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Szabó Imre környezetvédelmi és víz-
ügyi miniszter, valamint Füri András, a
Duna-Ipoly Nemzeti Park igazgatója,
továbbá Nagykõrös város önkormány-
zata és a WWF Magyarország adta át a
Nagykõrös melletti Pálfája erdõben ki-
alakított oktatóközpontot és a hozzá
tartozó tanösvényt. Az esemény része
annak az átfogó természetvédelmi prog-
ramnak, amely az Európai Unió LIFE
Természet Alapjának támogatásával
2006–2011 között valósul meg a terüle-
ten. A támogatást fõpályázóként a Du-
na-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a
városi önkormányzattal és a WWF-fel
közösen nyerte el. 

A nagykõrösi pusztai tölgyesek LIFE-
program teljes költségvetése 1 863 236
euró, melynek 75%-a EU-s támogatás,
25%-a pedig a partnerek önrészébõl és
a KVVM társfinanszírozásából áll. Az

avatási ceremónián énekmondó emlé-
kezett arra a 25 jelfára, amibõl mára
mindössze 7 maradt fenn. A helybéliek
ezek nevét is õrzik, úgy mint Basafa,
Mátyás király fája, Kisgatyás, Kincses
Makkfa és a Rákóczi-fa. Az oktatóköz-
pont és az újonnan létesült tanösvény a
látogatók környezettudatosságát erõsíti
majd. A 10 állomásból álló, 1800 m
hosszú tanösvény a területen folyó ter-
mészetvédelmi munkát mutatja be,
megismertet a homoki tölgyesek élõvi-
lágával, a létüket veszélyeztetõ ténye-
zõkkel, megõrzésük lehetõségeivel.

A programból idézünk néhány fela-
datot:

– õshonos fafajok telepítésével
összefüggõ erdõterület létrehozása;

– idegenhonos invazív fafajok 405
ha-ról való eltávolítása;

– vadkizáró kerítésekkel létrehozott
mintaterületek kialakítása (a talajvíz-
szint-csökkenés vagy a folyamatos vad-
károsítás oka-e a felújulás sikertelensé-
gének);

– 90 évre megszüntetik az erdõgaz-
dálkodási tevékenységet 175 ha terüle-
ten, hogy a természetvédelmi szempon-
tú kezelések és a természetes folyama-
tok egyaránt érvényesülhessenek.

A tulajdonosokat kártalanították.
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