
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Kiskunhalasi Csetényi park

Utoljára módosítva: 2013-11-10 10:36:42

Megye: Bács-Kiskun Községhatár: Kiskunhalas

A terület kiterjedése: 18.0883 hektár Védetté nyilvánítás év: 2007

GPS koordináták: EOV 682532; 121322

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 kiskunhalasi autóbuszállomástól a Dr. Monszpart László úton juthatunk el, elhaladva a
Semmelweis Kórház mellett a közpark bejáratához.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A település határában fekvő vizes-mocsaras élőhelymaradvány egy részén városi-közpark
telepített tájidegen egyedei is megtalálhatók, a terület része egy záportározó, melynek parti
zónájában található egy nád és egy gyékény szegély. A helyi többéves megfigyelések alapján
nád állománya stabil, téli vágáson kívül egyéb gondozást nem igényel, viszont a gyékény
állomány évente 80-100 centiméterrel terjed, néhány év múlva teljesen lefedheti a nyílt
vízfelületet. A vízfelületek erős eutrofizációt mutatnak. A terület a várost egykor körülölelő
mocsárvilág maradványának tekinthető, mely mai mesterséges állapota ellenére is fontos vizes
élőhely. Számos védett madárfaj fészkelőhelye, kétéltűek ívóhelye. A záportározót körülölelő
pihenőpark rekreációs célokat szolgál.

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?
20 % Erdő
30 % Gyep
30 % Cserjés
20 % Vizes terület
% Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
P6 - Parkok, kastélyparkok, arborétumok és temetők az egykori vegetáció maradványaival vagy
regenerálódásával
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2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás,
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás:

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

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"): Sok
Keskenylevelű ezüstfa: Sok
Muflon: Nincs
Egyéb (nevezze meg):

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

2.8. Érintkezik a terület más természetes élőhelyekkel? - Nem

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?

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? - Igen
Darabszám: 1
Állapotuk: jó

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)

feketerigó, erdei pinty, barátposzáta, tengelic, bölömbika

5. Egyéb észrevétel
védettségre vonatkozó önkormányzati határozat:
http://onkormanyzat.kiskunhalas.hu/UserFiles/file/rendeletek/KTR22-05.pdf
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