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ÉLŐ ERDŐ –  
Fenntartható erdőgazdálkodás 
Európában
Az Élet az erdőben projekt célja a magyarországi Natura 
2000-erdők védelmének elősegítése az erdőtulajdono-
sok, az erdőgazdálkodók, az erdészeti igazgatási szervek, 
a lakosság és más érintett csoportok együttműködésé-
nek kialakításával, a szereplők közötti aktív kommuniká-
ció erősítésével. A projekt legfőbb törekvése, hogy közös 
tanulási folyamatot kezdeményezzen az érintettek aktív 
részvételével, amelynek eredményeképpen hatékonyab-
ban érhetőek el a Natura 2000 program céljai.

A projekt keretében szakmai tanulmányutakat és egyez-
tetéseket szerveznek, előadásokat rendeznek, egyrészt 
az Európában már jól bevált, hasznosítható gyakorlat 
megismerésére és az erdőterületeken való bevezeté-
sére, másrészt az erdőgazdálkodás szereplői közötti 
együttműködés, illetve aktív kommunikáció elősegítése 
érdekében.

A projekt a WWF Magyarország vezetésével, valamint a Bükki 
Nemzeti Park Igazgatóság, a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igaz-
gatóság, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, a Magán 
Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége, az 
Országos Erdészeti Egyesület, a Pilisi Parkerdő Zrt. és az Eu-
rópa Média Nonprofit Kft. közreműködésével valósul meg.

A projekt keretében már több ingyenesen letölthető szak-
mai anyag elkészült, amelyek listája folyamatosan bővül:

• Natura 2000-erdő közgazdasági környezetének elem-
zése

• Natura 2000-erdőterületek kezelése – Gyakorlati út-
mutató erdőgazdálkodók és erdészeti szakszemélyzet 
számára

• Az erdőgazdálkodás hatása az erdők biológiai sokféle-
ségére

• Natura 2000-erdőkben a fahasználatok jelölésének ter-
mészetvédelmi szempontjai – Gyakorlati útmutató er-
dőgazdálkodók és erdészeti szakszemélyzet számára

Bővebb információ a projektről a www.lifeinforests.eu hon-
lapon olvasható.
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A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság mintegy 10.000 
hektár erdővagyonnal rendelkezik.

Natura 2000-terület
Fokozot-

tan védett
Védett

Nem 
védett

Össz- 
esen

Különleges  
madárvédelmi

314 ha 1686 ha 168 ha 2169 ha 

Kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési

6275 ha 3412 ha 161 ha 9848 ha

Az erdők az úgynevezett erdőssztyepp-klímaövben ta-
lálhatóak, ahol sok helyütt igen kevés az éves csapadék 
mennyisége (extrém helyzet). A termőhelynek a víz és a 
talajviszonyok függvényében kialakult mozaikos változa-
tossága jól megfigyelhető.

A homokhátsági erdőállományok közül az euroszibériai er-
dőssztyepp-tölgyes és a pannon homoki borókás-nyáras 
állományai bírnak természetvédelmi jelentőséggel, ame-
lyek a pannon homoki gyeppel mozaikolnak. A Tisza-völgy-
ben az enyves éger és magas kőris alkotta puhafás liget- 
erdő, valamint a keményfás ligeterdő – úgy is, mint közös-
ségi jelentőségű természetes élőhelytípus – komoly érté-
ket képvisel.

A KNPI jellemző faállománytípusainak területi megoszlása 
napjainkban: 40,4% hazai nyáras, 2,8% kocsányos tölgyes, 
19,7% akácos, 2,7% erdeifenyves, 8,6% feketefenyves, 
11,8% borókás, 5,3% nemes nyáras, 3,6% kőrises, 2,2% fü-
zes, 0,7% égeres és 2,2% egyéb keményfás.

Természetvédelmi területen az erdőkezelési tevékenység 
célja a termőhelynek megfelelő olyan őshonos állományok 
kialakítása, amelyek szerkezete őserdőszerű, tehát hori-
zontálisan is, vertikálisan is diverz, többszintű: változatos 
korosztály- és fafajszerkezettel rendelkezik, így biodiverzi-
tása is kiemelkedően nagy, az erdei életközösség a maga 
teljességében működik. Ezt a távlati célkitűzést azonban 
csak több lépésben lehet elérni. 

Élőhelyek és növények

A Kiskunsági Nemze-
ti Park Igazgatóság 
egymillió hektáros 
működési terüle-
te több növény- és 
állatfaj vonatkozá-
sában a világ legna-
gyobb, esetenként 
másutt meg sem 
található állománya-
inak ad otthont. 

Az itteni Natura 2000-területek a 46 hazai közösségi je-
lentőségű – tehát az élőhelyvédelmi irányelv függelé-
kén szereplő – élőhelytípus közül 17 állományait őrzik. 
A működési területen belül található a pannon homoki 
borókás-nyárasok világállományának kilencven százalé-
ka (tízezer hektárt meghaladó kiterjedésben), a pannon 
homoki gyepek világállományának hatvanöt százaléka 
(40.000 hektár), valamint a pannon szikes élőhelyek ne-
gyede (80.000 hektár).

A hazánk által oltalmazott 36 közösségi jelentőségű nö-
vényfaj közül hétnek fordulnak elő komolyabb állományai 
a KNPI működési területén, viszont ezek mindegyike or-
szágosan, többségük nemzetközi szinten is kiemelkedő 
jelentőségű. Az üde, többségében szikes élőhelyeket ked-
velő kisfészkű aszat második legnagyobb hazai – 30 millió 
tőre becsült – állománya él itt, de a nyílt homoki gyepek-
ben tenyésző homoki nőszirom magyar állományának is 

A legkomolyabb szakmai kihívást a tájidegen faállomá-
nyok nagy kiterjedése jelenti (az erdőterület mintegy 
39%-a). A KNPI kiemelten fontosnak tartja ezen tájidegen 
erdők arányának a csökkentését, illetve őshonos fafajú er-
dőkkel való lecserélését (azaz Natura 2000-es közösségi 
jelentőségű élőhelytípus kialakítását). Ezt a folyamatot 
erdőszerkezet-átalakításnak nevezzük, amelynek során 
elsősorban mesterséges erdőfelújítás történik, amikor a 
tarvágást követően talaj-előkészítést végzünk, majd az 
őshonos fafajokkal (főfafajok, elegyfafajok), cserjékkel be-
ültetjük a területet. A talaj-előkészítés történhet: 

1. Teljes talaj-előkészítéssel a zárt, egybefüggő fenyő-, 
nemesnyár- vagy akácállományok átalakítása esetén. En-
nek a módszernek az előnye a hatékonyság, a hátránya a 
teljes körű bolygatás.

2. Pásztás talaj-előkészítéssel a kisebb területű, értékes 
gyepszinttel rendelkező idegenhonos állományrészek át-
alakításakor. A módszer előnye a kisebb bolygatás, hátrá-
nya a kisebb hatékonyság.

Erdőkezelési alapelvek: építsünk a természetes folya-
matokra; minél kevesebb bolygatással dolgozzunk; ré-
szesítsük előnyben az őshonos fafajokat; növeljük a bio-
diverzitást; legyünk figyelemmel a meglévő természeti 
értékekre (például a Natura 2000-jelölőfajokra: homoki 
nőszirom, homoki kikerics stb.) és az erdei életközösség 
egészére. Ezért is fontos  teendő a természeti értékek fel-
térképezése. Nélkülözhetetlen az elődök tapasztalata és 
a hatékonyság.

Az elérendő célok közé tartozik az álló és fekvő holtfák ará-
nyának növelése. Ennek módszerei: a hagyásfafoltok érin-
tetlenül hagyása, továbbá a meglévő álló és fekvő holtfák 
megkímélése az erdészeti munkák kivitelezésekor.

Természetes erdőfelújítás: Sok területen nem adottak a 
természetes erdőmegújulásnak a feltételei. A hazai nyá-
ras célállományok esetében alkalmazhatunk természetes 
erdőfelújítást sarjról, a nyár ugyanis jól újul gyökérsarjról.

Tölgyes termőhelyeken akár idegenhonos faállományok 
alatt is megfigyelhető a kocsányos tölgy kisebb területe-
ken való felbukkanása. Figyeljünk a természetes folyama-
tokra, segítsük azok kiteljesedését!

Szabó Lajos osztályvezető
Erdészeti Osztály

itt található a negyven százaléka (kétmilliónál több tő). A 
mocsarakban élő kúszó zeller Császártöltés környéki po-
pulációja a legnagyobb ismert hazai állomány, ezer körüli 

tőszámmal. A mocsári kardvirágról is elmondható, hogy a 
működési területen van a „vezető” Kárpát-medencei állo-
mány, hiszen az össztőszám meghaladja a kétszáztízez-
ret. Az erdőssztyeppi élőhelyekre jellemző homoki kikerics 
esetében már a világállomány nyolcvanöt százalékának 
(becsülten 3,6–5 millió tőnek) megőrzéséért felel az igaz-
gatóság, míg a nyílt homokbuckákon honos tartós szegfű 
esetében a világállomány kilencven százalékát felügyel-
jük (kilencvenhétezret kissé meghaladó egyedszámú 
populációt). A Kiskőrös melletti lápterületen tenyésző 
csengettyűvirág állománya ugyan alig száz tövet számlál, 
azonban így is ez a legnagyobb ismert hazai populáció, és 
több mint a fele az országos összlétszámnak.

    Sipos Ferenc osztályvezető
Természetmegőrzési Osztály

TERMÉSZETVÉDELMI  
ERDŐKEZELÉSI GYAKORLAT 

A KISKUNSÁGI NATURA 2000-TERÜLETEK  
TERMÉSZETVÉDELMI JELENTŐSÉGE
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Barázdás ültetés

Hazai nyáras erdőfelújítás
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Bármilyen bujának látszik a hullámtér növényzete, az 
itteni élet már csak nyomokban emlékeztet a hajdani ti-
szai ártérére, mivel a folyó a vízrendezés következtében 
korábbi árterének 95%-át elveszítette. Napjainkban az 
összeszűkített hullámtér duzzasztó hatása miatt a ma-
ximális vízszint a szabályozás előttinél 2–3,5 méterrel 
magasabb, a minimális viszont a korábbihoz képest 2–2,5 
méterrel alacsonyabb. 

A megváltozott hidrológiai körülmények miatt a növényzet 
túlnyomó részét a hazánkban nem őshonos gyomfajok te-
szik ki, amelyek az elöntésmentes időszakokban – kihasz-
nálva az őshonos vegetáció versengésének gyengülését 
– gyorsan kihajtanak és intenzíven növekednek. Kevés 
állat fogyasztja őket (hiszen korábban nem találkoztak ve-
lük), így a rájuk települő tápláléklánc is szegényes. Ilyen 
inváziós jövevények a fák között az amerikai kőris és a 
zöld juhar; a liánok között a parti szőlő, az ötujjas levelű 
vadszőlők és a süntök; a cserjeszintben a gyalogakác, 
míg a gyepszintben például a szerbtövisek, a feketéllő far-
kasfog és az egynyári seprence. 

A hullámtéri erdőket elsősorban az ültetvényes erdőgaz-
dálkodás jellemzi, ennek következtében a táj legjellem-
zőbb élőhelyegyüttesei az özöngyomokkal gyakran erő-
sen terhelt hibridnyár- és fűzültetvények. A hazai fafajú, 
természetközeli cserje- és gyepszintű fűz-nyár ligeterdők 
és ártéri mocsárrétek – elsősorban a jobb-rosszabb álla-
potban fennmaradt holtágak, mellékágak környezetében 
– alárendelt szerepben jelennek meg. 

A puhafás ligeterdők természetközeli állományaiban jellem-
zően előforduló fás szárú fajok a fehér fűz és a fehér nyár, 
ritkábban a fekete vagy csomoros nyár. Természetes cserje-
szintjük sokszor teljesen hiányzik, vagy igen ritka – a gyakori 
hamvas szeder mellett sokszor kizárólag inváziós fajok alkot-
ják. A jobb természetességi állapotú állományokban a lágy-

Az átgondolatlan belvízelvezetések és az észszerűtlenül 
fenntartott, alacsony hozamú fenyőültetvények, mint a 
Duna–Tisza közi táj legmélyebb, illetve legmagasabb fek-
vésű területeire jellemző példák, a természetes környezeti 
adottságok figyelmen kívül hagyásának általánosságát il-
lusztrálják. Ugyanez a szűk látókörű szemléletmód hajtja a 
kipusztulás felé a Duna–Tisza köze hajdan gyakori élőhelytí-
pusát, az őshonos fák, cserjék és gyepek változatos mozaik-
jából felépülő erdőssztyeppet, amely megjelenését tekintve 
átmenetet képvisel a gyepes puszták és a zárt erdők között. 

A természetes erdőssztyepp legnevezetesebb, „emblemati-
kus” jelentőségű fája ugyan a kocsányos tölgy volt, de „magas” 
szintjeit a számos egyéb fafaj (vadgyümölcsök, nyárak, szilek, 
juharok stb.) és a még többféle cserje együttese alkotta. Az 
elegyedő gyepfoltok mikroklímáját kedvezően befolyásolta a 
részleges leárnyékolás, termőképességét a mérsékelt „lombt-
rágyázás”, és számos olyan lágy szárú növény élt bennük, 
amely a fátlan száraz gyepek nyári szárazságát és forróságát 
már nem tudta elviselni, de a zárt erdők fényhiányát sem. A ki-
pusztultak közül ilyen volt az osztrák sárkányfű, a még előfor-
duló, megritkult fajok közül ilyen a tarka nőszirom, a piros poz-
dor, a bársonyos kakukkszegfű, a pusztai meténg stb. Részben 
speciális tápnövényei, részben a sajátos mikroklíma miatt sok 
állatfaj ugyancsak szorosan kötődött ezekhez az élőhelyekhez, 
például a Kiskunságból eltűnt hatalmas szöcskeféle, a tüskés-
lábú pozsgóc, a nagy mustárlepke, a málna-gyöngyházlepke, 
a cserfa-csücsköslepke, a barna szemeslepke és társaik.  
Az erdőssztyeppekhez – szó szerint – „életük árán” ragasz-
kodó szervezetekhez más jellegű élőhelyeken is előforduló, 
pusztai és erdei fajok sokasága társult, így ezek az átmeneti 
jellegű, úgynevezett szegélyélőhelyek (ökotonok) az alföldi 
biodiverzitás „forró pontjait” képviselték. 

Bár az erdőssztyeppi területek erdei és gyepi haszonvételekre 
egyaránt alkalmasak voltak, napjainkra néhány töredék kivé-

telével mégis felszámolták őket. Ki tudja, talán az egyszerű-
sítésre törekvő emberi elme képtelen volt elviselni összetett-
ségüket. Akárhogy is: az engedélyezett területhasználatokról 
rendelkező, ma is hatályos jogszabályok és az agrártámoga-
tási feltételek kifejezett ellenérzésről tanúskodnak. 

A területhasználati szabályok lényege röviden is összefog-
lalható: egy terület gyep legyen, vagy erdő, a kettő között 
vonalzóval meghúzott határral. Gyanús átmeneteknek 
nincs helye a tájban. Miért léteznek még egyáltalán a ter-
mészetvédelem féltett kincseiként kezelt erdőssztyepp-
maradványok? A szabályt erősítő kivételek ezek, a ható-
ságok korábbi elnéző magatartásának ritka gyümölcsei. 

Régen még a záródottabb erdőssztyeppi élőhelyek jelen-
tős részét is legelőerdőként hasznosították. (Ezeken belül 
úgynevezett „tilos erdők” voltak azok a területrészek, aho-
vá nem mehetett a jószág, és nem gátolhatta az erdei úju-
lat megerősödését – így gondoskodtak a felújulásról.) Ma 
viszont törvény tiltja a legeltetést az erdőben, még akkor 
is, ha arra speciális természetvédelmi kezelési igénnyel 
volna szükség a becserjésedő hajdani gyepfoltok és ritka 
fajaik megóvása érdekében. 

Az élőhelytípus újbóli tájszintű elterjedésére, védett terüle-
ten kívüli kialakítására azonban egyelőre még gondolni sem 
nagyon lehet, így persze a kis kiterjedésű, elszigetelt, egy-
mással géncserekapcsolatban sem lévő állományok hosz-
szú távú fenntartása is illúzió csupán. Az izoláltság legfőbb 
hátránya a populációk fokozódó beltenyésztettsége mellett 
az, hogy ha valamelyik faj szigetszerű állománya bármilyen 
természetes vagy mesterséges okból jelentősen károsodik 
valahol, akkor nincs remény arra, hogy természetes betele-
pülés révén újból visszaerősödjön. A kis állományméretek-
ből adódó kockázatok tehát folytonosan fennállnak, és nem 
számíthatunk a károsodásokat bevándorlások révén haté-
konyan ellensúlyozó, természetes regeneráló folyamatokra. 

Sipos Ferenc osztályvezető
Természetmegőrzési Osztály

A DUNA–TISZA KÖZE LEGRITKÁBB 
ÉLŐHELYE, AZ ERDŐSSZTYEPP, AVAGY MI LESZ 
VELED, ERDŐSSZTYEPP? szárúak szintje fajgaz-

dag: a mocsári és éles 
sás, a mocsári tisztesfű, 
a közönséges lizinka, 
a vízi és lándzsás hídőr, 
valamint a mocsári nő- 
szirom, a fekete nadály-
tő és a réti füzény mellett szórványosan a nyári tőzike is elő-
fordul.

A Tisza menti puhafás ligeterdők a legveszélyeztetettebb 
élőhelyek közé tartoznak. A hullámtéren kívül rekedt holtá-
gak mentén található erdők fokozatosan kiszáradnak, amit 
tovább gyorsít a holtágakban – a szomszédos szántóföldek 
minél hatékonyabb tavaszi vízmentesítése érdekében – 
mesterségesen alacsonyan tartott vízszint, miközben az 
árvízi elöntést kapó állományoknak a korábbiaknál jóval 
magasabb és hosszabban tartó vízborítást kell elviselniük. 

További probléma, hogy ahova az árvíz eljut, oda az in-
váziós növények propagulumai is eljutnak. A Tisza menti 
puhafások az özöngyomok által leginkább terhelt élőhe-
lyek közé tartoznak, lényegében nincs olyan állomány, 
amelyben ne lenne jelen a gyalogakác, a zöld juhar vagy 
az amerikai kőris. A mindenütt felverődő adventívek igen 
megnehezítik a természetkímélő erdőfelújítást is, hiszen 
kellő odafigyelés, kezelés híján elnyomják az esetlegesen 
spontán megjelenő újulatot, illetve a fiatal csemetéket. A 
tarvágás azonban szintén a gyomosodás és az inváziós 
fajok előtt nyitja meg az utat. 

A puhafás ligeterdők kapcsán érdemes megemlékezni a 
régen igen elterjedt, napjainkra viszont szinte teljesen 
eltűnt botolófüzesekről. A botolás során a fákat néhány 
évente kb. 2 méteres magasságban csonkolják, ezáltal 
fiatal, erős, sűrű hajtásrendszer alakul ki. Ez a sűrű koro-
na segít megtörni a töltésre veszélyes hullámokat, a fiatal 
ágak pedig kosárfonásra és tüzelőként is felhasználha-
tóak. Sajnálatos módon az elmúlt évtizedekben a botolás 
visszaszorult, bár az egykori állományok hírmondóival 
még találkozhatunk. A botolófüzesek élővilága igen gaz-
dag, egyedi fauna kialakulását teszi lehetővé, így fenntar-
tásuk, újjáélesztésük mind biológiai, mind tájképi, mind 
pedig kultúrtörténeti szempontból indokolt volna.

Aradi Eszter botanikai referens –  
Sipos Ferenc osztályvezető

Természetmegőrzési Osztály

VESZÉLYEZTETETT PUHAFÁS  
LIGETERDŐK  AZ ALSÓ-TISZA MENTÉN
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2012 áprilisában az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb 
hazai szabadtéri tüze pusztított a bugaci Ősborókásban. 
Az akkor már egy éve tartó aszály és a viharos szél követ-
keztében a tűz – alig több, mint két nap alatt – a borókás 
közel 90 százalékát felemésztette.

A tűz után leggyorsabban a gyepterületek regenerálód-
tak: a rajtuk átszaladó tűz komoly, maradandó károkat 
nem okozott, néhány hét múlva a legtöbb növény új-
rahajtott, sok már abban az évben virágot hozott, és a 
buckaközökre jellemző cinegefűz bokrai is gomba módra 
növekedtek. A gyep és borókás mozaikjával borított ho-
mokbuckák közé ékelődő, szintén a tűz martalékául váló 
telepített fenyvesek hazai fafajokkal történő pótlása is 

megtörtént az elmúlt néhány évben, ezeken a területe-
ken egy-két évtized múltán nyárasok lombját susogtatja 
majd a szél.

A legfontosabb kérdésre azonban, hogy a Homokhátságra 
oly jellemző, ámde egyre ritkábbá váló borókás mikor tün-
dökölhet újra régi fényében – lehet-e egyáltalán ugyan-
olyan, mint a tüzet megelőzően –, nem tudjuk a választ. 
A legvalószínűbbnek az tűnik, hogy a borókásban koráb-

ban elszórtan álló nyárfáknak a tűz 
után tömegesen meginduló gyökér-
sarjai hódítják meg a homokot, és a 
korábbinál jóval nagyobb területet 
foglalnak majd el – háttérbe szo-
rítva ezáltal a gyepterületet, a na-
gyon lassan, nehézkesen növekvő 
borókát, és jelentősen átformálva a 
korábbi tájképet. A Kiskunsági Nem-
zeti Park Igazgatóság egyik legfon-
tosabb természetvédelmi feladata 
most az, hogy – a változásokat 
nyomon követve és a természetes 
folyamatokba csak a legszüksége-
sebb esetekben beavatkozva – elő-
segítse az őshonos növényzet (és a 
lehetőségekhez mérten kiemelten a 
boróka) megújulását, és visszaszo-
rítsa az ezt a folyamatot hátráltató, 
tájidegen, agresszívan terjedő nö-

vényfajok előretörését. Így talán unokáinkat hasonló kép 
fogadhatja majd, mint a 2012 előtt Bugacra látogatókat.

Részletesebb leírás a KNPI honlapján (knp.nemzetipark.
gov.hu) olvasható.

Aradi Eszter botanikai referens
Természetmegőrzési Osztály

BUGAC AZ ERDŐTŰZ UTÁN
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Napjainkban már tényként kezelhetjük, hogy a Duna–Ti-
sza közén az inváziós növények terjeszkedése jelenti az 
egyik legnagyobb veszélyt az erdők és a gyepek élővilá-
gára. Az inváziós növényfajok által uralt területekről általá-
ban kiszorul az őshonos növény- és állatfajok legnagyobb 
része, és a korábbi fajgazdag természeti rendszerek helyét 
fajszegény, úgynevezett roncsökoszisztémák veszik át.

De ne gondoljuk, hogy az inváziós 
növényfajok uralta területek egyet-
len problémája a fajszegénység! Bár 
még az inváziós növények között is 
ritka az olyan faj, amelynek semmi-
féle haszna sincs (hiszen például a 
selyemkóró jó időszakos méhlegelő 
és a gyalogakácosok is hasznosítha-
tóak szarvasmarha-legelőként), de 
összességében sokkal nagyobb az 
általuk okozott gazdasági kár, mint a 
belőlük származó haszon

Az inváziós fajok listája (az úgyneve-
zett fekete lista) hosszú, és bizony 
évről évre egyre hosszabb lesz. Bár 
ezek jelentős része nem szorítható 
vissza egyszerű mechanikai mód-
szerekkel, szerencsére már léteznek 

olyan szelektív vegyszeres kezelési módszerek, amelyek 
alkalmazását követően a nem kezelt fajok egyedeiből 
nem mutatható ki semmiféle szermaradvány. E rövid írás-
ban nem vállalkozhatunk teljes körű bemutatásukra, de 
akit részletesebben is érdekel a téma, az a Duna–Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatóság ingyenesen letölthető kiad-
ványában számos érdekes információt találhat (http://

www.dunaipoly.hu/uploads/ 
2016-02/20160202200712-ro-
salia-kezikony3-teljes-sqtzy9px.
pdf).

Ugyanakkor azt is látni kell, 
hogy az inváziós növények elle-
ni küzdelem – a probléma nagy-
ságából kifolyólag – csak akkor 
lehet sikeres, ha az erdő- és me-
zőgazdálkodással foglalkozók, 
a hatóságok és a természetvé-
delem képviselői közösen lép-
nek fel.

Dr. Vadász Csaba  
természetvédelmi  

őrkerület-vezető

TÁJIDEGEN NÖVÉNYFAJOK ELLENI KÜZDELEM 
A HOMOKI TÖLGYESEKBEN

1–2. kép: A zárt bálványfásokban 100 m2-en átlagosan 5-6 növényfaj fordul elő (jellemzően 
gyomnövények). A pusztai tölgyesekben ugyanekkora területen akár 100-120 faj (közöttük 
számos védett vagy akár fokozottan védett faj) is előfordulhat

3–4. kép: A gyökfőbe fúrt lyukakba gyomirtó szert öntve szelektíven kezelhetőek az 
inváziós fafajok egyedei, így a vegyszer nem jut ki a környezetbe
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Tisztelettel köszöntöm, Felség. Egy interjút szeretnék ké-
szíteni Önnel, aki a Nagy Öreg, a legtöbbet látott lény az 
erdőben. Az érdekelne, mikor kezdődött el a környezeti 
nevelés a Tőserdőben, milyen tapasztalatai vannak, vál-
toztak-e a gyerekek stb. A beszélgetésünket felveszem 
diktafonra, remélem, nem zavarja.

No, annyira öreg azért nem vagyok, 120 év nem nagy idő, 
de szívesen mesélek. A környezeti nevelésről ugyan nincs 
mondanivalóm, mert nem tudom, mi az, de a gyerekeket 
szeretem. És nem, nemigen változtak azóta, hogy meg-
láttam a kék eget. Mindig is szaladgáltak, kiabáltak, és fel 
akartak mászni az ágaim közé. Volt egy hosszú időszak, 
amikor minden tavasszal, amikor már erősen sütött a nap, 
váratlanul nagyon-nagyon sokan lepték el körülöttem a 
rétet. Engem ugyan észre sem vettek, de én megfigyelhet-
tem őket, és jó volt látni, hogyan változnak, nőnek évről 
évre. De mielőtt a nap lement, már el is tűntek. Aztán egy 
tavasszal nem jöttek többé. Utána sokáig csak elvonultak 
mellettem kisebb-nagyobb csapatokban, néha megálltak. 
De vagy tíz tél óta valami megváltozott. Több gyerekcsapat 
jár erre, és lepkéket meg sáskákat kergetnek, távcsővel 
fürkészik az eget, valamit keresgélnek a fűben, sőt még 
éjszaka is eljönnek néha, hogy a csillagokat nézzék.

Igen, ez az. Ezt hívják környezeti nevelésnek, erről beszél-
jen egy kicsit Felséged.

Megfigyeltem, hogy mind abból a piros házból indul el, és 
oda is tér vissza, amelyiknek ott a fákon túl látom a tete-
jét. Sokat szöszmötölnek az udvarban, szoktak menni a 
holtághoz is, de engem mindnyájan meglátogatnak. Ki-
csik és nagyok is. Azok, akik akkorák, mint egy jól meg-
termett csalán, és nagyon lassan haladnak, meg folyton 
szétszaladoznak, na, azok a legszemfülesebbek. Mindent 
észrevesznek, ami megmozdul a fűben vagy a levegőben. 
Ugyanúgy rácsodálkoznak a kicsi hangyára, mint a ragyás 
futrinkára, és egy marék fűmaggal is eljátszanak. Szoktak 
itt körülöttem kicsi házikókat építeni ágakból, levelekből. 
Manóknak meg törpéknek, azt mondják. Máskor meg ma-
dárfészket készítenek, utána meg nagy facsipeszekkel 
szaladgálnak, és a fűből gyufaszálat szedegetnek. Van, 
hogy az ágaim alatt mesét játszanak el.

Gondolom, ők az óvodások. És a nagyobbak?

Kisebb kökénybokornyi csemeték is szoktak jönni. Ők so-
kat játszanak – azt, hogy vonuló madarak, táplálékot ke-
reső rovarok vagy a holtág szennyezett vizében túlélésért 
küzdő állatok. Manóházikót ők is építenek, de a fiúk gyak-
ran már nem érik be kis gallyakkal és levelekkel, hanem 
vastag ágakból, kérgekből ember nagyságú kunyhót ké-
szítenek. Szeretem, mikor bekötött szemű társukat vezet-
getik, fát ölelgetnek, tapogatnak. A korhadó fatörzsekben 
gömbászkát és százlábút gyűjtenek, nagyítóval néze-
getik. De az a legjobb, amikor velem foglalkoznak. Körém 
állnak, simogatják a törzsem, magasba emelt fejjel vizs-
gálgatják a lombkoronámat, a földön makkot keresnek. 
Büszkén mondhatom, hogy a legtöbben ismernek, tudják 
a nevemet. Nem bánom azt se, ha makkfának neveznek.

Csak aprólékosan megnézik Felségedet, vagy esetleg 
vizsgálatokat is végeznek?

Előfordul az utóbbi is. Összehasonlítják a leveleim méretét 
az ágak végén meg a törzshöz közel; egy bottal óvatosan 
megütögetik az alsó ágaimat, és az alám terített fehér le-
pedőre pottyanó ízelt lábú lakóimat vizsgálgatják. Csodál-
koznak, hogy ilyen sokan laknak a leveleim között, pedig 
ha tudnák, mennyivel többen vannak! Nagyobb a nyüzs-
gés rajtam, mint Budapesten. Gubacsaimat is nézegetik, 
találgatják, mi lehet, majd azt, hányfélét találnak. Néha 
azt álmodom, egyet se… 

És a nagyobbacskaformák mivel foglalják el magukat az 
erdőben?

Azok, akik már felérnek a törzsem elágazódásához? No, 
ők először mintha egymáson kívül mást nem is látná-
nak. Ha rajtuk múlna, csak végigrohannának itt ezen a 
földúton, amelyik körbemegy az erdőben. Cselesnek kell 
annak lenni, aki észre akarja vetetni velük a gyöngyikét, a 
bíborbogarat, a vackorfákat. De azért lehetséges. Például 
úgy, hogy mielőtt elindulnak, egy ember a piros épületből 
kis állatfigurákat rejt el az erdőben, amelyeket nekik aztán 
egy írott útbaigazítás alapján meg kell találniuk. Az utolsó 
állatkát én rejtegetem, itt szokott ülni egy liba, ahol a tör-
zsem kettéágazik. 

KÖRNYEZETI NEVELÉS 
AZ ERDŐBEN
Rendhagyó interjú az Öreg Tölggyel 
a Kontyvirág Erdei Iskolában

Ők már következtetéseket is le tudnak vonni egy megfi-
gyelt jelenségből. Érzékelhető ez?

Igen. Például megesik néha, hogy egy-egy közülük észre-
veszi, hogy nincs az erdőben egy csemetém se, hiába van 
tele makkal körülöttem a föld. De ha nem is figyelnek fel 
erre, mindig esik szó arról, hogy ezek a jöttmentek, ezek 
az erőszakos amerikai bevándorlók hogy megkeserítik az 

életünket! Bizony, nem úgy néz ki a Tőserdő, mint cseme-
tekoromban, jó száz évvel ezelőtt. Nem is tudom, lesz-e itt 
még tölgy újabb száz év múlva…

Mit gondol, érdekli ez a gyerekeket?

Nem hiszem, hogy amikor ideérkeznek, különösebben iz-
gatná őket ez a dolog, ha elpanaszolnám nekik. De miután 
eltöltenek néhány napot a piros házban, járják az erdőt, 
hallgatják a madarakat, fatörzseket ölelgetnek, és kissé 
lecsendesedik a lelkük, akkor már jobban együtt tudnak 
érezni velem és az erdő többi lakójával. Akkor már – azt 
hiszem – érzékelik, hogy nem jól van ez így.

Köszönöm a beszélgetést. Őszintén remélem, hogy ami-
kor öregember leszek, Felségedet akkor is itt találom.

Lejegyezte:  
Bártol Réka, a Kontyvirág Erdei Iskola vezetője

Természet Háza
Kecskeméten a nemzeti park központjában található a Termé-
szet Háza látogatóközpont. Interaktív állandó és időszaki kiál-
lításai a Kiskunság természeti értékeit, jellegzetes növény- és 
állatvilágát mutatják be. A Hankovszky-ligetben madárbarát 
kert várja az érdeklődőket.
Látogatható: egész évben a nyitvatartási időben.
Cím: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19.
Információ: oktatasio@knp.hu, 76/501-596, www.knp.hu

Tisza-völgyi bemutatóház
A szegedi Fehér-tó közelében álló épületben látható kiállítás a 
tó élővilágát, az Alsó-Tisza menti táj változásait és természeti 
értékeit, valamint Beretzk Péternek, a Fehér-tó atyjának a mun-
kásságát mutatja be. Az innen induló Sirály tanösvény a tó gaz-
dag madárvilágának megfigyeléséhez nyújt segítséget.
Látogatható: előzetes jelentkezés alapján egész évben.
Megközelítés: az épület az E5-ös út 158. kilométerénél, a szaty-
mazi temető helyközi buszmegállótól 50 méterre található.
Információ: Ábrahám Krisztián, 30/6380-297, abrahamk@knp.
hu, www.knp.hu

Naprózsa Erdei Iskola
A fülöpházi homokbuckák tövében minősített erdei iskolai prog-
ramok várják az óvodás és iskolás csoportokat. Szálláslehető-
séget is kínálunk, továbbá erdei tornapálya, gyógynövénykert 
és két tanösvény is a látogatók rendelkezésére áll.
Látogatható: egész évben.
Megközelítés: az épület az 52. számú főút 20. kilométerénél talál-
ható; Kecskemétről menetrend szerinti autóbuszjárattal is elérhető.
Információ: Lendvai Mária, 30/4884-568, lendvaim@knp.hu, 
www.knp.hu.

Kontyvirág Erdei Iskola
Lakitelek közelében, a Tőserdőben, ártéri erdei környezetben 
található ez a minősített erdei iskola. Óvodás és iskolás cso-
portok részére biztosít szállást és változatos programokat. A 
hódtól a rekonstruált Árpád-kori faluig mindenféle érdekesség 
megtalálható a közelben. 
Látogatható: egész évben.
Megközelítés: Kecskemétről vonattal indulva a Szikra elnevezé-
sű állomásig kell jegyet venni, innen negyedórás sétával érhető 
el az épület. Ha autóval érkezünk, akkor a Lakitelekről Tiszaal-
párra vezető útról a Tőserdő nevű vasúti megálló mellett kell a 
Tisza irányába fordulni.
Információ: Bártol Réka, 30/475-9655, bartolreka@knp.hu, 
info@kontyvirag.hu, www.kontyvirag.hu.

Bemutatóhelyek, erdei iskolák a Kiskunsági nemzeti parkban
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GYERMEKSAROK

ÖZÖNNÖVÉNY-ÖZÖNBETŰ
gyalogakác, kései meggy, bálványfa, zöld juhar, 
fehér akác, fekete fenyő, amerikai kőris, erdei fenyő

A felsorolt özönnövények, illetve tájidegen fák és 
cserjék neveit keresd meg a betűhálóban (vízszinte-
sen, függőlegesen, átlósan, bármilyen irányba haladva 
és folytatva összeolvashatod a betűket). A maradék 14 
betűből pedig olvasd ki annak a fának nevét, mely a kis-
kunsági homoki erdők egyik legjellemzőbb fája volt.
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NÉVKERESŐ

Ismered a homoki nyáras madarait? Neveik a színes 
mezőkben rejtőzködnek.  Melyikeket nem látjuk télen? 
Melyiket nevezzük népiesen csalogánynak? Miért?
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BÚJKÁLÓ 

 

Az erdő alján az 
avartakaró sok élőlénynek 
nyújt menedéket, 
fészkelőhelyet, 
táplálékot, telelőhelyet 
vagy éppen állandó 
élőhelyet. 

Kik bújnak az avarban? 

Hány élőlényt találtál? 

BÚJKÁLÓ
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