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In Hungary, the greatest threat to the sustenance
of the remaining forest steppes is the expansion of
invasive tree species and the degradation those cause.
Considering the objectives of the OAKEYLIFE project, one of the biggest challenges was to control the
invasive tree species.

Hazánkban a napjainkban fennmaradt erdőssztyeppek fenntartása az inváziós fafajok terjeszkedése és az ezzel együtt járó degradáció jelenti
a legnagyobb veszélyt. Az OAKEYLIFE projektben is az inváziós fafajok
visszaszorítása jelentette az egyik legnagyobb kihívást.

Invasive tree species pose a huge problem both for
forestry and nature conservation by overgrowing
native tree and shrub species due to their rapid growth
and by releasing allelopathic (growth and germination inhibiting) compounds into the soil that prevent the establishment of a grassland layer of native
herbaceous plant species typical of natural and seminatural forests. As they proliferate, the biodiversity of
the area is significantly reduced and the economic
value of the forest stands is also significantly reduced. The most important invasive tree species in the
Peszér-forest are the tree of heaven (Ailanthus altissima), the common hackberry (Celtis occidentalis), the
box elder (Acer negundo) and the black cherry (Prunus
serotina).
Both mechanical and chemical methods can be used
to control invasive tree species.

Az OAKEYLIFE projektet 2017. augusztus 1. és 2022. december 31.
között a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. (továbbiakban
KEFAG Zrt.) – mint fő kedvezményezett –, a Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatóság (továbbiakban KNPI) és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (továbbiakban MME) - mint társkedvezményezettek valósították meg, az Európai Unió LIFE Nature alapja, valamint az Agrárminisztérium támogatásával.

The OAKEYLIFE project was implemented between
1 August 2017 and 31 December 2022 by KEFAG Kiskunsági Forestry and Wood Industry Plc. (KEFAG Plc.)
– as the main beneficiary –, Kiskunság National Park
Directorate (KNPD) and MME BirdLife Hungary (MME)
– as co-beneficiaries – with the support of the LIFE
Nature Fund of the European Union and the Ministry of
Agriculture of Hungary.

A projekt teljes költségvetése 2 685 487 € volt.

The total project budget was 2,685,487 €.

A Bács-Kiskun megye északi határán, Kunpeszér település mellett fekvő
Peszéri-erdőben még megtalálhatók a fajgazdag, homoki erdőssztyepp
élőhelyek napjainkra fennmaradt képviselői. Projektünk hazánkban
elsőként egy teljes Natura 2000 terület léptékén célozta meg mind
természetvédelmi, mind gazdasági szempontokból fenntartható pályára állítani az erdőgazdálkodási és erdőkezelési tevékenységeket.

The Peszér-forest (Central Hungary) provides home for
the last remaining species-rich sandy steppe habitats.
Our project was the first in Hungary to aim at putting
forest management activities on a sustainable path
at the scale of a complete Natura 2000 site from both
conservation and economic aspects.

Az OAKEYLIFE projekt - amelynek neve a „tölgyes” és a „kulcs” szavakra utal – fő célja a kiemelkedő természetvédelmi értéket képviselő
erdőssztyepp tölgyesek helyzetének javítása volt.
Kiemelt céljaink voltak:
• az erdőssztyepp élőhelyek természetvédelmi helyzetének javítása
• a védeni kívánt élőhelyek fennmaradását veszélyeztető tényezők
– elsősorban az idegenhonos, inváziós növényfajok – felmérése
és hatékony kezelése
• a közösségi jelentőségű állat- és növényfajok állományainak
felmérése, és a számukra alkalmas élőhelyek kiterjedésének
növelése
• oktatási- és szemléletformálási tevékenységekkel a társadalmi
felelősségvállalás és környezettudatos magatartás növelése
• jó példák megfogalmazásával a hasonló problémákkal szembesülő gazdálkodók segítése

The main objectives of the OAKEYLIFE project were
the conservation and restoration of native forest
steppe habitats, such as the lowland pedunculate
oak forests.

Our goals were:
• improving the conservation status of forest steppe
habitats
• assessing and effectively controlling the most
significant local threatening factors (especially the
invasive alien plant species)
• assessing the populations of species of Community
interest and increasing the extent of suitable habitats
of those
• enhancing social responsibility and environmental
awareness through educational and awarenessraising activities
• sharing best practices and lessons learned with
stakeholders facing similar problems

In the OAKEYLIFE project, the mechanical method
was applied in areas with massive presence of invasive tree species, no longer representing significant
conservation value. Not only trees that had reached
seed-bearing age, but also individuals forming the
regeneration layer and seedlings emerging from the
soil seed bank must have been treated. Seed production was terminated by clearcutting the infested
patch, including cutting the seed-bearing trees. Subsequently, as these invasive tree species produce both
root and stump sprouts, both stumps and roots had
to be removed to prevent regrowth. Seeds of invasive
tree species are able to germinate for several years or
even decades, so after the removal of seed-bearing
trees, stands of invasive tree species can still regenerate from seeds for a very long time. However, the next
step in the technology used, deep ploughing after
stump removal, places the seeds deep enough in the
soil that they are no longer able to reach the ground
surface. Thus, with the technology we used (clearcutting-stump removal-deep ploughing), we were able
to achieve nearly 100% efficiency in the removal of
invasive tree species. Of course, in such a case, the
stumps had to be removed from the area, because the
stump colonies created in situ would soon develop
into infestation hotspots of invasive tree species.
Chemical control of invasive woody plants is quite
labour-intensive and time-consuming, but can be
carried out selectively and with high efficiency. This
method was mainly used in areas with lower abundance of invasive tree species in plots of higher conservation value. In order to maintain high level of selectivity,
each tree, large or small, had to be treated individually.
Smaller diameter trees (less than 3 cm) were treated
by painting after bark wounding. For specimens with
larger diameter, the method combining drilling and
injection was used.
During the action, we aimed to control invasive
species on 403.8 ha. We first started with the
seed-bearing trees. We then treated specimens
over 3 cm in diameter by the injection method,
which involved the treatment of 85,000 specimens.

INVAZÍV FAJOK KORLÁTOZÁSA

Az inváziós fafajok hatalmas erdővédelmi és természetvédelmi problémát jelentenek, mert gyors növekedésüknek köszönhetően kiszorítják az őshonos fa- és cserjefajokat, valamint olyan allelopatikus (növekedés- és csírázásgátló) vegyületeket juttatnak a talajba, amelyek
meggátolják a természetes és természetszerű erdőkre jellemző, őshonos
lágyszárú növényfajokból álló gyepszint kialakulását. Elszaporodásukkal az adott terület biológiai sokfélesége, illetve az erdőállományok
gazdasági értéke is jelentősen csökken. A Peszéri-erdőben a mirigyes
bálványfa (Ailanthus altissima), a nyugati ostorfa (Celtis occidentalis), a zöld
juhar (Acer negundo) és a kései meggy (Prunus serotina) a legjelentősebb
inváziós fafajok.
Az inváziós fafajok visszaszorítására mechanikus és vegyszeres módszerek
is alkalmazhatók.
Az OAKEYLIFE projekt keretében a mechanikus módszert az inváziós fafajokkal erősen fertőzött és érdemi természetvédelmi értéket már nem
hordozó területeken alkalmaztuk. Az alkalmazott technológiával nem
csak a magtermő kort elért fák, hanem az újulati szintben és a talaj magbankjában megtalálható egyedek is el lettek pusztítva. A magtermést
a fertőzött folt tarvágásával – így többek között a magtermő anyafák kivágásával – szüntettük meg. Ezt követően, mivel ezek az inváziós fafajok rendkívül jól sarjadnak gyökérről és tuskóról egyaránt, a tuskókat és
a gyökérzetet is el kellett távolítani az újrasarjadás megakadályozása érdekében. Az inváziós fafajok talajba kerülő magjai több évig vagy akár
évtizedig is csíraképesek maradhatnak, így a magtermő fák eltávolítása után az inváziós fafajok állományai még igen sokáig képesek magról felújulni. Azonban az alkalmazott technológia következő lépésében,
a tuskózást követő mélyszántással olyan mélyre kerülnek a magok a talajban, ahonnan már nem képesek kinőni a magoncok. Így az általunk
alkalmazott módszerrel (tarvágás-tuskóeltávolítás-mélyforgatás) közel
100%-os hatékonysággal végezhettük el a mentesítés. Természetesen
ilyen esetben a tuskókat le kellett hordani a területről, mert a helyben
kialakított tuskópásztákból rövid időn belül az inváziós fafajok fertőzési
gócai alakulnának ki.
Az inváziós fásszárúak ellen való vegyszeres védekezés meglehetősen
nagy munkaerő- és munkaidőigényű, viszont szelektíven és nagy hatékonysággal elvégezhető. Ez a módszer elsősorban az inváziós fafajokkal
kevésbé fertőzött, magasabb természetvédelmi értéket képviselő területeken alkalmaztuk. A szelektivitás érdekében minden egyes, kisebb vagy
nagyobb méretű fát egyedileg kellett kezelni. A kisebb átmérőjű (3 cm
alatti) fák esetén a kéregsebzést követően kenéssel végeztük el a kezelést. A nagyobb átmérőjű fáknál fúrást követő injektálást alkalmaztunk.
Az akció során 403,8 ha-on vállaltuk az invazív fajok visszaszorítását. Először a magtermő fákkal kezdtük a munkálatokat. Ezt
követően a 3 cm feletti átmérőjű fákat öltük el fúrás utáni injektálás módszerével, ami 41500 bálványfa, 22 400 nyugati ostorfa,
11 800 kései meggy és 10 600 zöld juhar egyed kezelését jelentette.
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A második körben ellenőrző munkálatokat végeztünk, amely során
az elmaradt és az évek során megerősödött egyedek ismételt elölését
végeztük/végezzük.

In the second round, control work was carried out,
with repeated killing of individuals that were missed
and had strengthened over the years.

1. Nyugati ostorfa (Celtis occidentalis)
Ez az Észak-Amerikából származó faj a Duna-Tisza közén jelenleg a legintenzívebben terjedő inváziós fafaj.

2. Kései meggy (Prunus serotina)
Ezt az észak-amerikai fafajt erős fiatalkori növekedési
erély jellemzi, a magtermő kort már néhány év alatt elérheti. Jól tűri az árnyalást, így a zárt erdőállományokban is jól terjed.

1) Common hackberry (Celtis occidentalis)
This species, originating from North America, is characterized with
the most rapid spreading in the Danube-Tisza interflow region.

2) Black cherry (Prunus serotina): This species, originating from
North America, is characterized with rapid growth. It can reach
the seed-producing phase in a couple of years. Due to its shade-tolerance, it spreads in forests with closed canopy, too.

3. Mirigyes bálványfa (Ailanthus altissima):
A bolygatott talajfelszíneket gyorsan kolonizáló fafaj.
A Peszéri-erdőbe a II. Világháború előtt ültették először,
az 1970-es években gyorsult be a terjedése és napjainkban már az erdő minden részén megtalálható. Érdekes
módon már megjelent természetes károsítója is.

4. Zöld juhar (Acer negundo)
Az amerikai fehér medvelepke (Hyphantria cunea) egyik
elsőrendű tápnövénye, így e lepke terjedéséhez és gyümölcsfákon okozott kártételéhez is nagymértékben hozzájárul.

3) Tree of heaven (Ailanthus altissima)
This species, originating from East Asia, primarily colonises disturbed soil surfaces. It was introduced to Peszér-forest before World
War II, now it is present in every forest subcompartment.

4) Box elder (Acer negundo)
This species, originating from North America, is a main food of
the pest Hyphantria cunea. Therefore its presence is a threat for
other species, especially for fruit trees.
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INVAZÍV FAJOK KORLÁTOZÁSA A KNPI
KEZELÉSÉBEN ÁLLÓ ERDŐKBEN

A projektet megelőzően a KNPI vagyonkezelésében álló erdőállományokat az a kettősség jellemezte, hogy mind a természeti értékek, mind
az inváziós fásszárú fajok tömegesen fordultak elő. Az inváziós fajok terjedése és élőhely-átalakító hatása miatt végbemenő degradációs folyamatok miatt a természeti értékek megőrzése nem lett volna biztosítható az elvégzett beavatkozások nélkül. Ezekben az erdőkben több, mint
101 000 db magtermő korú inváziós fa volt jelen a beavatkozások előtt,

C7/ ELIMINATION OF
INVASIVE ALIEN PLANT
SPECIES BY KNPD
Prior to the project, the forest stands under KNPD's management were characterised by both the presence
of unique natural assets and the massive invasive woody species. Due to the degradation processes caused
by the spread of invasive species and their negative
impacts on native species and natural ecosystems,
the conservation of the natural values could not have
been secured without the interventions carried out.

ezek mellett a még nem magtermő korú, de az 1,3 méteres magasságot elért egyedek száma 1 680 000 volt. Az ennél alacsonyabb egyedek
száma több tíz millióra volt tehető.
A KNPI vagyonkezelésében álló teljes erdőterületen, azaz összesen
185,19 hektáron volt szükséges beavatkozásokat végezni, a technológiasorozatok adaptív, a kiindulási viszonyoknak és célállapotnak megfelelő alkalmazásával. Az inváziós fajok magtermő korú egyedeinek (több,
mint 101 000 egyednek!) elölése mindenhol megtörtént, így helyben
a következő néhány évben nem fog keletkezni mag, a fertőzési gócok
teljes mértékben felszámolásra kerültek. Az inváziós fásszárú fajok,
az erdőállományok újulati szintjében található egyedeit többszöri beavatkozással és változatos módszerekkel – többek között a projekt során
kifejlesztett, karos emelő elvén működő szerkezettel – távolítottuk el,
a célterület kb. 60%-án. Ezt a munkát a fenntartási időszakban is folytatni
kell majd.
Az eredmények közül kiemelhető, hogy a hazai homoki erdőssztyepp
tölgyesek közül jelenleg valószínűleg csak a Peszéri-erdőben találhatók
meg inváziós fásszárú fajoktól teljesen megtisztított – így 1-2 évtizedes
távlatban is biztosított természetvédelmi helyzetű – állományok. Az elvégzett beavatkozások eredményeként összesen 95,55 hektáron javult
az erdőállományok természetességi mutatója. Ezen belül is kiemelhető,
hogy az őshonos fafajokban gazdag, inváziós fásszárú fajok idős (magtermő korú) egyedeitől teljesen mentes, természetszerű erdőállományok
kiterjedése 49,58 hektárral nőtt.
Az inváziós fajok visszaszorításába sikerült számos önkéntest is bevonnunk. Az évente megrendezett erdőkezelési táborok, a Fanyűvő Kupa
néven futó erdőkezelési versenyek, az évi több alkalommal megszervezett önkéntes napok és az alkalomszerűen (pl. cégek, baráti társaságok
részvételével) megtartott rendezvények keretében az évek alatt több,
mint 3000 napnyi munkát végeztek el önkénteseink.
Az inváziós fajoktól megtisztított állományokban látványosan megindultak a regenerációs folyamatok: az őshonos fa- (pl. mezei szil, vadkörte,
magyar kőris, kocsányos tölgy) és cserjefajok (pl. csíkos kecskerágó, varjútövisbenge, veresgyűrű som) újulata tömegesen jelentkezik, és helyenként már a 2-3 métert is elérte az újulati szint magassága. Az inváziós
fajok jelentős – az észlelési küszöbérték szintjéig megvalósult - visszaszorítása és a regenerációs folyamatok miatt a természetes és természetszerű erdők kiterjedése megsokszorozódott.

In these forests, more than 101,000 seed-producing
invasive trees were present before the interventions,
in addition to that there were 1,680,000 trees not yet
seed-producing phase but reaching a height of 1.3 m.
The number of saplings and seedlings of invasive tree
species was estimated to be in the tens of millions.
It was necessary to carry out interventions throughout the total forest area under KNPD management
(185.19 ha), using an adaptive application of technologies according to the initial conditions and target status. The removal of seed-producing individuals of the
invasive species (more than 101,000 individuals!) has
been carried out everywhere, so that no seeds will be
produced locally for the next few years as infestations
have been completely eradicated. The invasive trees
in the understory layer, have been removed through
multiple interventions applying a variety of methods,
including the use of a lever device developed during
the project, in about 60% of the target area. This work
need to be continued during the maintenance period.
Among the results, it should be highlighted that considering all the Hungarian high conservation value sand
forest steppes, completely invasive tree species-free
forest stands are probably found currently exclusively
in the Peszér-forest. It will secure the local conservation status of habitats for 1-2 decades. As a result of the
interventions carried out, the naturalness index (according to the Hungarian Forest Act) of the forest
stands has improved on a total of 95.55 ha. In particular, the area of high conservation value seminatural
forest stands completely free of seed-producing
invasive tree species, has increased by 49.58 ha.
A large number of volunteers have been involved
in the control of invasive species. Over the years our
volunteers have carried out more than 3,000 days of
work through the annual forest management camps
and forest management competitions (Peszér-Cup)
furthermore during the volunteer days (oragnised several times a year) and in other occasional events (e.g
with companies, groups of friends participating).
The regeneration processes in the stands cleared of
invasive species have become quite spectacular: the
regeneration of native tree species (e.g. field elm,
wild pear, hungarian ash, pedunculate oak) and shrub
species (e.g. european spindletree, european buckthorn, common dogwood) is massive, and in some
places the regeneration height has reached 2-3 metres. The reduction of invasive species to the detection threshold
level followed by the regeneration processes has led to a multiplication of natural and seminatural forest cover.

101,000 seed-bearing individuals,
95.55 ha of forest stands with improving state
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A2 AKCIÓ/
GIS ADATBÁZIS KÉSZÍTÉSE
A PROJEKT TERÜLETRE

A3/ HYDROLOGICAL
AND SOIL MAPPING OF
HUNGARIAN PROJECT
SITES
The main objective of combining groundwater monitoring and soil sampling was to produce a detailed
soil map covering the total extent of the Peszér-forest.
These surveys provided sufficient information for our
future forest management and reconstruction works,
including more accurate tree species selection in areas
subject to forest structure conversion projects aiming
species replacement. Instead of the originally planned
mechanical sampling, we dug soil pits in a wider network and then narrowed this network by taking soil
samples with an Edelman-type soil sampler. A total
of 2,526 soil samples were taken from 638 sampling
points and analysed for the main 9 parameters in our
own soil laboratory. From these data series, a complete soil map of the Peszér-forest was produced. The
laboratory tests were completed in October 2019 and
the site (factor) map was completed by December 2019.

A Peszéri-erdőben zajló, természetvédelmi célú
beavatkozások megtervezéséhez, az egyes munkaterületek kijelöléséhez, az előrehaladás nyomon
követéséhez és a terület állapotában bekövetkezett
változások elemzéshez rengeteg adat gyűjtésére,
feldolgozására és tárolására volt szükség.
A projekt GIS adatbázisába integráltuk a Peszérierdőben gyűjtött korábbi biotikai (elsősorban a védett fajok előfordulásaira vonatkozó) adatokat,
illetve a projektidőszak során gyűjtött adatokat is.
Az OAKEYLIFE projekt során gyűjtött adatokkal
a Peszéri-erdő természeti értékeinek és veszélyeztető tényezőinek (elsősorban az inváziós fásszárú
fajok) előfordulásainak ismerete nagyságrendekkel
javult. A projektet megelőzően rendelkezésünkre
álló mintegy 4400 rekordnyi mennyiségű adatot
további több, mint 300 000 rekorddal egészítették ki/aktualizálták a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatóság munkatársai, illetve a terepi munkákba
bevont önkéntesek, szakdolgozók, kutatók.
A projekt során gyűjtött adatok térinformatikai
elemzésével nagy felbontású előfordulási térképeket készítettünk a projekt célfajaira (homoki
nőszirom, mocsári kardvirág, szarvas álganéjtúró,
skarlátbogár) és élőhelytípusokra (euro-szibériai
erdőssztyepp tölgyesek, pannon homoki borókásnyárasok, pannon homoki gyepek).

A2/ CREATION OF
GIS-DATABASE FOR
THE PROJECT AREA

A lot of data had to be collected, processed and stored
in order to plan the conservation interventions in the
Peszér-forest, to define the work areas and also to
monitor progress and to analyse changes in the status
of the area.

A3 AKCIÓ/

VÍZ- ÉS TALAJTANI TÉRKÉPEZÉS

Previous biotic data (mainly on the occurrence of protected species) collected in the Peszér-Forest has been
integrated into the project’s GIS database, as well as
data collected during the project period.
With the data collected during the OAKEYLIFE project,
the knowledge on natural assets (species and habitats) and threatening factors (mainly invasive woody
species) of the Peszér-forest has been improved by
orders of magnitude. The amount of biotic data recorded before the project was supplemented/updated
by the staff of the MME BirdLife Hungary and the Kiskunság National Park Directorate, as well as by volunteers, specialists and researchers involved in field work,
summing up more than 300,000 records.
The data collected during the project were analysed
using geo-spatial data analysis to produce highresolution occurrence maps for the target species (the
sand iris, marsh gladiole, and the two beetle species:
an earth boring dung beetle species and red flat bark
beetle) and habitat types.

A víz- és talajtani monitoringozásokkal az volt fő célunk,
hogy a Peszéri-erdőre egy teljes területet átfogó termőhelytérképezést végezzünk. Ezen felvételezések nagyban
hozzájárultak a jövőben végzendő munkáink megalapozásához, így a fafajcserés erdőszerkezet átalakítással
érintett területek esetén a pontosabb fafajmegválasztáshoz. Az eredetileg tervezett gépi mintavételezés
helyett talajszelvény gödröket ástunk tágabb hálózatban, majd ezt a hálózatot szűkítve, Edelman-típusú talajmintavevővel vettünk talajmintákat. A munkálatok során
638 db felvételi pontból összesen 2526 db talajmintát vettünk, majd ezeket a saját talajlaboratóriumunkban,
9 fő vizsgálati paraméter alapján elemeztük. Az adatsorokból pedig elkészítettük a Peszéri-erdő teljes

In our opinion, the typically higher groundwater level
in the Peszér-forest, compared to the average of the
Danube-Tisza area, contributes greatly to the survival
of the pedunculate oak seedlings originating from natural regeneration. To monitor the changes in groundwater level, 3 groundwater monitoring wells were
installed in the northern, central and southern parts
of the forest block. The monitoring wells are fully automatic and send the data (groundwater depth, groundwater temperature, water conductivity) every 4 hours.
These data show that the groundwater depth varies
between 2.5 and 4.5 m.

termőhely-térképét. A laboratóriumi vizsgálatokkal 2019.
októberében végeztük, a termőhelytérkép pedig 2019.
decemberére készült el.
A Peszéri-erdőben véleményünk szerint a Duna-Tisza közére
jellemző átlagosnál magasabban lévő talajvíz nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a kocsányos tölgynek megmaradó, természetes újulata legyen. A talajvíz mozgás megfigyelése érdekében 3 db talajvíz monitoring kutat telepítettünk
az erdőtömb északi, középső és déli részére. A monitoring kutak teljesen automatikusan működnek, 4 óránként az
alábbi adatokat küldik meg: talajvíz mélysége, talajvíz hőmérséklete, víz vezetőképessége. Ezek alapján megállapítható, hogy a talajvíz mélysége 2,5 és 4,5 m között ingadozik.
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C2, C3, C4 AKCIÓ

C6,C9 AKCIÓ

C2 AKCIÓ/

CSERJEBORÍTÁS KORLÁTOZÁSA

C2/ REDUCTION OF
SCRUB-COVER OF
OVERGROWN AREAS

A Peszéri-erdőben a fiatal, sarjaztatott erdőállományokban sok esetben
olyan szintű cserjeborítás alakult ki, amely negatívan befolyásolta az erdőrészletek élővilágának sokszínűségét, valamint az erdő állományalkotó fafajainak növekedését. A cserjeborítás korlátozásával a célállomány fafajai a cserjék fölé tudnak nőni, majd a nagyobb mértékű koronazáródást követően már nem alakulnak ki ilyen összefüggő zárt cserjések. A cserjeborítás korlátozása mechanikus úton, kézi és gépi eszközökkel történt. A vállalt 103,26 ha-t túlteljesítettük, összesen 104,29 ha-on
végeztük el cserjeborítás korlátozását.

In many cases, the young native stands in the Peszérforest have reached a level of shrub cover that has
negatively affected the biodiversity of the forest
stands and the growth of the main tree species of the
forest. By controlling the shrub cover, the tree species
of the target stand can grow above the shrubs and
then, with a higher crown closure, such continuous
closed shrub layers cannot develop. The shrub cover
was controlled by mechanical means, using manual
and mechanical equipment. The targeted 103.26 ha
was exceeded, altogether 104.29 ha of shrubs was cut.

C3 AKCIÓ/

C3/ CONVERSION
OF FOREST STRUCTURE
OF PLANTATION FORMED
BY ALIEN TREE SPECIES
INTO COPPICING FOREST
IN THE CASE OF FOREST
STANDS MANAGED
BY KEFAG

NEM ŐSHONOS FAJOKBÓL ÁLLÓ
SARJAZTATOTT ÜLTETVÉNYSZERŰ
ERDŐ ÁTALAKÍTÁSA

A nem őshonos fafajú erdőállományok őshonos fafajokkal történő
szerkezetátalakítása révén nagyságrendekkel több állat- és növényfaj
számára alkalmas élőhely jön létre. Az erdőszerkezet átalakítási munkálatok tuskózást követő teljes talajelőkészítéssel történtek. Ennek során a területeken rigol ekével mélyszántást végeztünk. A csemeték ültetőgéppel vagy forgatással egy időben kerültek a földbe. Tuskópásztát nem hoztunk létre, a tuskók lehordásra kerültek a területről, vagy
a helyszínen aprítékolva kerültek szétterítésre. A beavatkozásokkal elsősorban az inváziós fafajok tömeges jelenlétével jellemezhető állományokra összpontosítottunk, a tervezett 50,5 ha helyett pedig 52,51 ha-t
sikerült átalakítani. A beavatkozások során több mint 400 000 db inváziós faegyed vegyszermentes eltávolítása történt meg. A helyben gyűjtött szaporítóanyagból a Solti Csemetekertben 110 600 db csemete
nevelése történt meg, amelyből 33,14 ha szürke nyár főfafajú, valamint
19,37 ha kocsányos tölgy főfafajú állományt hoztunk létre.

C4 AKCIÓ/

TUSKÓPÁSZTÁK REKULTIVÁCIÓJA

Az alföldi erdőgazdálkodás egyik sajátossága a mesterséges erdőfelújítások során alkalmazott tuskózás, amely munka után a kiszedett tuskókat
úgynevezett tuskópásztákba rendezik. A projekt során 2,19 ha-on vállaltuk a korábban keletkezett tuskópászták felszámolását, majd rekultivációját. A tuskópásztákba az összetolás során a talaj felső rétege is
bekerül, amely egyrészt a csíraképes magok, másrészt a tápanyagkészlet jelentős részét tartalmazza. Emiatt koncentrált módon és kifejezetten jó környezeti feltételek mellett indulhatnak növekedésnek
az inváziós fafajok egyedei is. Ennél fogva a tuskópászták felszámolása az inváziós gócpontok megszüntetésével lehet egyenértékű.
A projekt során összesen 2,31 ha-on szüntettük meg a – többségükben
bálványfával teljes területükben benőtt – tuskópásztákat, helyükre
pedig őshonos fafajok csemetéit ültettünk.
Tuskópászta / Trunk depot

The conversion of non-native forest stands with native
tree species creates suitable habitats for significantly
more animal and plant species. The forest conversion
works were carried out with full soil preparation after
stump removal. This involved deep ploughing with
a rigol plough. Saplings were planted with planting
machines or by hand simultaneously with ploughing.
No stump depots were created, instead stumps were
hauled off the site or spread after shredding. The interventions focused mainly on stands with a high presence of invasive tree species. Altogether 52.51 ha were
converted instead of the planned 50.5 ha. The interventions have resulted in the chemical-free removal
of more than 400,000 invasive tree specimens. From
the locally collected propagating material, 110,600
saplings were grown in the Sapling Nursery of Solt, of
which 33.14 ha of grey poplar forests and 19.37 ha of
pedunculate oak forests were established.

C4/ RECULTIVATION
OF TRUNK-DEPOTS
One of the characteristics of lowland forestry is the
stumping (during artificial reforestation), after which
the stumps are sorted into so-called stump depots.
During the project, we undertook the removal and
recultivation of 2.19 ha of previously created stump
depots. These structures also contain a part of the
topsoil, which has a significant proportion of the
germinating seeds and nutrients. This allows the
growth of invasive tree species in a concentrated way
and under particularly good environmental conditions. Therefore, the removal of the stump depots
can be equivalent to the elimination of invasive hotspots. During the project, a total of 2.31 ha of stump
depots – most of which were overgrown by the tree of
heaven – were removed and replaced with native tree
species saplings.

C6/ RESTORATION
AND MAINTENANCE
OF FOREST CLEARINGS
ON AREA MANAGED
BY KEFAG

C6 AKCIÓ/

Our goal in this action was to restore clearings
overgrown by shrubs. However, in some of the predesignated areas we documented such valuable preforestation of native tree species that we have instead established some of the clearings on black locust (Robinia pseudoacacia) stands with low growing
potential. The work was carried out on 25.63 ha, exceeding the planned 21.17 ha. In the future, the maintenance of the clearings will be carried out by repeated
mulching and grazing.

Célunk a már meglévő, elcserjésedett tisztások rehabilitációja volt.
Az előzetesen kijelölt területek egy részén azonban olyan értékes, őshonos fafajokból álló előerdőket dokumentáltunk, hogy a tisztások egy
részét inkább egyes gyenge növekedésű akácosok (Robinia pseudoacacia) helyén alakítottuk ki. A tervezett 21,17 ha-t túlteljesítve 25,63 haon végeztünk el a munkálatokat. A jövőben a tisztások fenntartását
ismételt szárzúzással és legeltetéssel végezzük.

C9/ CREATION OF
SMALL-SCALE FOREST
CLEARINGS BY KNPD
A significant number of protected plant and invertebrate species in sand steppes are associated with parts
with reduced canopy closure, often at small clearings
or open forest steppes composed of a spatial mosaic
of grasslands and smaller or larger groups of trees.
A problem that has been present in the Peszér-forest
for several decades is that a significant part of the former clearings has been overgrown by either native
shrubs or invasive tree species.
With the planned interventions, we aimed to significantly increase the extent of habitats suitable for redbacked shrike, wood lark, scarce fritillary and earth
boring dung beetle species, Bolbelasmus unicornis.
On 63.19 ha of established clearings and shrublands
(including a complete elimination of invasive tree species), we have managed to reverse degradation processes, creating forest-steppe habitats with native species.

ERDEI TISZTÁSOK HELYREHOZÁSA
ÉS FENNTARTÁSA A KEFAG ÁLTAL
FENNTARTOTT TERÜLETEKEN

C9 AKCIÓ/

KISMÉRETŰ ERDEI TISZTÁSOK
KIALAKÍTÁSA (KNPI)

A homoki erdőssztyeppekben a védett növény- és gerinctelen állatfajok jelentős része a záródáshiányos részekhez, gyakran a kis kiterjedésű tisztásokhoz, illetve a tisztások és kisebb-nagyobb facsoportok térbeli
mozaikjából felépülő felnyíló erdőkhöz kötődik. A Peszéri-erdőben több
évtizede jelenlévő problémát jelentett, hogy a korábbi tisztások jelentős
része vagy elcserjésedett, vagy az inváziós fafajok borították el azokat.
A tervezett beavatkozásokkal a tövisszúró gébics, az erdei pacsirta,
a díszes tarkalepke és a szarvas álganéjtúró élőhelyei kiterjedésének
jelentős növelése volt a célunk.
A kialakított tisztások, cserjések (amelyeket szintén teljesen megtisztítottunk az inváziós fafajoktól) területén 63,19 hektáron sikerült
visszafordítani a degradációs folyamatokat, őshonos fajokból álló
erdőssztyepp élőhelyek kialakulását biztosítva.
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C5 AKCIÓ

C5 AKCIÓ/
ÖKOLÓGIA FOLYOSÓK LÉTREHOZÁSA
ÉS FENNTARTÁSA A DÍSZES TARKALEPKE
RÉSZÉRE
A díszes tarkalepke (Euphydryas maturna) egy védett, kiemelt jelentőségű közösségi lepkefaj. Ezen lepkefaj populációi számára nagy fontossággal bírnak a napfényes ökológiai folyosók, nyiladékok, amelyek
szélén szegélycserjések találhatóak. Ezekben a cserjésekben élnek
a lepkefaj főbb tápnövényei. Az akció során a becserjésedett nyiladékok szárzúzása, valamint új folyosók kialakítása volt a cél, amely hozzájárult a lepke populációinak megerősítéséhez. A tervezett 13,22 ha
helyett 15,31 ha-on végeztük el az ökológiai folyosók kialakítását. Ezek
a munkák azonban folyamatos beavatkozásokat igényelnek, hogy ne
történjen ismételt elcserjésedés, ezért évente akár több alkalommal
kell gépi- és kézi visszaszorítási munkákat végezni, különösen ügyelve
a lepke petecsomóinak védelmére.

1. Díszes tarkalepke (Euphydryas maturna) fontos tápnövényén, a fagyalon
2. Sűrű erdőssztyepp vegetáció értékes erdőszegélyekkel,
amelyek ökológiai folyosókként működnek

C11 AKCIÓ

C5/ CREATION AND
MAINTENANCE OF
ECOLOGICAL
CORRIDORS FOR THE
SCARCE FRITILLARY

The scarce fritillary (Euphydryas maturna) is a protected
butterfly species of Community importance. Of particular importance for the populations of this butterfly
species are the sunny ecological corridors and line
clearances with shrub margins along their edges since
they consist of the main food plants of this butterfly
species. The aim of the action was to clean and open
up the shrub covered corridors and to create new
corridors, which will contribute to the strengthening
of the butterfly populations. These corridors were
created on 15.31 ha instead of the planned 13.22 ha.
However, these works require continuous interventions to avoid the overgrowing of shrubs and therefore this task requires repeated mechanical and manual
works several times a year, with particular attention to
the protection of the butterfly's egg sacs.

1. Scarce fritillary (Euphydryas maturna) sitting on its
important food plant, on common privet
2. Dense forest-steppe vegetation with valuable forest
edges which are serving as ecological corridors

C11 AKCIÓ/
C11/ FLORAL
DIVERSIFICATION OF
RESTORED HABITATS

Following the removal of invasive tree species, native
plant species were planted and seeded in the restored
areas, with two main purposes. Firstly, certain plant
species with poor dispersal ability would have been
unable to colonise the restored habitat patches in the
forseeable future and so by accelerating natural processes, the populations of these species were significantly increased. On the other hand, we planted
saplings of the hungarian ash and the common
liguster specifically for the scarce fritillary, because in
the Peszér-forest these are exclusively those species
that this moth species spawns on.
The plant species richness of the restored areas has
been increased by, among others, the establishment
of new populations of the sand iris and the marsh gladiole in the restored dry and mesic clearings. Following
shrub clearance, the introduction of other species with
poor dispersal ability into the sandy clearing has improved the extent and quality of foraging habitat for
pollinators (butterflies, hymenopterans, etc.).
The scarce fritillary has already colonised the newly
established habitats during the project period and the
first eggs were observed on the planted hungarian
ash trees. The population, previously estimated at
2,400 individuals, had increased to at least 12,000
by the end of the project period, while the extent of
known occupied habitats (typically inner forest edges
and mesic forests with incomplete canopy closure) has
also multiplied.

A HELYREÁLLÍTOTT TERÜLET NÖVÉNYI
DIVERZIFIKÁCIÓJA
(FAJGAZDAGSÁGÁNAK NÖVELÉSE)
Az inváziós fafajok eltávolítását követően a helyreállított területeken
őshonos növényfajok ültetését, illetve magvetését végeztük el, alapvetően két célból. Egyrészt bizonyos, rossz terjedőképességű és a Peszérierdőben ritka növényfajok csak rendkívül lassan lennének képesek
kolonizálni a helyreállított területeket és így a természetes folyamatok
felgyorsításával az ilyen növényfajok állományait sikerült jelentős mértékben megnövelni. Másrészt kifejezetten a díszes tarkalepke számára
ültettünk magyar kőris és fagyal csemetéket, mert a Peszéri-erdőben
kizárólagosan ezekre a fásszárú fajokra rakja a petéit ez a lepkefaj.
A helyreállított területek növényi fajgazdagságának növelése során
többek között új homoki nőszirom és mocsári kardvirág populációk lettek létrehozva a helyreállított száraz, illetve üde tisztásokon. A cserjevisszaszorítást követően a homoki tisztásokon egyéb, rossz terjedőképességű fajok (homoki baltacím, hasznos tisztesfű, homoki fátyolvirág,
kései szegfű) bevitelével a beporzók (lepkék, hártyásszárnyúak) számára
a táplálkozóhelyek kiterjedése és minősége is javult.
A díszes tarkalepke már a projekt időszak alatt kolonizálta az újonnan kialakított élőhelyeket, illetve az első petecsomók/hernyófészkek
is megfigyelhetők voltak az ültetett fagyalokon és magyar kőriseken.
A korábban 2400 egyedre becsült populáció a projektidőszak végére
minimum 12 000 egyedre nőtt, miközben az ismert előfordulási helyek (jellemzően a belső erdőszegélyek és nem száraz felnyíló erdők)
kiterjedése is megtöbbszöröződött.
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C10, C12 AKCIÓ

C13 AKCIÓ

C10/ IMPROVEMENT OF
CONSERVATION STATUS
OF PRE-FORESTS
OF EURO-SIBERIAN
STEPPIC WOODS
WITH QUERCUS SPP.

C10 AKCIÓ/

In the Peszér-forest, even before the project start,
a natural regeneration of the pedunculate oak was
observable, unlike in most of the lowland forests in
Hungary. Interestingly, this regeneration did not occur
in the oak stands, but in shrublands, open forest steppes and pioneer softwood stands (with birches and/
or aspen). It is the phenomenon of oak regeneration
through other forest stands (pre-forests). In these preforests, invasive tree species were also present in
relatively high abundance, forming a barrier to the
regeneration of species-rich forest-steppic oak stands.

A Peszéri-erdőben a projekt megkezdése előtt – hazánk legtöbb alföldi
erdejével szemben – megfigyelhető volt a kocsányos tölgy természetes,
megmaradó újulata. Érdekes módon, ez a túlélő újulat nem a kocsányos
tölgyesekben jelentkezett, hanem cserjésekben, felnyíló erdőkben és
pionír puhafás erdőállományokban (nyíresekben, nyárasokban). Úgy is
mondhatjuk, hogy a kocsányos tölgyesek más erdőállományokon (előerdőkön) keresztül regenerálódnak. Ezekben az előerdőkben is viszonylag jelentős mennyiségben voltak jelen az inváziós fásszárú fajok,
a valóban fajgazdag erdőssztyepp tölgyesek regenerációjának gátját
képezve.

In the OAKEYLIFE project, a strong emphasis was
placed on the management of the pre-forests, not only
by reducing invasive woody species but also by cutting
down the shrubs that were suppressing the young
pedunculate oaks. Through repeated interventions, we
have succeeded in significantly changing the composition of forest stands by completely eradicating invasive
species. In total, 59.99 ha of birch-oak and aspen-oak
stand were transformed. We are pleased to see that, in
addition to that, additional 90 ha of steppic oak regeneration is taking place without any significant human
intervention. A significant proportion - almost 30% - of
the native sand oak stands covering some 1,300 ha in
Hungary are found in the Peszér-forest, and their local
conservation status is not bad compared to other Natura 2,000 sites within the Pannonian biogeographical
region.

EURO-SZIBÉRIAI ERDŐSSZTYEPP
TÖLGYES ELŐERDŐK TERMÉSZETVÉDELMI ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSA

Az OAKEYLIFE projekt során az előerdők kezelésére – az inváziós fásszárú fajok visszaszorítása mellett a kocsányos tölgy alászorult helyzetű
egyedeit elnyomó cserjék kivágására – nagy hangsúlyt helyeztünk.
Többszöri beavatkozással az idegenhonos fajok teljes visszaszorításával
sikerült az erdőállományok elegyarányait jelentősen megváltoztatni.
Összesen 59,99 hektáron alakítottunk ki kocsányos tölgy elegyes nyíreseket és kocsányos tölgy elegyes hazai nyárasokat. Örvendetes, hogy
emellett – érdemi emberi beavatkozás nélkül – további 90 hektáron
regenerálódnak az erdőssztyepp tölgyesek. A hazai, mintegy 1300 hektárnyi homoki erdőssztyepp tölgyes jelentős része – majdnem 30%-a –
a Peszéri-erdőben található meg, ráadásul a többi hazai állománnyal
szemben ezek lokális természetvédelmi helyzete nem rossz.

C12/ TRANSFORMATION
OF ROADSIDE BUSHY
PATCHES TO FORESTSTEPPIC OAK GROVES

C12 AKCIÓ/

During the OKAEYLIFE project, we planted oak seedlings in of thickets along roads crossing grasslands
and forests, and sowed acorns from locally collected
propagating material, protected by a temporary game
exclusion fence. Due to the drought period from 2019
to 2022, the mortality rate of the young oaks planted
and acorn seeded was very high, with some years above
95%. Despite this, tens of kilometres of roadside thickets have been diversified with oak. In the action, in
addition to pedunculate oak, we also planted birch,
hungarian ash, wild pear and field maple to ensure
that the species-rich forest steppes are regenerated as
widely as possible. The development of the pedunculate oak in the sandy areas is a very slow process (even
the seedlings planted in 2017 only reached a maximum height of 2.5 metres by the end of the project
period), but the transformations now underway have
reopened the possibility of the once most characteristic
tree of the lowland areas becoming the jewel of the
bush and forest steppes again.

A OKAEYLIFE projekt során a mezei és erdei utak mellett elhelyezkedő bokorcsoportokban kocsányos tölgy csemetéket ültettünk, illetve
helyben gyűjtött szaporítóanyagból makkvetést végeztünk, amelyet
ideiglenes vadkizáró kerítéssel védtünk meg. A 2019-2022. közötti
aszályos periódus miatt az ültetett, illetve makkvetésből származó fiatal tölgyek között nagyon magas volt a pusztulási arány, volt olyan év,
amikor 95% feletti. Ennek ellenére több tíz folyókilométer hosszan
sikerült kocsányos tölgyekkel gazdagítani az útszéli cserjéseket, facsoportokat. Az akcióban a kocsányos tölgy mellett bibircses nyírt, magyar
kőris, vadkörtét, mezei juhart is ültettünk annak érdekében, hogy a fajgazdag erdőssztyeppek a lehető legnagyobb kiterjedésben regenerálódjanak. A homoki termőhelyeken a kocsányos tölgy fejlődése nagyon
lassú folyamat (a 2017-ben ültetett csemeték is csak maximum 2,5 méteres magasságot értek el a projektidőszak végére), de a most megkezdett átalakítások miatt újra megnyílt az esélye annak, hogy az alföldi területek egykor legjellemzőbb fafaja újra a pusztai facsoportok
és erdőssztyeppek ékessége lehessen.

ÚTSZÉLI BOKROS FOLTOK ERDŐS
SZTYEPP TÖLGYESSÉ ALAKÍTÁSA

C13/ CREATION OF
NURSERY FOR PEDUNCULATED OAK SAPLINGS
ORIGINATING FROM
VERIFIED SAND-ADAPTED
GENOTYPES
During the project, an oak nursery was established,
where the saplings to be used in non-forest areas
were produced. The seedlings from this nursery were
used to convert roadside scrub patches into oak-forest
steppes.

C13 AKCIÓ/
CSEMETEKERT LÉTREHOZÁSA ISMERT
HOMOKI SZÁRMAZÁSÚ KOCSÁNYOS
TÖLGY CSEMETÉK LÉTREHOZÁSÁNAK
CÉLJÁBÓL
A projekt során kialakításra került egy kocsányos tölgy csemetekert,
ahol a nem erdő művelési ágú területeken felhasználni kívánt csemetéket állítottuk elő. Az innen származó csemetéket használtuk fel az útszéli
bokros foltok erdős sztyepp tölgyessé alakítása során.
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D1-D2 AKCIÓ

D1-D2 AKCIÓ

D1-D2 AKCIÓ/

MONITORING TEVÉKENYSÉGEK A PESZÉRI-ERDŐBEN

D1/ Idegen fajok jelenlétének feltérképezése kezelés előtt és kezelés után
D2/ A kulcs fajok és élőhelyek monitoringja a cél területeken

D1-D2/ MONITORING
ACTIONS IN THE
PESZÉR-FOREST
D1/ Mapping pre-treatment and
monitoring post-treatment occurence of
alien species at Hungarian target sites
D2/ Monitoring key species and
habitats at the Hungarian target sites
We carried out a field monitoring in order to follow the
changes in the populations of the invasive tree species
(tree of heaven, common hackberry, black cherry, box
elder) in a way, which is certainly unique in Hungary
and perhaps also in Europe. We surveyed the forest
over its entire area, divided it into equal quadrates
using a 25x25 m grid. We tried to survey each quadrate
and count the individuals with a diameter of more
than 5 cm of all four invasive tree species. Mainly these
specimens are responsible for the rapid spread as they
are matured enough to produce seeds. In addition, we
also estimated in each quadrate the number of viable
saplings and gave an estimate of their numbers. The
baseline survey took alone more than 500 field days,
covering nearly 16,000 quadrates and about 90% of
the total area (1,083 ha). The remaining 10% was under
artificial restoration or impassable. During the survey,
we counted nearly 100,000 thicker individuals, and
our estimate of the saplings resulted in 2.2-2.4 million
individuals. The survey was
then repeated every year
in the areas affected by the
treatments. In total, more
than 10,000 quadrates were
surveyed again – up to three
consecutive years. Thanks
to the detailed monitoring
work, we can tell very accurately how successful the
treatments to control invasive tree species has beenand
how the populations of the
four species have changed
in the Peszér-forest. The
high-resoltion, detailed maps
also provide an important
basis for the designation of
artificial restoration sites, for
a wide range of conservation
planning work and also for
various scientific research.

1. Occurrence and abundance of the tree of heaven
(Ailanthus altissima) in the
middle-upper part of the
Peszér-forest before treatments

Az inváziós fafajok (mirigyes bálványfa, nyugati ostorfa, kései
meggy, zöld juhar) állományainak – a kezelésektől függő és független – változását hazánkban és egyben Európában is egyedinek mondható részletességgel követtük nyomon. Mintavételezés helyett az erdőt teljes területében, 25x25 m-es négyzethálóval
egyenlő négyzetekre osztva mértük fel. Igyekeztünk minden egyes
négyzetet bejárni, s megszámolni a négy fafaj összes, 5 cm-es mellmagassági átmérőnél vastagabb egyedét, mivel többségükben ezek
a felnőtt egyedek felelősek a maggal történő terjedésért. Emellett
megbecsültük az életképes újulat tömegességét és nagyságrendi
becslést adtunk a magoncokra is. Az alapállapot felmérés önmagában több mint 500 terepnapot vett igénybe, ami alatt közel 16 000 db
négyzetet jártunk át és a teljes erdőterület (1083 hektár) mintegy
90%-át fedtük le. A maradék 10%-ot a mesterséges felújítás alatt álló,
illetve átjárhatatlan állományok adták. A felmérés alatt közel 100 000 db
vastagabb egyedet számoltunk meg, az életképes újulatra irányuló
becslésünk pedig 2,2-2,4 millió egyedet eredményezett. A felmérést ezt
követően minden évben ismételtük a kezelésekkel érintett területeken.
A részletes monitoring munkának köszönhetően nagyon pontosan
meg tudjuk mondani, hogy az egyes, az inváziós fafajok visszaszorítására irányuló tevékenységek mennyire is voltak sikeresek, s hogyan
változott a 4 fafaj állománya a Peszéri-erdőben. A nagy felbontású,
részletes térképek fontos alapot szolgáltatnak például a mesterséges felújítások kijelöléséhez, sokféle természetvédelmi tervezői munkához
és tudományos kutatáshoz is.
1. A mirigyes bálványfa (Ailanthus altissima) előfordulása és tömegessége a Peszéri-erdő középső-felső részén a kezelések előtt

2. Individual numbers and distribution
of invasive tree species exceeding
5 cm diameter before treatments

2. Az 5 cm-es mellmagassági átmérőt meghaladó inváziós
fafaj egyedek száma és elterjedése a kezelések előtt

A projektben a monitoring tevékenységekre fordítható erőforrások másik részét a természetvédelmi értékek feltérképezésére és
az esetükben végbemenő változások nyomon követésére fordítottuk. Teljes területi átjárással valósítottuk meg az erdő élőhelytérképezését. A Peszéri-erdő változatosságát jól jelzi, hogy a teljes 1083
hektáros területet 1012 db különböző élőhelyfoltra tudtuk felosztani.
Az élőhelytérképezés eredményeképp elmondható, hogy a Peszérierdőben mintegy 350 hektáron találhatók magas természeti értékkel
bíró élőhelyfoltok, mellettük pedig további 200 hektáron haladnak „jó
irányba” a természetes folyamatok. Az erdő legfontosabb élőhelytípusai,
a fajgazdag euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek jelenleg 190 hektáron foglalnak helyet. Emellett az ún. regenerálódó változataik további
185 hektáron találhatók meg. A projekt beavatkozásai következtében
az élőhelytérkép természetesen sok helyen módosult. Általánosságban elmondható, hogy az inváziós fafajok egybefüggő állományai
és az akácosok az erdő jelentős hányadán területi csökkenést mutattak
az értékes állományrészek állapota pedig számos ponton javult.

The other part of our resources available for monitoring was used to collect data of the conservation
values. Similar to the invasive tree species survey, we
carried out a habitat mapping also at the full extent
of the Peszér-forest. As an indication of the diversity
of the Peszér-forest, we were able to divide its area
of 1,083 ha into 1,012 different habitats patches. As a
result of the habitat mapping, there are around 350 ha
of high nature value patches in the Peszér-forest, with
a further 200 ha in good progress. The most important habitat types in the forest are the species-rich
Euro-Siberian steppic woods, which currently cover
190 ha, and the so-called regenerating varieties of
them are found on a further 185 ha. More than 50,000
individual data were collected during the survey. The
project's interventions have of course resulted in
many changes to the habitat map. Generally speaking,
monodominant stands of invasive tree species and
black locust have declined in a significant proportion,
while the condition of the valuable stands has improved
in many places.
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Kiemelt figyelmet fordítottunk a projektben szereplő fajokra, illetve fajcsoportokra is. Az adatgyűjtésekben az önkéntesektől az egyetemi hallgatókon át a tapasztalt kutatókig sokan részt vettek.
A becsült terepnapok száma meghaladta az 500-at,
a gyűjtött adatok száma pedig a 10 000-et. Részletes monitoring valósult meg például a homoki nőszirom (Iris humilis ssp. arenaria), a mocsári kardvirág
(Gladiolus palustris), a díszes tarkalepke (Euphydryas
maturna), a skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus),
a szarvas álganéjtúró (Bolbelasmus unicornis), a fekete harkály (Dryocopus martius), a közép fakopáncs
(Dendrocopos medius) az erdei pacsirta (Lullula arborea), a denevérek és egyéb fajok vagy fajcsoportok helyi állományaira. A felmérések alatt előkerült
több, a Peszéri-erdőből eddig nem ismert faj, így például a nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) és a nagy
hőscincér (Cerambyx cerdo) is. A gyűjtött adatok
segítségével nemcsak az egyes fajok elterjedését
tudjuk meghatározni, hanem több esetben az állományok méretét is. Emellett összefüggéseket vizsgálhatunk a környezet, az elvégzett beavatkozások
és az egyes állományokban bekövetkező változások között. Elmondható, hogy például a díszes tarkalepke szinte azonnal birtokba vette az újonnan
kialakított ökológiai folyosókat és állománya is kedvezőbb helyzetbe került. A Peszéri-erdő egyes helyszínein mesterségesen létrehozott friss holtfákat
pedig – többek között – a skarlátbogár is elfoglalta.

D1-D2 AKCIÓ
3. Az 5 cm-es mellmagassági átmérőt meghaladó inváziós
fafaj egyedek száma és elterjedése a kezelések után

5. A rejtőzködő életmódú skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus) előfordulásai a Peszéri-erdőben

5. Occurrences of the red flat bark beetle
(Cucujus cinnaberinus) in the Peszér-forest

3. Individual numbers and distribution of invasive tree
species exceeding 5 cm diameter after treatments

Special attention has been paid to the targeted species
of the project as well. The data collection involved
a wide range of people, from volunteers and university
students to experienced researchers. The number of
days spent with data collection exceeded 500, during
which more than 10,000 individual data were recorded.
Detailed monitoring was carried out on the sand iris
(Iris humilis ssp. arenaria), the marsh gladiolus (Gladiolus
palustris), the scarce fritillary (Euphydryas maturna), the
red flat bark beetle (Cucujus cinnaberinus), earth-boring
dung beetle (Bolbelasmus unicornis), the black woodpecker (Dryocopus martius), the middle spotted woodpecker (Dendrocopos medius), the wood lark (Lullula
arborea), bats and other species. During the surveys,
some species previously not known from the Peszérforest were found, such as the european stag beetle (Lucanus cervus) or the great capricorn beetle (Cerambyx
cerdo). The collected data not only allows us to determine the distribution of individual species, but in
many cases also to estimate the size of their populations. In addition, we can investigate the impacts of
the project interventions on their populations. For
example, we recorded that the scarce fritillary took
over almost immediately the newly established ecological corridors and its local population reached
a more favorable condition. Or the the red flat bark
beetle has taken possession of the fresh dead wood
established in some points of the Peszér-forest – after
only one year.

4. Természetvédelmi szempontokból kiemelten értékes élőhelyfoltok
a Peszéri-erdőben

4. Habitat patches with high conservation value in
the Peszér-forest

1. Inváziós alapállapot felmérés
•
•
•
•

16 000 db (25x25 m-es) négyzet bejárása,
500 terepnap,
100 000 db vastagabb egyed megszámolása,
2,2-2,4 millió egyed az újulatra irányuló
becslés alapján.

2. Inváziós újrafelmérések
• 10 000 db (25x25 m-es) négyzet bejárása,
• az inváziós monitoring végére több mint
100 000 adat.
3. Élőhelytérképezés
• 250 terepnap,
• 50 000 db összegyűjtött adat,
• 1012 db élőhelyfolt 1083 ha területen:
- 350 ha természeti értékekkel bíró élőhelyfolt,
- 200 ha „jó irányba” haladó élőhelyfolt,
- 190 ha fajgazdag euro-szibériai erdőssztyepp tölgyesek,
- 185 ha regenerálódó euro-szibériai erdőssztyepp tölgyesek változatai.

1. Baseline survey of invasive tree species
•
•
•
•

16,000 pcs of (25×25 meters) quadrates surveyed,
500 days of fieldwork,
100,000 pcs of counted thicker individuals,
2.2-2.4 million individuals based on our estimation
of seedlings.

2. Repeated surveys of invasive tree species
• 10,000 pcs of (25×25 meters) quadrates surveyed,
at the end of the monitoring of invasive tree species
• 100,000 pcs of collected data.
3. Habitat mapping
• 250 days of fieldwork,
• 50,000 pcs of collected data,
• 1,012 pcs of habitat patches on 1,083 ha investigation area:
- 350 ha of habitat patches with natural values,
- 200 ha of ’good progress’ habitat patches,
- 190 ha of species-rich Euro-Siberian steppic
woods with Quercus spp,
- 185 ha of variations of regenerating EuroSiberian steppic woods with Quercus spp.
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E AKCIÓK/
SZÉLESKÖRŰ OKTATÁSI, KOMMUNIKÁCIÓS,
ÉS SZEMLÉLETFORMÁLÁSI TEVÉKENYSÉG

A 2017-ben indult erdei élőhely-helyreállító programunk minden szereplője elkötelezett volt a szélesebb társadalmi közvélemény tájékoztatása,
oktatása terén. A pályázatban vállalt pr tevékenységek, a networking és az edukációs terveink ennek
köszönhetően már az első évben túlszárnyalták
az 5 éves pályázatban elvárt szinteket.

• látványos projekthonlapunkon a Peszérierdőben fellelhető védett fajokról olvashatnak és láthatnak fotókat, videókat, és
itt tettük közzé általános iskolás gyermekeknek szóló online elérhető Makkgyűjtő
társasjátékunkat;
• számtalan szórólapot, oktatást segítő
plakátot, a projekt kulcs fajait bemutató
exkluzív kiadványt és szakembereknek
szóló képzési anyagot, „Jó gyakorlat tanulmányt” készítettünk, amelyek elérhetők
a honlap Letölthető menüjéből;
• 2018. március 28-án minisztériumi és
államtitkári, szakmai szervezetek és kutatói intézeti résztvevőkkel, előadásokkal
zajlott le kétnapos Nyitó Workshopunk,
amely hatalmas érdeklődés mellett izgalmas szakmai networking eseménynek
számított a hazai LIFE események között;
• 2019 őszétől használatba vehettük a projektben megvásárolt és felújított erdészházat, amely az erdő közepén Bemutatóházként első sorban a projekt során
elindult egyetemi gyakornoki program
hallgatóinak, az Erdőkezelési tábor egyetemistáinak, kutatóknak és networking
alkalmaknak biztosított helyszínt;

• az Erdei oktatóközpont udvarán létrehozásra került a rossz terjedőképességű növényfajok szaporítására alkalmas palántakert;
• a kunpeszéri óvodásoknak és általános
iskolásoknak folyamatosan zajlott erdőbejárással egybekötött Madarász-programsorozatunk (évente 10-12 alkalommal);
• a kecskeméti Vackor Vár Erdei Iskolában
és a kecskeméti Arborétumban a Madarak és Fák Napján, az Arborétumok Napján minden évben meséltünk az ott zajló
oktató programokba beépítve az alföldi
erdősítések folyamatáról, kihívásairól és
a projektről;
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• nemzeti és nemzetközi kapcsolatépítő
és szakmai tanulmányutakon, konferenciákon adtuk át saját erdőgazdálkodási,
invazív fafajokkal kapcsolatos és természetvédelmi tevékenységeinkről szóló
eredményeinket, illetve követtük mások
hasonló szakmai munkáját;
• munkálataink kihívásai és eredményei
minden évben megjelentek erdész és
természetvédő szakmai médiumokban,
továbbá az országos és a kecskeméti
(helyi) médiában;
• a Bemutatóház és tanösvény átadására
sajtótúrát szerveztünk a helyi és országos
sajtó számára;
• 4 km-es tanösvényünkön bárki betekintést nyerhet a Peszéri-erdőben folyó
munkálatok szépségébe és nehézségeibe (a tanösvény táblái online is elérhetők
a Letölthető menüben, illetve ugyanitt
megtalálják digitális térképünket);

• szakmai eredményeinkről, monitoring
tevékenységekről tanulmányok és díjazott szakmai cikkek, szakdolgozatok is
készültek, sőt dobogós helyezéseket is
elértünk a hazai Országos Tudományos
Diákköri Konferencián;
• belső képzéseinken természetvédő és
erdész kollégáknak tartottunk minden
évben szakmai ismeretátadást;
• önkéntes programunkban faültetési akcióban, Fanyűvő Versenyben könnyű
fizikai munkára közel 500 fő érkezett el
hozzánk;
• saját youtube csatornánkon és a hazai
közszolgálati tévében több kisfilmmel
és egy 15 perces dokumentumfilmmel
értünk el szélesebb társadalmi figyelmet
munkánk során.

Önkénteseink éves tevékenysége:
•
•
•
•

2019-ben 460 napnyi munkát végeztek önkénteseink,
2020-ban 549 napnyi munkát végeztek önkénteseink,
2021-ben 706 napnyi munkát végeztek önkénteseink,
2022-ben (augusztusig) 608 napnyi munkát végeztek
önkénteseink.

E/ WIDE-RANGING EDUCATION, COMMUNICATION,
AND AWARENESS-RAISING ACTIVITIES

All participants in our forest habitat restoration programme, launched in 2017, have been committed in informing
and educating the wider public. As a result, the PR activities, networking and education plans undertaken in the
application exceeded the levels expected in the 5-year
application in the first year.
• On our spectacular project website, you can read and see
photos and videos of protected species in the Peszérforest, and we have published our online, accessible
Acorn collecting board game for primary school children;
• Numerous leaflets, educational posters, an exclusive
brochure on the key species of the project and training
material for professionals, a Good Practice Study were
prepared which are available on the Download menu in
our website;
• Our two-day Opening Workshop took place on 28 March
2018 with participants and presenters such as employees
of Ministries, Secretary of State, professional organisations, and research institutes, and it was an exciting professional networking event among the Hungarian LIFE
events;
• In autumn 2019, we were able to use the building of the
forester’s house, which was purchased and renovated in
the project, as an exhibition house in the middle of the
forest, and which was primarily used as a venue for the
students of university internship programme, the Forest
Management Camp students, researchers and networking
opportunities;
• A nursery for the plant species with limited dispersal
ability has also been created in the garden of the Forest
Educational Centre.
• Our ongoing series of Birdwatching programmes for
kindergarten and primary school children in Kunpeszér
(10-12 times a year);
• At the Vackor Vár Forest School in Kecskemét and at
the Arboretum in Kecskemét, we held annual events
on the Day of Birds and Trees and the Arboretum Day,
where we presented the process, challenges and project of
afforestation in the Hungarian Great Plains, as part of
the educational programmes;

• We presented our experiences on the forest management, control of invasive species, and nature conservation
in national and international networking events, professional study tours, and conferences, where we also followed
other works on similar topics;
• The challenges and results of our work were published
every year in the professional forestry and conservation
media, as well as in the national and local media in Kecskemét, and a press tour was organised for the local and
national press opening of the Exhibition House and the
trail;
• Our 4 km nature trail gives everyone an insight into the
beauty and difficulties of the work in the Peszér-forest
(the trail panels are also available online in the Download
menu, as well as our digital map);
• Our professional achievements and monitoring activities
have been the subject of studies and award-winning articles and theses, and we have even been awarded podium
places at the National Scientific Student Conference;
• In-house training courses for conservation and forestry
colleagues held every year;
• In our volunteer programme, in the tree planting action
and in the Invasive Tree Pulling Competition, we have
attracted nearly 500 people for light physical work;
• On our own YouTube channel and on national public
television, we have achieved wider social awareness
through several short films and a 15-minute documentary.

Annual activities of our volunteers:
• In 2019, 460 days of work were carried out by our
volunteers,
• In 2020, 549 days of work were carried out by our
volunteers,
• In 2021, our volunteers will have completed 706 days of
work,
• In 2022 (up to August), 608 days of work were carried out
by our volunteers.
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C8 AKCIÓ/ (HUKN20003)

ERDEI LEGELTETÉSI RENDSZER
BEVEZETÉSE A PESZÉR-ADACSI PUSZTÁN

D5 AKCIÓ/ MONITORING:

A LEGELTETÉS HATÁSA AZ ERDŐRE

Az OAKEYLIFE projekt során sikeresen újra bevezettük az erdei legeltetést a projektterület két részén, az érdemi természeti értéket nem
képviselő, idegenhonos fafajokból álló erdőállományokban (összesen
30 000 m2-en) az erdei legeltetéssel a magról jól terjedő inváziós fajok
visszaszorítása, a magas természeti értékű, nem erdő művelési ágú
erdőssztyeppekben (összesen 95 000 m2-en) pedig a változatos záródásviszonyok (így a gyepkomponens) megőrzése céljából.
A szarvasmarha legeltetés szervezése során a legelő jószág elől kizárt
területeket is lehatároltunk, így a legeltetés hatása könnyen vizsgálhatóvá vált a kontroll területekhez képest.
Az érdemi természeti értéket nem képviselő, idegenhonos fafajokból
álló erdőállományokban az erdei legeltetés hatására jelentősen javult
az állományok átjárhatósága (így csökkentve az inváziós fajok kezelésének idő- és költségigényét). Emellett az inváziós fafajok (elsősorban
a nyugati ostrofa) alacsonyabb egyedeinek esetében a vezérhajtások
visszarágásával a magtermő fenofázis elérését jelentős mértékben
megakadályozni képes területkezelési megoldásnak bizonyult az erdei
legeltetés.
A magas természeti értékű, nem erdő művelési ágú erdőssztyeppekben az erdei legeltetés hatására a szarvasmarha által elérhető magasságban található hajtásvégek jelentős részén volt megfigyelhető rágottság
– de kizárólag az állományszegélyi helyzetben. Érdekes módon a kocsányos tölgy természetes újulatára a közepes legelőnyomással végzett
szarvasmarha legeltetés nem gyakorolt kimutatható negatív hatást.
A gyepszintben a fűavar mennyiségét jelentősen csökkentette a legeltetés a legeléskizárt területekhez képest, amely számos védett lágyszárú faj (így például a projekt egyik célfaja, a homoki nőszirom) tömegesebb
virágzásához vezetett.

C8/ (HUKN20003)
THE REINTRODUCTION
OF SILVIPASTORAL
SYSTEMS TO PESZÉRADACS MEADOWS

OAKEYLIFE PROJEKT LIFE16 NAT/HU/000599

D5/ MONITORING THE
EFFECT OF GRAZING IN
FORESTS

A meszes homoki erdőssztyepp-komplex ökoszisztéma szolgáltatásainak helyreállítása a Peszéri-erdőben / Multilevel and multisite complex restauration of key ecosystem services of the calcareous sand forest steppe habitat

During the OAKEYLIFE project, we have successfully
reintroduced forest grazing in two parts of the project
area, in stands of non-native tree species of no significant conservation value (30,000 sqm) to control invasive tree species and to preserve the diverse closure
conditions (including the grassland component) in of
high nature value forest steppes (95,000 m2 in total).

A projekt teljes költségvetése / Total budget of the project: 2 685 487 €.

In the organisation of cattle grazing, exclusion parts
were also delimited, so that the impact of grazing
could be easily assessed in comparison managed parts
with the control ones.
In forest stands of non-native tree species of no
significant natural value, forest grazing significantly
improved stand accessibility (thus reducing the time
and cost of invasive species management). In addition,
in the case of lower invasive trees (mainly the common
hackberry), forest grazing proved to be a management
option that could significantly prevent these trees
from reaching the seed-producing phase by constantly damaging the leading shoots.
In the high nature value forest steppes, forest grazing
resulted in a significant proportion of damaged shoot
tips at the height accessible to cattle grazing (0-2 m), but
only in the marginal position. Interestingly, there was no
detectable negative effect on the natural regeneration
of the pedunculate oak due cattle grazing at medium
grazing pressure. At the grass layer, the amount of litter
was significantly reduced by grazing compared to areas
where grazing was excluded, leading to increased flowering of several protected herbaceous species (such
as the sand iris, one of the target species of the project).

Projektidőszak / Project period: 2017. augusztus 1 – 2022. december 31.

Fő kedvezményezett és projekt menedzsment / Coordinating beneficiary and
project management: KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.
Társkedvezményezettek / Associated beneficiaries: Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatóság és Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
A projekt az Európai Unió LIFE Nature alapjának támogatásával, valamint az Agrárminisztérium társfinanszírozásával valósult meg. / The OAKEYLIFE project supported
by the LIFE Nature fund of the European Union and co-financed by Ministry of Agriculture in Hungary.
Nézze meg kisfilmjeinket online is a QR-kód leolvasásával! / You can also watch our
short films online by scanning the QR code.
Különleges gép segít a Peszéri-erdő felújításában
Special machine helps in the reforestation of Peszér-forest

Önkéntesekkel újul meg a Peszéri-erdő
Volunteers help to improve the Peszér-forest

Faj és erdőállomány megőrző munkák a Peszéri-erdőben
Species and forest conservation works in the Peszér-forest

Fanyűvő Kupa a Peszéri-erdőben
The forest management competition, the so-called Peszér Cup
in the Peszér-forest

www.oakeylife.hu | www.oakeylife.hu/en/main-page
www.cinea.ec.europa.eu/programmes/life_en
www.natura2000.eea.europa.eu
www.kefag.hu | www.knp.hu | www.mme.hu

Peszéri-erdő

a Kiskunság ékköve

