel) szennyezett, ezért a természetes állapot visszaállításához mintegy
500 m3 hulladék elszállítása szükséges a kijelölt lerakóba.
7. A fiatalost érintő várható vadkárosítás megakadályozására az erdőterület köré kerítés
épül.

Várható ütemezés:
A tervek szerint 2009. február második hetében kezdődnek és 2009. április végéig lezárulnak
a fakitermelési, vágástakarítási, hulladékmentesítési, kerítésépítési és ültetési munkák. Az új
erdő ápolása a pályázat keretein belül 2010. augusztus végéig tart, ezután a Pilisi Parkerdő
Zrt. saját forrásból tartja fönn a területet.

További információ:
Lomniczi Gergely
a Pilisi Parkerdő Zrt. kommunikációs vezetője
Telefon: 06-20-984-6134
E-mail: lomniczi.gergely@pprt.hu
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