
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Farkasordító-domb

Utoljára módosítva: 2013-10-09 07:30:20

Megye: Bács-Kiskun Községhatár: Bugac

A terület kiterjedése: 13.3131 hektár Védetté nyilvánítás év: 2002

GPS koordináták: EOV 700000; 148300

Felmérést végző személy(ek) neve: Oroszi Zoltán

E-mail címe(k): oroszizoltan@t-online.hu

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Bugacra az 54. főút irányából érkezve, a település központját elhagyva egy balról csatlakozó
úton - a Mikszáth Kálmán úton megyünk ki a településről. A belterületi út kicsit eltolva bal felé
délkeleti irányban futó nyílegyenes földútban folytatódik. A település külterülete szabályos
négyszögletes parcellákra van osztva, mintegy 300 m-re, az első keresztirányú földútnál
kezdődik a szintén helyi védettségű ún. Kishomoki buckák területe, mely a következő
keresztútig tart, majd egy védettség alá nem tartozó, főleg erdőgazdálkodás alá vont területen
haladunk át, és a következő keresztutat elérve kb. 1200 m után balkézre fekszik a
Farkasordító-domb.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A bugaci Farkasordító-domb egykor a környék legmagasabb homokbuckái közé tartozott, 126 m
tengerszint feletti magasságával. Sajnos a bucka jelentős részét homokbányászás által elhordták,
az egykori vegetáció nagyban sérült, a regeneráció, főleg az özönnövények térhódítása miatt sem
egyszerű. A területen semmilyen természetvédelmi kezelés nyomát nem lehet felfedezni.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

2.1. Megtalálható még a védettség indoka a területen? - Részben

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
Számos özönnövény, illetve a felhagyott homokbánya csúfítja a védett területet.

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
60 % Erdő
20 % Gyep
20 % Cserjés
% Vizes terület
% Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
M5 - Homoki borókás-nyárasok és OD1 Lágyszárú özönfajok állományai
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2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás: nincs semmilyen területhasználat

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Nem

Egyéb típus:

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Sok
Selyemkóró: Sok
Parlagfű: Kevés
Magas/kanadai aranyvessző: Nincs
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Nincs
Bálványfa ("ecetfa"): Sok
Keskenylevelű ezüstfa: Nincs
Muflon: Nincs
Egyéb (nevezze meg): nyugati ostorfa (Celtis occidentalis)

2.7. Része a terület a Natura 2000 hálózatnak? - Nem
Egy része: %

2.8. Érintkezik a terület más természetes élőhelyekkel? - Nem

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?

2.10. Érintkezik a terület más természetvédelmi oltalmat élvező területtel? (pl. Natura 2000,
országos védettség, ex lege) - Nem

2.11. Ha igen, milyen természetvédelmi oltalmat élvező területtel? -

2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Nem
Darabszám:
Állapotuk:

2.13. Vannak vadgazdálkodási létesítmények a területen?
Magasles: db
Vadetető: db
Szóró: db
Egyéb (név és db):

Nincs

3. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es növényfajok és számolt vagy becsült
mennyiségük felsorolása
(a becslés lehet tőszámra, vagy területnagyságra vonatoztatott, fokozottan védett faj esetében

pontos tőszámot kell megadni)

-
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4. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es állatfajok és számolt vagy becsült
mennyiségük
(fokozottan védett fajoknál pontos állománynagyságot kell megadni)

tövisszúró gébics, holló, sárgarigó,

5. Egyéb észrevétel
helyi védettség megerősítése: BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011. (XII. 01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
HELYI JELENTŐSÉGŰ VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETTÉ NYILVÁNÍTÁSRÓL -
http://www.bugac.hu/docs/rendelethelyivedettseg.pdf - Farkasordító domb: területe 13 ha 3131
m2, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma(i): 0262/1,0262/2,0262/23
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