
A Lés-erdő rekonstrukciója

A fertődi Esterházy-kastély 
parkerdejének helyreállítása

A projekt címe: A fertődi Esterházy-kastély parkjának helyreállítása, 
II. ütem: A Lés-erdő rekonstrukciója

Helyszíne: 9431. Fertőd, Joseph Haydn utca 2.

Összköltsége:  249 999 021,- Ft
Pályázat benyújtás dátuma:  2013. június 26. 
A megvalósítás határideje:  2015. május 31.

A projekt fontosabb számszerűsíthető eredményei:

A pályázat keretében érintett terület nagysága: 176 ha
Kerítés bontás: 7 820 fm
Kerítés építés: 4 980 fm
Kapuk építése: 12 db
Hátrahagyott lóversenypálya-akadályok elbontása: 150 m3

Invazív növények visszaszorítása: 7 ha
Borostyán, iszalag mentesítés, erdőterület ápolása: 137 ha
Erdőtelepítés, erdőhiányok pótlása: 22 ha
Beteg nem megmenthető fák kivágása: 920 db
A benőtt nyiladékok kitisztítása: 18 ha
Útak építése: 5,5 km
Fasorok fáinak ápolása: 1172 db
Fák telepítése a fasorokba: 1 994 db
Fasorok lombkoronájának alakra metszése: 1 209 db
Gyepesítés: 85 420 m2

Talaj javítás, tápanyag pótlás: 1 420 db
Barokk kapubálványok felújítása: 2 db
Kőpadok felújítása, újak kihelyezése: 30 db
Madárodúk, denevérodúk kihelyezése: 150 db
Kertrégészeti feltáró munka: 1 db
Kerttörténeti tudományos kutatás:  1 db
Továbbá: sajtóesemények, információs, tájékoztatási anyagok, kerttörténeti  kiállí-

tás, a Lés-erdőtörténetét bemutató kiadvány, tájékoztató táblák.

További információ: Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. 96/529 – 450
E-mail: kaegrt@kaeg.hu Honlap: www.kaeg.hu 

A kiadvány a Keop-3.1.2/2F/09-11-2013-0035 pályázat keretében készült
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A Lés erdő fénykorában, a magyaror-
szági barokk kertművészet legjelentősebb 
alkotása volt. Nemcsak építményei és szo-
bordíszei tették azzá, hanem elsősorban 
az a szerencsés körülmény, hogy a francia 
barokk kertideál maradéktalanul valósult 
meg benne. 

Eszterháza alapját a Lés erdő alkotja. Ez 
tette lehetővé azt az egy tengelyre fűzött 
hatásos szerkezetet, amely a kertek együt-
tesének, Eszterházának lényegét adta.

A Lés-erdő a 18. században vált a park 
részévé, „mulatóerdőként”. Esterházy 
„Fényes” Miklós herceg vendégei napo-
kat töltöttek el a mulatóházakkal, profán 
templomokkal, szökőkutakkal és egyéb 
látványosságokkal ékesített területen, ahol 
már akkor több ezer fából álló, a környe-
ző tájba kifutó fasorok álltak. Vizuálisan a 

kastély erkélyétől induló, az erdőn keresz-
tül futó allék képezték a mulatóerdő vázát, 
s adták a mintegy 300 ha-os területen a 
„magyar Versailles” világraszóló dimenzi-
óit. A részben a 18. században, részben a 
19-20. század fordulóján ültetett fasorok-
ból az erdő területének csökkenése elle-
nére ma is több mint háromezer sorfa és 
mintegy kilenc kilométer allé létezik, ami 
Schönbrunn kivételével egyedülálló Kö-
zép-Európában. 

Az Európai Unió Regionális Fejlesztési 
Alapja és a Magyar Köztársaság költség-

vetése társfinanszírozásában a KEOP – 3. 
1. 2 /2F/09 – 11 – 2013 – 0035 azonosító-
számú projekt, a Kisalföldi Erdőgazdaság 
Zrt. vezetésével valósult meg, konzorciumi 
partnerként részt vett benne az Eszterháza 
Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont, va-
lamint Fertőd Város Önkormányzata is.

A beavatkozások fő célja volt a Lés-erdő 
térszerkezetének helyreállítása műemlék-
védelmi és természetvédelmi szempontok 
figyelembe vételével, a pályázat keretében 

elkészült kerttörténeti tudományos doku-
mentáció alapján.

A projekt a Lés-erdő legfontosabb szer-
kezeti elemeinek (fasorok, főbb útvonalak, 
nyiladékok, erdőállományok) helyreállítá-
sát célozta, a pályázati kiírás és a hatóságok 
szabta lehetőségek határain belül. A terve-
zett beavatkozások a parkrész legfontosabb 
és legveszélyeztetettebb elemeinek, a rossz 
állapotú fasoroknak szakszerű pótlását, a 
még megmenthető, rendkívül nagy értékű, 
idős sorfák egyedi ápolását tűzte ki célul. A 
fasorok barokk formára metszése, az idő-
közben benőtt nyiladékok kitisztítása, a 
legfontosabb sétaútvonalak helyreállítása 
és a zöldfelületek bozóttól való megtisztítá-
sa is elkészült a pályázat keretében. A meg-
valósított munkák szervesen kapcsolódnak 
a KAEG Zrt. közcélú fejlesztési elképzelései-
hez és lehetővé teszik a kertrégészeti kuta-
tásokon alapuló további fejlesztéseket.
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