
  

Euro-szibériai erdősztyepp tölgyesek és pannon homoki gyepek megőrzése Euro-szibériai erdősztyepp tölgyesek és pannon homoki gyepek megőrzése 
a „Nagykőrösi pusztai tölgyesek” pSCI területéna „Nagykőrösi pusztai tölgyesek” pSCI területén

LIFE-Nature projektLIFE-Nature projekt

Fotó: Csóka Annamária



  

A „Nagykőrösi pusztai tölgyesek” pSCI alapadatai I.A „Nagykőrösi pusztai tölgyesek” pSCI alapadatai I.

A projekt hivatalos címe: 
        Conservation of Euro-Siberian steppic woods and Pannonic sand steppes in 

‘Nagykőrösi pusztai tölgyesek’ pSCI 

A projekt rövidítése: HUNSTEPPICOAKS

A projekt időtartama: 2006.09.01. – 2011.08.31. (5 év)
A projektterület nagysága: 942 ha

A projekt teljes költségvetése:  1 863 236 EUR
Az igényelt európai uniós hozzájárulás:  1 397 427 EUR (a teljes költségvetés 75%-a)

A projekt kedvezményzettje: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Képviselő: Füri András igazgató
Projektvezető: Csóka Annamária természetvédelmi referens

A projekt partnere (1): Nagykőrös Város Önkormányzat
Képviselő: Dr. Czira Szabolcs polgármester 
Projektkoordinátor: Kiss Péter irodavezető

A projekt partnere (2): WWF Magyarország
Képviselő: Márkus Ferenc igazgató
Projektkoordinátor: Gálhidy László erdészeti programvezető



  

A „Nagykőrösi pusztai tölgyesek” pSCI alapadatai II.A „Nagykőrösi pusztai tölgyesek” pSCI alapadatai II.



  

A „Nagykőrösi pusztai tölgyesek” pSCI alapadatai III.A „Nagykőrösi pusztai tölgyesek” pSCI alapadatai III.

euro-szibériai erdősztyepp tölgyesek tölgyfajokkal (Quercus 
spp)(91I0)

pannon homoki gyepek (6260)

Jelölő élőhelyek:Jelölő élőhelyek:

Fotó: DINPI

Fotó: DINPI

Fotó: DINPI



  

A „Nagykőrösi pusztai tölgyesek” pSCI alapadatai IV.A „Nagykőrösi pusztai tölgyesek” pSCI alapadatai IV.

tartós szegfű (Dianthus diutinus)
szarvas ganéjtúró (Bolbelasmus unicornis)
nagy hőscincér (Cerambyx cerdo)
szarvasbogár (Lucanus cervus) 

Jelölő fajok:Jelölő fajok:

Fotó: DINPI

Fotó: Bérces Sándor

Fotó: Sipos Katalin

Fotó: Nagy István



  

Előkészítő tevékenységek; kezelési/akciótervek kidolgozásaElőkészítő tevékenységek; kezelési/akciótervek kidolgozása
A.1. A projekt rendszerének felállítása
hivatalos vezetők, társadalom tájékoztatása a projektről
új személyi állomány felvétele
helyi iroda kibérlése 
szükséges felszerelés beszerzése 
Tanácsadó Testület felállása 

A.2. A projekt arculatának megtervezése
tetszetős és egységes design létrehozása (projektlogó, promóciós tárgyak, stb.)

A.3. Az épületfelújítás előkészítése
a Pálfája erdő épületkomplex engedélyes, környezeti nevelési céloknak megfelelő felújítási tervének 
elkészítése

A.4. Természetvédelmi kezelési munkák előkészítése
a jelölő társulásoknak elsődlegesen természetvédelmi rendeltetést adunk a ‘gazdasági célú erdő’ 
helyett
 létrejön a természetvédelmi kezelési munkák elvégzésének erdészeti üzemtervi lehetősége

A.5. Natura 2000 terület kezelési terv összeállítása
összeállításra kerül a „Nagykőrösi pusztai tölgyesek” pSCI hosszútávú, érintettekkel véleményeztetett, 
nemzeti kompetens hatóság által hivatalosan elfogadott természetvédelmi kezelési terve
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Földterületek/jogok vásárlása/bérléseFöldterületek/jogok vásárlása/bérlése

B.1. Az euro-szibériai erdősztyepp tölgyes és pannon homoki gyep      
élőhelyek feletti korlátozott rendelkezési jog átvétele
a gazdálkodási céllal történő erdészeti tevékenység teljes felfüggesztése a jelölő élőhelyfoltokon (175 
ha) az erdőtulajdonosokkal kötött, önkéntes vállalással kapcsolt kompenzációs kifizetések útján, 90 éves 
időtartamra
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Fotó: DINPI Fotó: DINPI



  

B. 1.B. 1.

Földterületek/jogok vásárlása/bérléseFöldterületek/jogok vásárlása/bérlése



  

Egyszeri megvalósítású feladatokEgyszeri megvalósítású feladatok
C.1. Fásszárú invazív és tájidegen fajok mechanikai és kémiai 
módszerekkel történő eltávolítása
invazív fafajok nagymértékű visszaszorítása a teljes projektterületen (405 ha), mechanikus úton, valamint 
szelektív vegyszerek kíméletes alkalmazásával

C.2. Mesterséges felújítás őshonos fafajokkal
jelölő élőhelyek foltjai közötti, zárt állományú invazív fafajok állományainak átalakítása, és a jelölő 
élőhelyek foltjain belüli invazív foltok cseréje őshonos állományra (összesen 88,5 ha), helyi csemete 
telepítéssel, makkrakással

C.3. Vadkizárásos természetes erdőfelújítás
12600 m vadkizáró kerítés segítségével a természetes felújulási képesség vizsgálata lehetővé válik
a természetes erdőfelújulást a vadkárosítás jelentős mértékű visszaszorításával segítjük
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Fotó: DINPI Fotó: DINPI
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Egyszeri megvalósítású feladatokEgyszeri megvalósítású feladatok



  

C.4. Oktatási és ökoturisztikai célú épületegyüttes felújítása

CC

Fotó: DINPI Fotó: DINPI

egyemeletes, foglalkoztató és előadóteremmel, melegítőkonyhával, ökologikus berendezésekkel ellátott 
oktatóépület kialakítása
az oktatóépület az oktatási programok megvalósításához alkalmas berendezése
felújított melléképületek 
kültéri fabútorok és játszótér kihelyezése
táborhelyek és sportpálya kialakítása
terület- és kertrendezés, utak minőségjavítása



  

C. 4.C. 4.

Oktatási és ökoturisztikai célú épületegyüttes felújítása



  

Visszatérő kezelési feladatokVisszatérő kezelési feladatok

D.1. Lágyszárú invazívok kezelése, fásszárú invazívok utókezelése
a lágyszárú és fásszárú invazívok 99%-a eltávolításra kerül a teljes projektterületről (405 ha), ismételt, 
szelektív, kíméletes vegyszerezéssel

D.2. Erdőátalakítások utókezelése
az őshonos erdőtelepítések ápolása (88,5 ha) a sikeres felújulás érdekében
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Fotó: DINPI Fotó: DINPI



  

Társadalmi figyelemfelkeltés és az eredmények kommunikálásaTársadalmi figyelemfelkeltés és az eredmények kommunikálása
E.1. A társadalom informálása – Médiamunka
széleskörű média-jelenlét (televízió, rádió, országos és helyi lapok, stb.)
hazai és nemzetközi sajtókonferenciák megrendezése

E.2. A társadalom informálása – Honlap
naprakész honlap felállítása és működtetése (magyar és angol nyelvű változatban), e-mail címmel, 
letölthető dokumentumokkal,  linkekkel, bannerekkel
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E.3. Programok kidolgozása az oktatási központ számára
elkészülnek  a „Nagykőrösi pusztai tölgyesek” pSCI-re vonatkozó oktatási programcsomagok (tanórai, 
nyári tábor, tanösvény program), módszertani kézikönyvvel
összeállításra kerül egy akkreditált, 30 órás pedagógus-továbbképzési program
E.4. Az oktatási programmal kapcsolatos célirányos kommunikáció
elkészül az oktatási programot bemutató szóróanyag 
megrendezésre kerül évente 3 féle természetvédelmi rendezvény
a projekt honlapján elkészül az oktatási honlap-rész
E.5. Az oktatási program megvalósításának elindítása és folyamatos 
üzemeltetése
gyermekcsoportok folyamatos részvétele a programtípusokon
pedagógus-csoportok részvétele a több alkalommal megrendezett továbbképzési programon
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Fotó: Kézdy Pál Fotó: Kézdy Pál



  

E.6. Kölcsönös kommunikáció különböző szakmai csoportok között, és a 
tudományos eredmények közvetítése
megvalósul a szakértőkkel való folyamatos, kölcsönös kommunikáció a a természetvédelmi kezelési 
feladatok végrehajtása terén
pusztai tölgyes és pannon homoki gyepek monográfia, valamint CD kiadása
75 külföldi szakértő részvételével megrendezésre kerül a pusztai tölgyes konferencia
20 magyar szakértő és civil szervezet ismerkedhet meg a projekt eredményeivel

E.7. Szabadon látogatható tanösvény létesítés
a létrehozott 10 állomásos, 2200 m hosszú, tanösvény füzettel is rendelkező tanösvényen keresztül 
bemutatásra kerülnek a „Nagykőrösi pusztai tölgyesek” pSCI természetvédelmi értékei és a Natura 2000 
hálózat szerepe

E.8. A Layman-jelentés összeállítása
A LIFE programban kötelező, laikusoknak szóló projekteredmény-összefoglaló kiadása magyar és 
angol nyelven, a projekt lezárása előtt
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Fotó: Nationalpark Hohe Tauern Fotó: DINPI



  

Projektműködtetés és monitoringProjektműködtetés és monitoring
F.1. Projektvezetés, partneri együttműködések szervezése
a projekt lebonyolítása hatékonyan, szervezetten, szakszerűen zajlik
F.2. Természetvédelmi kezelés monitoring
az élőhelykezelési tevékenység részletes dokumentációja megtörténik
a hatások értékelése 
F.3. Jelölő élőhelytípus biológiai állapotának monitorozása
a „Nagykőrösi pusztai tölgyesek” pSCI természeti értékeinek részletes dokumentációja és értékelése 
történik meg, különös tekintettel a referencia élőhelytípusok és fajok minőségi és mennyiségi 
változásaira
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Fotó: Kézdy Pál Fotó: DINPI



  

F.4. Az After – LIFE természetvédelmi kezelési terv

FF

LIFE program utáni megőrzési terv összeállítása
a kiemelt jelentőségű élőhelyek sikeres megőrzése, a kedvező természetvédelmi helyzet állandósul, 
vagy javul
A jelölő élőhelyek felett a természetvédelem diszponál, így a természetvédelmi kezelés prioritást élvez
A helyi érdekeltek és a társadalom, valamint a szakmai plénum folyamatosan tájékozatást kap a 
„Nagykőrösi pusztai tölgyesek” pSCI-vel kapcsolatos témakörökről
komplex oktatási programok működnek a régióban (euro-szibériai erdősztyepp tölgyes és pannon 
homok gyepek központi témával)



  

Köszönöm a figyelmet!Köszönöm a figyelmet!


