
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Káposztáskerti-erdő TT

Utoljára módosítva: 2013-10-15 07:34:02

Megye: Bács-Kiskun Községhatár: Fülöpszállás

A terület kiterjedése: 18.9698 hektár Védetté nyilvánítás év: 1992

GPS koordináták: EOV 667022; 165187

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 terület közvetlenül az 52-es számú főút és a régi 52-es főút közé ékelődve helyezkedik el
Fülöpszállástól 2,5 km-re, míg Kisizsáktól kb. 1,7 km-re. Megközelítésre az alábbi útvonal
javasolt: Fülöpszállásról a régi 52-es utat követve kell kimenni észak felé, majd 2,5 km után
egyhe útkanyarulat közelében megállva gyalogosan lehet bejárni a védett terület magasabban
fekvő részeit.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A fülöpszállási Káposztáskerti-erdő a magyar kőrises égerláp és láprét szép példája. A még
viszonylag érintetlen állapotban fennmaradt terület uralkodó fafaja a magyar kőris, melynek
bőséges magtermésének köszönhetően felújulási képessége igen jó. A Káposztási-turjános
faállományának másik fontos faja a mézgás éger. Az erdőt övező területeken főként a láprétek és
a magassásos társulások fajait figyelhetjük meg. A nedves rétek szembetűnő növényei közé
tartozik három védett virágunk, a buglyos szegfű, a szibériai nőszirom és a kornistárnics, míg a
békaliliom és a kígyónyelvpáfrány a mélyebb helyeken díszlik. Az erdőben az erdei fülesbagoly,
a vadgerle és a zöld küllő mellett az egerészölyv is fészkelőhelyet talál magának. Az erdőben
fekete ribizli, a kutyabenge és a nyúlánk sás egyaránt gyakori.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
55 % Erdő
45 % Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
% Egyéb
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2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
patak- és folyóárterek kaszálható, tavasszal vízborította rétje és más hasonló nedves-vizes rét
D34 (ha sásosabb B5 továbbá éger és/vagy kőris erdők vízben állva, tőzeges talajon, lápszag J2

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás, Legeltetés,
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás:

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

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

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

2.8. Érintkezik a terület más természetes élőhelyekkel? - Igen

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?
védett gyepterületek

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

2.11. Ha igen, milyen természetvédelmi oltalmat élvező területtel? - Natura2000

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
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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)

buglyos szegfű, szibériai nőszirom, kornistárnics

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

egerészölyv,

5. Egyéb észrevétel
A www.termeszetvedelem.hu oldalon jelzett kapcsolódó helyrajzi szám nem létezik, a terület
beazonosítása a KNPI-vel történt konzultáció után sikerült. - 12/39/TT/92Káposztáskerti-erdő
TT Fülöpszállás0201 Fülöpszállás Község képviselő Testülete 4/19926IV.20/ számú rendelete,
mely szerint: - fakivágás, gyérítés, aljnövényzet irtásának tilalma, - 150 méteres körzetben tilos a
tűzrakás, légieszközről permetezés - építmény, rakomány elhelyezése
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