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Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Pulykási nyár-erdőmaradvány

Utoljára módosítva: 2013-10-16 08:33:48

Megye: Bács-Kiskun Községhatár: Hajós

A terület kiterjedése: 19.1 hektár Védetté nyilvánítás év: 1974

GPS koordináták: EOV 660467; 110108

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.):
Hajós települést az Ady Endre utcán a Hajósi pincék felé elhagyva áthaladunk a Hajósi
pincéken, majd Jánoshalma felé fordulunk. Ezen 6,2 km megtétele után éles bal kanyarulat
következik, és ebben a kanyarulatban indul egy földút jobbra, melyet követve kb. 3,5 km
megtétele után elágazáshoz érve balra fordulunk egy erdőművelési úton, ezen további 650 m
után jobbra előttünk lesz a védett terület.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Hajósi Pulykási nyár erdőmaradvány néven eredetileg két kisebb erdőtagra hirdettek védelmet:
az egyik a 128, 134, 135, üzemtervi jelölésű erdőtagokban 15,5 hektár területtel, a másik a 131.
tagban lévő 3,6 hektáros területtel. Ezek közül mára a kisebb területűt teljesen letermelték, így a
védelemre érdemes terület szűkült. A védetté nyilvánítás célja az egykor a területet jellemző
nyár és fűzerdők egyik szép példájaként fennmaradt homoki erdőmaradvány védelme, melynek
tisztásain megtalálható a homokpuszták növényzete. A kiritkult öreg nyárfák kedvező fészkelési
lehetőséget adnak a madaraknak. A nyárfaerdő maradványa összeszűkült, az árvalányhajas
homoki gyepen a környező erdei fenyőállomány magoncai terjeszkednek.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
erdőművelésbe vont területen belül az erdőgazdálkodási térkép alapján két blokkban, melyek
egyikét letermelték.

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
50 % Erdő
40 % Gyep
10 % Cserjés
% Vizes terület
% Egyéb
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2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
őshonos nyáras nem hullámtéren barna-szürke homokon RB

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

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

Egyéb típus:

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

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

2.8. Érintkezik a terület más természetes élőhelyekkel? - Igen

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?
Homokpuszta terület

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? - Natura 2000,

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)

kései szegfű, naprózsa, árvalányhaj

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

hangyaleső, zöld gyík

5. Egyéb észrevétel
Intenzív erdőműveléssel érintett, részben tarvágott nagyobb kiterjedésű terület része, a helyi
jelentőségű terület beazonosíthatósága érdekében érdemes lenne kiméretni a területet. A 12/1971
rendeletben megadott kezelési irányelvek: az idősebb faállományú részeken megtiltandó a
fahasználat, a benyúló fiatalos foltokban pedig a természetes fa- és cserje egyedek javára kell a
nevelővágásokat elvégezni.
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