
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Homokmégyi Örjegi-legelő

Utoljára módosítva: 2013-10-16 08:34:15

Megye: Bács-Kiskun Községhatár: Homokmégy

A terület kiterjedése: 713.3141 hektár Védetté nyilvánítás év: 1996

GPS koordináták: EOV 60302; 12995 6588082;
127475 657992; 124780

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 nagy kiterjedésű területet több irányból is meg lehet közelíteni: A Kalocsa-Kiskőrös műútról
Kiskőrös felé haladva Öregcsertő utolsó házainál kell letérni jobbra, és egy esős időben nehezen
járható földúton elérve a Dunavölgyi-főcsatornát, ennek mentén húzódó földúton lehet dél felé
haladva bejárni a területeket. 2. útvonal: Homokmégy-Alsómégy szállástelepülésen az ún.
szaktelepi - részben betonozott úton lehet kijutni kb. 3 km megtétele után a volt tsz telepig,
ahonnan gyalogosan érdemes bejárni a közeli kaszálókat.
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Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A Duna-Tisza köze legnagyobb kiterjedésű helyi jelentőségű védett természeti területét
1997-ben nyilvánították védetté, a helyi rendeletben kihirdetett terület még a központilag
jegyzett területnél - 713 hektár - is nagyobb, mintegy 1104 hektár 9762 m2 terület.
Ellentmondásként kell azonban megjegyezni, hogy a központi nyilvántartás helyrajzi számai
alapján több részterületre - blokkra különül el a védett terület, ezek változatos tájhasználatot
mutatnak, és részben szántóföldi művelésbe kerültek. Az egykori Duna-ártér és a Duna-Tisza
közi Homokhátság határán húzódó egykori óholocén Duna-ág déli - Keceltől húzódó részét
nevezik Örjegnek, míg a Pesti síkot keletről szegélyező északi szakasz neve Turjánvidéknek. A
táj nagyban átalakult a Duna-völgyi főcsatorna és több kisebb mesterséges csatorna és levezető
árok kiépítésével, ennek ellenére több helyen jellemzőek lápi és mocsári növényzet, üde vizes
rétek. A védettség indokaként a vízrendezések következtében visszaszoruló lápréti, mocsárréti
növény- és állatvilág fentartását, az élővilág genetikai tartalékainak megőrzését jelölték meg. A
védelem alá helyezés további indoka viszonylag különösnek tűnhet, ez pedig: ,,a lépfene kórral
fertőzött legelő lokalizálása, a kórokozó terjedésének - a humán- és állategészségügyi
szempontból való megakadályozása" (részlet a védetté nyilvánító helyi rendeletből)A terület
szervesen kapcsolódik a császártöltési Vörös-mocsárhoz és a keceli helyi védett területekhez).
Korábbi felmérések alapján a területről megemlítendő a mocsári lednek, mocsári aggófű,
kornistárnics, kisfészkű aszat és fátyolos nőszirom.A terület több részén tőzegbányászat folyt,
ennek maradványai a szaktelepi útól északra húzódó homokmégyi tőzeggödrök, illetve a terület
északi szélén a Dunavölgyi főcsatorna és a Csillagosi kanális találkozásánál lévő nyílt
vízfelületű tőzeggödrök. A terület az állandó vízborítás miatt nehezen járható, inkább csak a
főbb földutak mentén közelíthető meg.

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?
10 % Erdő
60 % Gyep
10 % Cserjés
5 % Vizes terület
15 % Egyéb
szántóföldi művelés, kisebb tőzeggödrök,
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2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
10 cm-nél nagyobb átmérőjű, úszó, kereklevelű növények alkotta hínár (tavirózsa, vízitök) A23
(ritka: a kisebb, de hasonló levelű tündéfátylas hínár A3a) 5 cm-nél kisebb átmérőjű, apró levelű,
úszó hínárnövényzet, leggyakrabban békalencsével, rucaörömmel A1 őzeges talajú nádasok,
gyékényesek B1b (ritka, lápszaga van, gyakran vannak benne zsombékok) 1.5 m-nél
alacsonyabb, fűszerű mocsári növények állománya (harmatkása, békabuzogány, pántlikafű) B2
(a sásoknak keskenyebb, élesebb szélű levele van B5) zsombékoló sások állománya B4
kubikgödrök, csatornák mozaikos hínár- és mocsárnövényzete BA D2

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

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Felmérés,
Egyéb típus: védetté nyilvánítási eljárás során

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

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? - Vörös mocsár, Keceli
Rózsaberek

2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Nem
Darabszám:
Állapotuk:
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2.13. Vannak vadgazdálkodási létesítmények a területen?
Magasles: 3 db
Vadetető: 3 db
Szóró: db
Egyéb (név és db):

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)

vízi tök

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

citromsármány, nádirigó, foltos nádi poszáta, tövisszúró gébics, nádi rigó, egerészölyv,

5. Egyéb észrevétel
Homokmégy Község Képviselő Testülete 6/197. évi rendelete
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