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A 2017-ben indult program arra vállal-
kozott, hogy egy erdőgazdaság (KEFAG 
Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.), 
egy nemzeti park (Kiskunsági Nemzeti 
Park Igazgatóság) és egy civil szervezet 
(Magyar Madártani és Természetvédel-
mi Egyesület) 5 éves együttműködő 
munkája során a legjelentősebb helyi 
veszélyeztető tényezők felszámolásával 
növeli az őshonos kocsányos tölgyek, a 
kiemelt fontosságú közösségi élőhelytí-
pusok, és a kedvezőtlen természetvé-
delmi helyzetű állat- és növényfajok 
számát.
Az inváziós fás szárú fajok vegyszeres 
visszaszorítására immár több éve a le-
hető leghatékonyabb és legszelektí-
vebb megoldásokat, módszereket hely-
ben igyekeznek kikísérletezni a résztve-
vők. Ezzel a közös munkával pedig azt 
szeretnék elérni, hogy visszaállhasson 

a helyi természetes viszonyok lehető 
legősibb állapota, és annak fenntartá-
sához később is csak minimális emberi 
beavatkozásra legyen szükség. 

Újabb fajok az értéktárban 
A szakmai együttműködés eredmé-
nyeképpen a Peszéri-erdőben feltűnt 
több, eddig nem látott faj, így a nagy 
hőscincér, a magyar futrinka, a bi-
kapók és az apró vetővirág. Utóbbi nö-
vényfaj érdekessége, hogy gyakran a 
talajfelszín alatt virágzik, ezért gyakor-
latilag észrevehetetlen. Terjesztésé-
ben a hangyáknak van nagy szerepe. 
Nevét onnan kapta, hogy virágai az 
őszi vetések idején nyílnak. A korábbi 
adatok szerint Kunpeszéren tudtak a 
létezéséről, azonban a Peszéri-erdő-
ből nem volt ismert.

Az OAKEYLIFE program egyik kiemelt 
célja, hogy azokon a termőhelyeken, 
ahol őshonos fajokból természetes kö-
rülmények között nem alakulna ki zárt 
erdő, ott helyreállítsák a természetes 
állapotokat, például mikrotisztások 
létrehozásával. Az erdészeti és termé-
szetvédelmi szakemberek reményei 
szerint ezzel számos faj – így a vetővi-
rág – számára kedvező feltételeket te-
remtenek. A vetővirág hosszú távú 
fennmaradását a Peszéri-erdőben 
csak a záródáshiányos részek (tisztá-
sok, nem zárt cserjések, felnyíló erdők) 
képesek biztosítani.

Természetes élőhelyek
A kiemelt természetmegőrzési terüle-
ten négy bangófaj él: a pókbangó, a 
légybangó, a méhbangó és a szarvas-

A Peszéri-erdő a Duna-Tisza köze fajokban leggazdagabb erdeje, kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési terület. A LIFE uniós pályázati forrásból és az Agrárminisztérium 
támogatásával indult OAKEYLIFE programmal hazánkban elsőként egy Natura 2000 besorolású 
terület egészén sikerülhet természetvédelmi és gazdasági szempontból egyaránt fenntartható 
pályára állítani az erdőgazdálkodási és erdőkezelési tevékenységeket.

HOGY VISSZAÁLLJON 
AZ EREDETI ÁLLAPOT
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bangó. Hazánkban minden orchidea 
természetvédelmi oltalom alatt áll.  
A pókbangó például fokozottan védett 
fajnak minősül, legnagyobb hazai állo-
mánya a Felső-Kiskunságban található. 
Az erdei rekonstrukciós program egyik 
akciója a Peszéri-erdő elcserjésedett 
tisztásainak helyreállítása, egyebek 
közt a pókbangó élőhelyeinek visszaál-
lítását is szolgálja.
A Peszéri-erdő lepkefaunája páratlan 
értéket hordoz: számos fajnak – pél-
dául díszes tarkalepke, tükrös bu-
salepke, ibolya-gyöngyházlepke – a 
legnagyobb Duna-Tisza közi állomá-
nya itt található, de a régióban gyako-
ri fajok is szép számban élnek az er-
dőben. Ezekkel a színes lepkefajokkal 
elsősorban nyár végén, ősszel, az er-
dei, illetve erdőszéli útvonalakon sé-
tálva találkozhatunk. Az egyes fajok 

egyedeinek az előfordulása (a popu-
láció által ténylegesen használt terü-
letek, élőhelyfoltok elhelyezkedése) 
nem véletlenszerű. Mindegyik faj a 
számára leginkább megfelelő élőhe-
lyen gyakoribb. 
Talán kevésbé ismert, hogy a hazánkban 
fokozottan védett ürge legnagyobb  
állománya a Felső-Kiskunságban talál-
ható, ennek szegélypopulációja él a 
Peszéri-erdő területén. Az ürgék vé-
delme elsősorban az élőhelyeik fenn-
tartásával, a gyepek extenzív legelte-
tésével, a cserjésedés megakadályo-
zásával történik.

Segítik a terjedésüket
A OAKEYLIFE projekt keretében hely-
reállított élőhelyek közül napjainkra 
már számos alkalmas lehetne egyes 
növényfajok megtelepedésére, de 
azok spontán megjelenésére a vissza-
fogott terjedőképességük miatt kicsi 
az esély. Ezeket a termőhelyeket  
a program keretében talajtérképezés-
sel azonosították a szakemberek. 
Majd pedig in situ, azaz közvetlen he-

lyi magvetéssel, illetve a vadon élő ál-
lományokból gyűjtött magokból ex si-
tu, azaz mesterségesen nevelt palán-
ták kiültetésével új állományokat hoz-
tak létre. Így járultak hozzá egyebek 
közt a fekete kökörcsin és a tavaszi 
hérics felső-kiskunsági állományainak 
megőrzéséhez, a pannon homoki gye-
pek kedvező természetvédelmi álla-
potának helyreállításához, illetve a 
biológiai sokféleség megőrzéséhez.
A Peszéri-erdőben zajló oktatási-szem-
léletformálási tevékenységek része-
ként létrehozott, kellemes sétával vé-
gigjárható 4 kilométeres, 4 táblából álló 
tanösvény is sok érdekességgel szolgál 
az idelátogató túrázóknak.  Előzetes 
bejelentkezés (http://oakeylife.hu/kap-
csolat/) után pedig a felújított Bemuta-
tóháztól vezetett túrán az erdő egyik 
legidősebb, több mint 420 cm törzskör-
méretű tölgyét is megcsodálhatják az 
érdeklődők a Kunpeszér melletti Pe-
széri-erdőben.
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Ismét feltűnt a vetővirág

A Peszéri-erdő lepkevilága igen gazdag, 
a képen a díszes tarkalepke

Az őshonos kocsányos tölgyesek 
térnyerése a célA tavaszi hérics 

és a fekete kökörcsin is újra 
kedvező élőhelyre talál

A program az ürgék védelmét is szolgálja


