Fekete gólya
(Ciconia nigra)

A meszes homoki
erdőssztyepp-komplex
ökoszisztéma
szolgáltatásainak
helyreállítása
a Peszéri-erdőben

A hazai populáció csak az öreg erdőkkel és
a vizes élőhelyekkel együtt őrizhető meg.
A fekete gólya egész fészkelőterületén
veszélyeztetett faj. Természetvédelmi
értéke 500 000 Ft.

www.oakeylife.hu
Összefogással a biológiai
sokféleség megőrzéséért

Tövisszúró
gébics
(Lanius collurio)
Zsákmányát gyakran a bokrok töviseire felszúrva raktározza el, innen ered elnevezése is. Hazánkban rendszeresen fészkel.
Egy példány természetvédelmi értéke 25
ezer forint.

Homoki
nőszirom

Mocsári
kardvirág

(Iris humilis ssp. arenaria)

(Gladiolus palustris)

Jellegzetessége, hogy csupán pár napig
virágzik. Igen érzékeny az emberi behatásokra: az erősebben legeltetett területekről, például a juhlegelőkről eltűnik. Természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Hazánkban természetvédelmi oltalom alatt
álló, fokozottan védett, vörös listás faj; egy
példány természetvédelmi értéke 250 ezer
forint.

Díszes
tarkalepke

Nagy hőscincér

A Peszéri-erdő hazánk egyik legértékesebb, fajokban leggazdagabb része. Számos fajnak itt található meg a legnagyobb
Duna-Tisza közi, vagy éppen hazai állománya.
A természetvédelmi szempontból legjelentősebb (és helyi szinten

(Euphydryas maturna)
A díszes tarkalepkét számos veszélyeztető
tényező fenyegeti, például a cserjés erdőszegélyek felszámolása, illetve élőhelyeinek a csökkenő talajvíz-szint miatti átalakulása. A Duna-Tisza közén napjainkra már
csak néhány populációja maradt fent. Természetvédelmi értéke 50 000 Ft.

a legveszélyeztetettebb) növényfajok esetében – mint például a
homoki nőszirom és a mocsári kardvirág – a helyreállított területeken új állományokat hozunk létre az OAKEYLIFE program része-

(Cerambyx cerdo)
Örömteli eredménye a szakmai munkánknak, hogy sikerült kimutatni a nagy hőscincér jelenlétét a Peszéri-erdőben. Hazánkban elsősorban hegy és dombvidéki faj, de
az Alföld peremén is előfordul. Védett, természetvédelmi értéke 50.000 Ft

ként. Így nem csak az itt található populációjuk fog növekedni,
hanem összességében is javul majd ezen fajok természetvédelmi
helyzete.
Olyan beavatkozásokat is végzünk a projektben, amelyekkel bizonyos közösségi jelentőségű állatfajok (például tövisszúró gébics,
díszes tarkalepke) élőhelyeinek kiterjedését növeljük: ide tartozik
például a fajgazdag, strukturált (lépcsőzetes) erdőszegélyek kialakítása.

Állatos videók:

Védett fajok:

Letölthetők:

Szarvas
álganéjtúró

Magyar
futrinka

(Bolbelasmus unicornis)

(Carabus hungaricus)

Alföldünk legjobb állapotban megmaradt
homoki erdőssztyeppeinek, illetve homoki
sztyepprétjeinek bogárfaja. Egy példány
természetvédelmi értéke 50 ezer forint.

A projektben végzett munkánk eredményeképpen a faj előfordulását sikerült igazolnunk Kunpeszéren. Fokozottan védett faj,
természetvédelmi értéke 100.000 Ft

TUDTAD?
A Peszéri-erdőben 182 védett és fokozottan védett faj él
(a madarakat nem tartalmazza a lista), amelyek közül
19 faj közösségi jelentőségű.

