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Európai Regionális Fejlesztési Alap

Partnerséget építünk
SAJTÓKÖZLEMÉNY
Elkezdődött a Vértesi Erdő Zrt. és a Szlovák állami erdészet
LESY SR közös projektje, amelyben a méhészeti hagyományt
szeretnék megújítani
Az erdészethez, az erdészek munkájához szorosan kapcsolódik a méhészeti tradíció.
Tatabánya, 2018. január 04.

„A méhek az erdő gyermekei“ így szól a határokon átnyúló pályázat mottója, amely a Vértesi
Erdő Zrt. és a LESY SR Kistapolcsányi Erdészeti Üzem közös munkájának eredménye. A
„Magyar és szlovák erdészek a méhekért“ (SKHU/1601/1.1/002) című projekt az Interreg VA Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében valósul meg.
Európa a méhészet visszaszorulásával küszködik. A mézszükséglet 60%-a biztosított. A hazai
méz kiváló minőségű mind Magyarországon mind Szlovákiában. Az erdőgazdaságok
erdőterületein korábban mindkét országban jelentős volt a méhészeti tevékenység. A LESY
SR Kistapolcsányi Erdészetében 1991-ig tartottak méheket. Napjainkra a méhészeti kultúra, a
méhészeti hagyományok visszaszorultak.
A projekt fő célja a természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme és fejlesztése a
méhészeti hagyományok közös megújítása által az erdőgazdaságoknál, a szlovák
Kistapolcsányi erdészeti üzem és a Vértesi Erdő Zrt. között. A partnerek specifikus céljai: A
fiatalok szemléletformálása, a méhészeti tudomány átadása és a biodiverzitás növelése.
Megújítani a méhészkedés hagyományát és a méhészeti termékek feldolgozását az
erdészeteknél. A méhészeti termékek feldolgozásával jobban hasznosítani a régiók természeti
és kulturális potenciálját és így támogatni a helyi vidéki gazdaságok fenntartható fejlődését.
Növelni a határmenti területek biodiverzitását. Erősíteni a mezőgazdasági kultúrák és
gyümölcsfák termőképességét a méhcsaládok aktív munkáján – beporzáson – keresztül.
Támogatni az oktató nevelő munkát a gyermek és ifjúsági célcsoportok környezettudatos
gondolkodásának elősegítése érdekében. A sajátos célok megvalósításával növelni a
határmenti térség vonzerejét.
Mind a szlovák, mind a magyar oldalon kialakításra kerül egy terepi méhes, ahol a gyerekek,
és a felnőtt érdeklődők megismerkedhetnek a méhek életével. A méhészeti termékek
feldolgozási munkáinak bemutatására a Kistapolcsányban kialakítandó skanzen és a
Vértestolnán megvalósuló méz- és viaszfeldolgozó üzem és tanterem ad helyet. Méhlegelőket
hoznak létre és tartanak fenn a partnerek. Közös magyar-szlovák szakmai tanulmányutat
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szerveznek. Több méhészeti rendezvényt terveznek megvalósítani (pl. méhészeti nap,
méhészeti termékek napja, stb).
Az erdészek a projektet 2 éven belül hajtják végre, melynek a teljes költségvetése
1 093 136,37 €, melyből az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatása 929 165,91 €.
A Vértesi Erdő Zrt. a Vértes- és a Gerecse-hegységek, valamint a Császári-dombság és a
Bakonyalja tájegységeken, mintegy 46.000 hektáron főként állami erdőterületet kezel.
Erdőállományaik igen változatos képet mutatnak a déli-Vértes szubmediterrán
karsztbokorerdeitől az északi oldalak bükkösein át a sík- és dombvidéki cseresekig.
Vadállományukban mind az öt hazai nagyvadfaj megtalálható. A változatos flóra nagyon
kedvező méhlegeltetési lehetőségeket nyújt, ezért Erdőgazdaság 2013-ban Csákváron
megalapította méhészetét. A tapasztalatok és a természeti adottságok birtokában örömmel
adják át tudásunkat, hogy a méhészet világát minél szélesebb körben megismerhessék.
A LESY Slovenskej republiky, štátny podnik-ot (Szlovák állami erdészetet) a Szlovák
Köztársaság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériuma hozta létre. Állami tulajdonú
vállalkozás a közérdekű igények kielégítésére, amelynek fő feladata a Szlovák Köztársaság
erdészeti és egyéb tulajdonainak kezelése. A klasszikus erdészeti tevékenységek mellett
közhasznú tevékenységeket is ellát, mint például az egyedülálló erdészeti skanzent a Vydrovo
völgyben, több mint 35 erdei tanösvényt, egyedülálló parkokat Kistapolcsányban és
Palárikovo-n. Olyan szervezetekhez tartozik, amelyek közel 60 éve sikeresen részt vettek
az európai bölények (Bison bonasus) megmentéséhez és tenyésztéséhez Kistapolcsányban.
Olyan erdészeti pedagógiát valósít meg, amely arra törekszik, hogy a gyermekeket a
környezettudatosságra nevelje és megismertesse őket az erdőkkel, az erdészek munkájával, és
más természeti értékekkel is.
A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
A sajtóközlemény tartalma nem képviseli az Európai Unió hivatalos álláspontját.
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