
 
 
Teljes cím: Özönnövények elleni egységes védelem homoki és ártéri élőhelyeken/Ochrana 
piesočných a lužných stanovíšť voči inváznym druhom rastlín 
 
Rövid cím: Invazív projekt/ Projekt – invázne 
 
Pályázati azonosító: HUSK/1101/2.2.1/0052 
 
Pályázati konstrukció: Magyarország- Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 
2007-2013 
 

Futamidő: 2012. augusztus 1. – 2014. július 31. 
 
Vezető partner: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Magyarország (DINPI) 
 
Projekt partner: Pozsony Térségi Természetvédelmi Egyesület, Szlovákia (Bratislavské 
regionálne ochranárske združenie, BROZ) 
 
Teljes pályázati költségvetés:  869 680 EUR 
Az Európai Unió által nyújtott ERFA támogatás összege: 727 035,17 EUR 
 
A projekt célja: A természeti értékek védelme özönnövények elleni összehangolt 
beavatkozásokkal a Magyarországon és Szlovákiában egyaránt előforduló homoki és ártéri 
élőhelyeken.   
 
A projekt fizikai megvalósításának helyszínei:  
Magyar partner tevékenységeinek helyszínei: Nagykőrösi pusztai tölgyesek Natura 2000 terület; 
Csévharaszti Borókás Természetvédelmi terület; Szigeti Homokok Natura 2000 terület 
(Szigetmonostor); Duna és ártere Natura 2000 terület (Nyáros-sziget, Körtvélyes-sziget); Ipoly-
völgy Natura 2000 terület (Dejtár) 
 
Szlovák partner tevékenységeinek helyszínei: PLA Dunajské luhy; Csenkei-erdő Natura 2000 
terület (Čenkov); Duna menti ártéri élőhelyek (Chľaba-Veľké Kosihy) 

 
Fő tevékenységek:  

A) A szakmai előkészítő tevékenységek keretében a korábbi projektek, kezelések 
ismereteinek összegyűjtése tervezett, megtörténik a célterületek részletes felmérése, valamint a 
projekt partnerek közötti szakmai tapasztalatcserére, és területkezelők képzésére kerül sor. A 
gondos előkészítés megelőzheti, hogy a kezelési munkák során ismert nehézségek, vagy hibák 
megismétlődjenek, biztosítja, hogy az elérhető legjobb gyakorlat és a leginkább költséghatékony 



beavatkozás valósuljon meg, valamint tisztázza, hogy mely fajok esetében van szükség további 
technológiai fejlesztésekre. 

B) Az aktív kezelési munkák során Szlovákiában 3, a DINPI működési területén 5 helyszínen, 
ártéri és homoki élőhelyeken fajspecifikus kezelések megvalósítása történik a legnagyobb 
természetvédelmi problémát jelentő fajok visszaszorítása érdekében. A projekt során kezelt 
teljes terület 645 hektár. 

C) Szemléletformálás és szakmai tapasztalatcsere, melynek célja az özönnövények 
visszaszorításában leginkább érintett, vagy legnagyobb lehetőségekkel bíró gazdálkodó és kezelő 
szervezetek, valamint a szakági érdeklődők bevonása, tájékoztatása, tudásmegosztás a 
kommunikáció különféle eszközeivel. 
 
 
 
További információ: www.husk-cbc.eu 
 
Jelen weboldal tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. 
 
 
 
 


