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Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Iskola-tó és környéke

Utoljára módosítva: 2014-01-20 16:46:54

Megye: Bács-Kiskun Községhatár: Lajosmizse

A terület kiterjedése: 7.5508 hektár Védetté nyilvánítás év: 2008

GPS koordináták: 689173; 187158

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 település központjában, a városháza tövében lévő tavat a Lajosmizsét átszelő 5-ös főútról a
Ceglédi vagy a Mizsei úton érdemes lekanyarodni. A tómeder teljesen körbe van építve,
parkolási lehetőség leginkább a Városháza közelében található.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Az egykori homokbuckák közötti semlyékben kialakult szikes tó ma a belterület szerves része, a
település központjában, az általános iskola, óvoda, városháza tövében található. A városháza új
épülete tervezésekor fontos tájképi elemként tekintettek a tóra, ami nyilvánvaló a tóra myíló
ablakfelületek, megfigyelőteraszok kialakításából. Az időszakosan teljesen kiszáradó tómeder
4/5 részben náddal borított. A nádborítás folyamatosan terjed. Korábban téli időszakban pl.
korcsolyázásra is használták a tavat. A tó körül kisebb pihenőhelyet alakítottak ki, néhány fűzzel
és telepített fákkal, nyírott gyeppel. Mesterségesen kialakított csatornákkal összeköttetésben áll a
környező vizes területekkel, így pl. a szintén helyi védett Füzes-tó (horgásztóval) is. Nyertes
pályázatból az internetes híradások szerint nyáron tervezték a tó és környéke rehabilitációjának -
kotrásának, fásításának megkezdését, ezen munkálatoknak ottjártunkkor még nem láttuk
nyomát, a tervek és lakossági hozzászólások:
http://jaszlajosmizse.hu/lakossagi-forum-volt-az-iskola-to-rendezeserol/

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
% Gyep
% Cserjés
100 % Vizes terület
% Egyéb
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2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
B6 nádasok, gyékényesek,

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás, Nádaratás,
Egyéb típus: közösségi tér
Jellemzőik, intenzitás:

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Bemutatás,
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? - 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? - 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)

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

5. Egyéb észrevétel
korábbi állapotot megörökítő felvételek pl. a google earth felületre feltöltött fotókon láthatók
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