
Az Alcsúti Arborétum vizes és
nem vizes élőhelyeinek rekonstrukciója

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság KEOP pályázatot készített az Alcsúti Arborétum

dísztavának rekonstrukciója és a növényállomány rekonstrukciója érdekében. A pályázatban

tervezett munkák maradéktalanul megvalósultak, a tervezett célt a fejlesztés elérte. A tervezett

munkák két „alprojektben” egymástól teljesen függetlenül valósultak meg.

A dísztó rekonstrukciója egy statikus és nagyon izgalmas feladat volt. Az ott

megvalósult beruházás, építkezés a dísztó életének következő évtizedeit alapvetően

meghatározza. A partfal teljes felújításával és a szerves és szervetlen hordalék kotrásával a tó

összképe és vízminősége jelentős mértékben javult, környezete rendezettebb lett. A

pályázati munka részeként a meder teljes felmérésével a további fejlesztések szakszerű

tervezése is lehetővé vált.

A növényzet rekonstrukció során az arborétum teljes területén ápolási tisztítási munkát

hajtottunk végre, az elvadult növényzetet eltávolítottuk, és ezzel teret adtunk az értékes

különleges növénygyűjteménynek. A fennmaradó értékes állomány így a park teljes területén

látogatható és élvezhető lett. Az idős fák lakatlan odvait kitisztítottuk, az elszáradt, beteg és

balesetveszélyes ágakat eltávolítottuk. Az ilyen jellegű faápolási munkák eredményeként az

idős fák élettartama jelentősen megnövekedett. A tisztítási munkák eredményeként lehetőség

nyílt növénytelepítésre, amely során törekedtünk különleges fajok, fajták válogatására. A

gyűjteménygyarapítás során 88 faj 3600 példányának ültetését végeztük el. Az Alcsúti

Arborétum új látványossága szintén a pályázati munka eredménye: mintegy 6000 m
2
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tulipán, nárcisz, valamint krókusz hagymát ültettünk. Törekedtünk az Alcsúti Arborétum

tavaszi virágzásának még változatosabbá tételére, a látogató közönség ismereteinek

bővítésére, a pihenés és az élmény fokozására. Célunk volt egyrészt a bemutatható fajok

sokféleségének növelése, illetve az arborétum állatvilága, elsősorban madárvilága számára

minél szélesebb spektrumú búvó- és táplálkozó helyek kialakítása. Ehhez kapcsolódik, hogy

számos mesterséges denevér odút és madáretetőt helyeztünk el a parkban, amelyekben a

tél folyamán folyamatosan biztosítjuk a madarak táplálkozását.

A pályázat keretében elvégzett munkák megvalósulásáról dokumentáció készült, amelyből a

park jelenlegi állapotáról kapunk képet.

A pályázat részeként az Arborétum teljes területén a lőszermentesítés is megvalósult,

amely során 20 db gránátot és 1 kg gyalogsági lőszert távolítottak el a szakemberek.

A dísztó- és kertrekonstrukciós munkák elvégzésével egy időben a pályázati munka még nem

fejeződik be. 2012. első félévében számos kiadványt, valamint TV spotot készítünk annak

érdekében, hogy a pályázat keretében elvégzett munkákat bemutathassuk, és érzékeltethessük

a különbséget a régi és új állapot között. A félév végén a pályázat befejezéseként nagyszabású

zárórendezvény megrendezésére kerül sor az Alcsúti Arborétumban.


