
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Hajólapos

Utoljára módosítva: 2014-01-20 16:44:54

Megye: Bács-Kiskun Községhatár: Kunbaracs

A terület kiterjedése: 39.0819 hektár Védetté nyilvánítás év: 1999

GPS koordináták: EOV 676100; 181220

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.):
Kerekegyháza, vagy Lajosmizse irányából érkezve Kunbaracs belterületére a főútról a 2. utcán
-a Petőfi Sándor utcán- kell balra fordulni, mely utca a település szélén földútba vált, és ezt
követve, egy juhászat lesz balkézre az út mellett, melyet elhagyva érjük el a településtől mintegy
1,5 km távolságra az ÉNy-DK irányban elnyúló terület DK-i végét. A terület kb. közepén egy
viszonylag jól járható, homokos földút vezet keresztül, innen bejárható a védet terület.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Tipikus homokbuckás terület. Helyenként - főleg délkeleti szélén az intenzív, birkákkal történő
legeltetés hatására szinte nincs is csejrés rész, csupán néhány nagyobb tölgyfa és hatalmas
vackorfa ad árnyékot, egy-két nyárfával tarkítva. A terület déli szélén kőrises erdő volt, ennek
letermelése után spontán utat tört magának, és mára áthatolhatatlan sűrűségben van jelen a
boróka. A terület északnyugati végében nagyobb kiterjedésű, terjedő borókást irtottak ki az
elmúlt években a gyepterületekre járó mezőgazdasági támogatás érvényesítése érdekében. Ez a
terület jellemzően gyomosabb, míg a déli gyepeken helyenként már a túllegeltetés nyomai
mutatkoznak.

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
85 % Gyep
15 % Cserjés
% Vizes terület
% Egyéb
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2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
sárga színű homoktalajok nyílt gyepjei G1, továbbá borókások, galagonyások kisebb nyárfákkal
sárga homokon M5 akkor is, ha már inkább erdőképű

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Legeltetés,
Egyéb típus: terjedő boróka ritkítása
Jellemzőik, intenzitás: egyszeri ,,tarvágás

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Nem
Legeltetés,
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"): 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?
borókás, tölgyerdő

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

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)

évszázados tölgyfa, termetes vackorok, borókás

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

A terület bejárásakor védett és fokozottan védett illetve Natura 2000-es jelölő állatfajok

jelenlétét nem észleltük az adott területen.

5. Egyéb észrevétel

6/1999. évi önkormányzati rendelet
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