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A bálványfa terjedésének megakadályozása Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. területén
(KEOP -7 – 3. – 1 -26/09 – 11 2011 – 0029 azonosítószámú pályázat sajtóanyaga)
Az elmúlt évtizedben a társadalom figyelme minden korábbinál nagyobb mértékben fordult az erdők
és az erdőgazdálkodók felé, számon kérve a természeti környezet egyik legértékesebb alkotójának,
az erdőnek a tartamos fenntartását és fejlesztését. A természetvédelem központi témája lett az erdő,
az erdei életközösség faji és genetikai sokfélesége. A természetességhez való közeledés igénye
világviszonylatban általánossá vált, amelyet az erdőtől és az erdőgazdálkodóktól egyaránt elvár a
társadalom. Az erdők sokoldalú hasznosítására való törekvések egyrészt az erdőkben megtermelhető
anyagi javak, másrészt a nem anyagi jellegű erdei szolgáltatások, a környezetvédelmi hatások, az
üdülési, pihenési, turisztikai lehetőségek bővítését szorgalmazták.
Ezért is kell a lehető leghatékonyabb eszközöket bevetve megvédenünk erdőinket.
A Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. fő feladata a tevékenységi területén található állami erdők szakszerű, a
jogszabályoknak, a fenntartható fejlődés kritériumainak megfelelő kezelése. A gazdálkodási területünk
34 550 ha, ennek 60,7%-a tartozik különböző védettségű besorolású területek közé. Társaságunk
32 ezer hektáron végez vadgazdálkodást a földtulajdonosi közösségek felhatalmazásai alapján.
Kiemelten fontos feladatunk, hogy megteremtsük egy olyan gazdálkodás feltételeit, mely egyszerre
képes kiszolgálni azokat az igényeket, amelyeket a társadalom különböző rétegei támasztanak az
erdővel szemben. Pályázatunk ennek a kihívásnak való megfelelést szolgálja.
A fejlesztés komplex célkitűzése az őshonos növény és állatfajok védelme, élőhelyük hosszú
távú megőrzése. Ennek érdekében a természetközeli erdőgazdálkodás feltételeinek
megteremtése, az emberi tevékenységek során kialakult másodlagos élőhelyek fenntartása és
az invazív fajok visszaszorítása.
Célunk az idős állományokból a szórt elegyek időben való eltávolítása, a bálványfa
állományok/állományrészek átalakítása őshonos fafajúra. A folyamatban lévő erdőfelújításokból a
bálványfa eltávolítása, a fertőző gócként szereplő erdőszegély, út- és nyiladék menti előfordulások
minél hatékonyabb felszámolása. Ez a projekt sok kézi munkát igényel, így a hagyományoknak
megfelelően, (amennyiben törvényi lehetőségünk lesz rá) sok hátrányos helyzetű és roma
származású munkavállalónak biztosítunk munkalehetőséget.
A bálványfa visszaszorításával javítjuk a környezet természeti minőségét, és gyenge műszaki
tulajdonságú fáját értékesebb őshonos fafajúra váltva, növeljük értéktermelő képességét is.
Mivel a fenti cél megvalósulását napjainkban leginkább az inváziós fajok rohamos terjedése
veszélyezteti, ezért egyik legnagyobb erdészeti feladataink közé tartozik az özönnövények elleni
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védekezés. Ezek a többnyire más földrészről behurcolt fajok egyre nagyobb problémát jelentenek
erdeinkben, mert rendkívül agresszíven terjednek, veszélyeztetve az őshonos növények, a védett
növények és állatok természetes élőhelyét. Közülük is elsősorban a bálványfa (Ailanthus altissima)
jelenti a legnagyobb veszélyt.
A spontán és agresszíven terjedő idegenhonos fa- és cserjefajok eltávolításával az őshonos
fafajok jelenlegi elterjedési területének megőrzése, illetve bővítése a célunk.
Ez az igénytelen, (jól tűri a szárazságot, szerény a tápanyagigénye, jelentős a só tűrő képessége,
magja hosszú ideig csírázó képes és a szél messzire viszi, intenzív növekedésű, erős a sarjképző
képessége) Délkelet – Ázsiából elterjedt növény, néhány évtized alatt a parlagfűnél is veszélyesebbé
vált és erdeinkben a Győri Erdészet területén különösen rohamosan terjed.
Ha, a lehető legrövidebb időn belül nem indul meg a nagyon intenzív védekezés ellene, olyan
fertőzést okoz, aminek messzemenő következményei lesznek környezetünkre.
A projekt fő célja, és majdani eredménye az élőhely- védelem és helyreállítás, a KAEG Zrt. Győri
Erdészetének bálványfával fertőzött területein, annak érdekében, hogy a védett, fokozottan védett és
Natura 2000 területeken megőrizzük, helyreállítsuk a degradált területeket.
Az őshonos fafajú erdő életközösségét számtalan védett növény‐ és állatfaj gazdagítja. Az élőhely
helyreállítása során az elbozótosodott, füves területek, erdőrészek felszabadításával alakulnak ki és
maradnak fenn az értékes társulások életfeltételei.
A bálványfa fertőzöttség felszámolása és a visszafertőződés megelőzése érdekében elengedhetetlen
a kapcsolódó területek bálványfáinak egyidejű irtása, ugyanis a helyi próbálkozások csak rövidtávon
hozhatnak eredményt.
A természet védelmét szolgáló előírásoknak megfelelően végzett munkálatok az érintett területek
kedvezőbb természetvédelmi helyzetét eredményezik, a Natura 2000, illetve a védett és fokozottan
védett terülteken egyaránt.
A projekt eredményeként 709,59 ha területen a bálványfa lehető leghatékonyabb irtásával 1781,11 ha
területen mérsékeljük a terjedésével eddig okozott és a jövőre nézve még a jelenleginél is sokkal
nagyobb mértékben várható károkat.
A területünkön illetékes Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, és az Észak-Dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ismeri és támogatja
bálványfairtási terveinket.
Néhány adat
Tervezett irtási technológiák:
Mechanikai eltávolítás (ezt megelőzheti injektálás)
gépi permetezés
kézi permetezés
kenés
A pályázat megvalósítása 2013. január – 2012. júniusig tart,
A tervezett költség előkészítésre: 4 millió forint, megvalósításra: 130 millió Ft
A fenntartási időszak a befejezéshez számított 5 év.

Győr, 2012. november 23.
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