
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Csengődi-erdő

Utoljára módosítva: 2013-10-09 07:29:17

Megye: Bács-Kiskun Községhatár: Csengőd

A terület kiterjedése: 21.1735 hektár Védetté nyilvánítás év: 2007

GPS koordináták: EOV 674650; 153370
további blokkok EOV 670500; 154370 és EOV
668500; 154000 és EOV 668100; 153700/lásd
megjegyzés/

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.):
A 4 blokkból álló helyi védettségű Csengődi-erdő természeti értékekben leggazdagabb területe
Páhi településről közelíthető meg legegyszerűbben: Páhit a Petőfi S. úton észak felé elhagyva a
kapcsolódó földutat követve, a település belterületének szélétől mintegy egy km-re, egy tanya
elhagyása után balra találjuk a védett területet, mely rövidebb oldalával húzódik ki a földútra. A
további területek közül a II. számmal jelölt terület Csengőd - Kullér településrész déli végén
keleti irányban induló földút mentén kb. 500 m után találjuk a pár éve levágott nyárfaerdőt, mely
helyén sűrű aljnövényzetű új telepítésű erdőrészlet van. A III. és IV. terület Csengőd Petőfi
Sándor utcáról Kiscsengőd irányában elhagyva a települést az 5. földúton kell észak felé
fordulni, majd a rekultivált szeméttelep mellett elhaladva kb. 2 km után érjük el a IV. területet:
egy volt dögtemető, ma akácos-bozótos, és itt csatlakozik egy földút keleti irányban, mely
elvezet a néhány évvel ezelőtt levágott és újratelepített nyaras erdőállományhoz - a III.
területhez.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Az I. terület természeti értékekben gazdag terület, a NATURA2000 hálózat része, a
kőrises-tölgyes -nyaras erdőrészlet tisztásán számos orchideafaj található.Az erdősáv vizes,
tőzeges aljú, gazdag aljnövényzetű, járhatatlan. itt erődgazdálkodás nem folyik. A környező
gyepterületek a Kiskunsági Nemzeti Park részei. A további területeken közül a II. illetve IV.
jelen állapotukban nem nem fellelhető a védettség indoka. A III. terület esetében ugyan levágott
nyárfaerdőről van szó, viszont foltokban a fák záródásáig az eredeti kosboros vegetáció
mutatkozik (mocsári kosbor). Az I. terület természetes időszakosan vízzel borított terület, míg a
többi területen mesterséges árkokkal vízelvezetés történt.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE
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2.1. Megtalálható még a védettség indoka a területen? - Részben

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
A helyrajzi számok alapján 4 elkülönülő blokkban elhelyezkedő terület egyikére - általunk I.
területre - vonatkozik, mely további védettség alá is tartozik - Natura 2000

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
90 % Erdő
5 % Gyep
5 % Cserjés
% Vizes terület
% Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
J2 - kőris erdők vízben állva, tőzeges talajon, lápszag

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Erdészeti tevékenység
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás:

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Felmérés, Kaszálás,
Egyéb típus:

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

2.7. Része a terület a Natura 2000 hálózatnak? - Igen
Egy része: 30 %

2.8. Érintkezik a terület más természetes élőhelyekkel? - Igen

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?

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

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

vitézkosbor, mocsári kosbor, foltos ujjaskosbor, macskagyökér, réti iszalag, buglyos szegfű

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

A terület bejárásakor védett és fokozottan védett, illetve Natura 2000 jelölő állatfajok jelenlétét

nem észleltük az adott területen.

5. Egyéb észrevétel

Az alábbi helyi jelentőségű természetvédelmi területek intenzív erdőgazdálkodással érintett, két

további külön blokkban elhelyezkedő területek, védelmüket jelen állapotban nem látjuk

indokoltnak. A védettség fenntartása külön blokkokra bontva lenne kezelhető (a vonatkozó

térképi anyagban mint Csengődi-erdő II. és Csengődi-erdő III. feltüntetésre kerültek). 1

2/69/TT/07 Csengődi-erdő Csengőd 0148/13b - felhagyott dögtemető 2 2/69/TT/07

Csengődi-erdő Csengőd 0148/7 3 2/69/TT/07 Csengődi-erdő Csengőd 0148/9 4 2/69/TT/07

Csengődi-erdő Csengőd 0267/7b
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