
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Hodályi-fenyves

Utoljára módosítva: 2013-12-19 15:32:52

Megye: Bács-Kiskun Községhatár: Kunadacs

A terület kiterjedése: 451.0231 hektár Védetté nyilvánítás év: 1973

GPS koordináták: EOV 67267; 180178 672600;
180153

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 terület teljes egészében erdőgazdasági terület, bejárása csak külön engedéllyel lehetséges,
minden bevezető útnál erre tábla figyelmeztet, illetve sorompót helyeztek el. Kunadacs
települést a Pedegi dűlőn Északkeleti irányban elhagyva a kunszentmilkósra vezető műút
keresztezésétől kb. 3 km-re érjük el a terület északi részét, míg déli irányban a terület ráhúzódik
a Kunadacs-Kerekegyháza műútra.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A helyi védetté nyilvánított hatalmas, 451.0231 hektárnyi terület 95%-a intenzív erdőművelés
alá vont terület, csupán néhány, teljesen különböző jellegű természetes élőhelyfolt található itt.
1. A terület legészakibb csücskében kb. 2 hektárnyi kocsányos tölgyerdő maradvány, ún. Müller
tölgyes 2. regenerálódó homokbuckás gyepvegetációjú talajfelszín a gázvezeték miatt az
erdőterületből kiszakított nyiladékban, kitűnő kilátással a környékre. 3. A KNP leírásából idézett
részt két napi bolyongással sem sikerült megtalálni: A körülbelül héthektáros védett fenyves egy
kétezer hektáros, erdészeti kutatások céljait szolgáló, összefüggő erdőállomány, kísérleti terület
része. A kedvező vízgazdálkodású humuszos homoktalajon álló Hodályi-fenyves állományának
nyolcvan százaléka feketefenyő, tíz-tíz százaléka hamvas és mézgás éger, kisebb csoportokban
itt-ott a nyír is feltűnik.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE
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2.1. Megtalálható még a védettség indoka a területen? - Részben

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
A helyi védetté nyilvánított hatalmas, 451.0231 hektárnyi terület 95%-a intenzív erdőművelés
alá vont terület, csupán néhány, teljesen különböző jellegű természetes élőhelyfolt található itt.
1. A terület legészakibb csücskében kb. 2 hektárnyi kocsányos tölgyerdő maradvány 2.
regenerálódó homokbuckás gyepvegetációjú talajfelszín a gázvezeték miatt az erdőterületből
kiszakított nyiladékban, kitűnő kilátással a környékre. 3. A KNP leírásából idézett részt egy napi
bolyongással sem sikerült megtalálni:,, A körülbelül héthektáros védett fenyves egy kétezer
hektáros, erdészeti kutatások céljait szolgáló, összefüggő erdőállomány, kísérleti terület része. A
kedvező vízgazdálkodású humuszos homoktalajon álló Hodályi-fenyves állományának nyolcvan
százaléka feketefenyő, tíz-tíz százaléka hamvas és mézgás éger, kisebb csoportokban itt-ott a
nyír is feltűnik."

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
100 % Erdő
% Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
% Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
őshonos lombos fafajok (tölgyek, nyárak) fenyőkkel és akáccal elegyes állományai RD akácos
S1, nemes nyáras S2, fenyvesek S45 borókások, galagonyások kisebb nyárfákkal sárga homokon
M5

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Erdészeti tevékenység
Egyéb típus:
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: Nincs
Parlagfű: Kevés
Magas/kanadai aranyvessző: Nincs
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Nincs
Bálványfa ("ecetfa"): Kevés
Keskenylevelű ezüstfa: Kevés
Muflon: Nincs
Egyéb (nevezze meg): nyugati ostorfa
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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?
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? - Natura 2000, ex lege védett
területek,

2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Nem
Darabszám:
Állapotuk:

2.13. Vannak vadgazdálkodási létesítmények a területen?
Magasles: 5 db
Vadetető: 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)

árvalányhaj

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

részletes térkép környező védett területek és turistaútvonal jelölésével:

http://knp.nemzetipark.gov.hu/_user/downloads/padacs.jpg A terület azonosítása sikertelen volt,

a helyrajzi számok alapján azonosított területen nem találtunk fenyvest, a KNPI-től kapott

térképvázlatok különböző területekre jelölik. Egy viszonylag öreg fenyves-rész a kunbaracsi

borókás buckásnak írt blokkban taláható. A Hodályi fenyves nevű részben viszont az ún. Müller

tölgyes, Barányi erdőmérnök kopjafájával, ami érdemes lenne a helyi védelemre - bár a teljes

terület a Natura 2000 hálózat része.
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