
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Csordajárási közlegelő

Utoljára módosítva: 2014-10-16 09:58:07

Megye: Bács-Kiskun Községhatár: Kerekegyháza

A terület kiterjedése: 13.1963 hektár Védetté nyilvánítás év: 1995

GPS koordináták: EOV 684696; 178681
684315; 179075

Felmérést végző személy(ek) neve: Kustár Rozália & Oroszi Zoltán

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

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Kerekegyháza belterületéből a Széchenyi I. utcáról az egy útszéli keresztnél induló Jókai M.
utcán kell kimenni, mely a település szélén széles földútban folytatódik. Az út mentén bal kézre
találunk egy nagy kertészetet, majd továbbhaladva az első keresztirányú földútnál érjük el az
egykori községi legelőt.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A Csordajárási legelő - egykori községi legelő egy helyen orsó alakban összeszűkülve majd újra
kiszélesedve 1,6 km hosszú és átlagosan 250-400 m széles, mintegy 70 hektárnyi terület. Az
egykori használat nyomán megvan még az itatókút helye, illetve kis - talán mesterséges dombon
- egy határkő található. A közönséges ürge (Spermophilus citellus) több mint 1500 egyedének
élőhelye a leszámolt ürgelyukak alapján. A füves puszták és sztyeppek jellemző faja, főleg
magokkal, virágokkal, rovarokkal és gyökerekkel táplálkozik. Kaszálás után jól láthatók a
gyepen csillag alakban szétágazó járatai, melyek főleg az enyhén hullámos - 1 m
szintkülönbséggel jellemezhető - felszín magasabb részein csoportosulnak.

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?
% Erdő
100 % Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
% Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
H5b barna színű homoktalajok zárt szárazgyepjei
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2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás,
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás: rendszeres

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

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: Nincs
Muflon: Nincs
Egyéb (nevezze meg):

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

2.8. Érintkezik a terület más természetes élőhelyekkel? - Igen

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?
erdőfolt

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
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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)

A terület bejárásakor védett és fokozottan védett, illetve Natura 2000 jelölő növényfajok
jelenlétét nem észleltük az adott területen.

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

ürge 12

5. Egyéb észrevétel
A terület jóval nagyobb, mint a központi jegyzékben jegyzett.
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