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Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Kiskunmajsai-homokbuckák

Utoljára módosítva: 2013-12-19 15:32:28

Megye: Bács-Kiskun Községhatár: Kiskunmajsa

A terület kiterjedése: 510.8855 hektár Védetté nyilvánítás év: 1984

GPS koordináták: 691921, 132580;
69279,132216; 690907, 131923

Felmérést végző személy(ek) neve: Oorszi Zoltán

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

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
a Tázlár - Bodoglár közötti műút és a Kiskunhalas-Bodoglár aszfaltút találkozásánál, a
Kiskunhalas - Bodoglár műút, ún. olajos út két oldalán terül el a védett terület.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Kiskunmajsa és Tázlár között, az un. olajos út mellett került kialakításra az egy kilométer hosszú
Tartós szegfű tanösvény. A tanösvény Natura 2000 területen vezet keresztül, mely helyi
jelentőségű védett természeti terület is egyben. A homokfelszín és a növényvilág védelme
érdekében egy 500 méter hosszú pallósoron juthatunk el a buckatetőn lévő megfigyelő toronyig,
ahonnan szemet gyönyörködtető látvány tárul elénk: borókás-nyaras ligetek, lankás
homokbuckák és galagonyák váltakoznak. Az ösvény innen egy telepített fenyő ültetvény sorai
között vezet, mígnem eljutunk a hátsó pallósorig, ahol egy tereplépcsőt megmászva juthatunk fel
a hátsó kilátóhoz, melyet körös-körül tartós szegfű tövek öveznek. A tanösvény végigjárása
során a látogatók megismerkedhetnek a bennszülött tartós szegfűvel és élőhelyével, a védelme
érdekében a LIFE program keretében tett természetvédelmi erőfeszítésekkel, valamint a Natura
2000 hálózat jelentőségének bemutatására is sor kerül. Szervezett, csoportos túrákra
Kiskunmajsán a Tourinform Irodánál lehet jelentkezni. Az érdeklődők így túravezetővel
nézhetik meg a homokhátság természeti szépségeit. A területre vezető összes földút mentén
behajtást tiltó táblák kerültek kihelyezésre, miközben a terület a homokos élőhelyeken túl
erdőgazdálkodásba vont telepített fenyveseket és szántókat is magában foglal.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
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2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
40 % Erdő
40 % Gyep
20 % Cserjés
% Vizes terület
% Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
G1 - nyílt homokpusztagyep

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Erdészeti tevékenység
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás: erdőgazdálkodási terv szerint

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Felmérés, Őrzés, Bemutatás, Özönnövények irtása, Rekonstrukció
Egyéb típus:

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Kevés
Selyemkóró: Kevés
Parlagfű: Kevés
Magas/kanadai aranyvessző: Nincs
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: 60 %

2.8. Érintkezik a terület más természetes élőhelyekkel? - Igen

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?
homokbuckás 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, Kiskunsági
Nemzeti Park területe

2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Igen
Darabszám: 6
Állapotuk: jó, minden bevezető földút mentén
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2.13. Vannak vadgazdálkodási létesítmények a területen?
Magasles: db
Vadetető: db
Szóró: db
Egyéb (név és db):

Nincs

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)

tartósszegfű 27 614 - 2011-es adat, forrás

http://www.tartosszegfu.hu/index.php?page=menu&id=15 jellemző fajok-. naprózsa, pusztai

kutyatej, homoki árvalányhaj, homoki és rákosi csenkesz

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

zöld gyík, hangyaleső

5. Egyéb észrevétel

LIFE program keretében fejlesztett terület
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