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Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Nyárlőrinci tölgyes erdő

Utoljára módosítva: 2013-12-19 15:37:13

Megye: Bács-Kiskun Községhatár: Nyárlőrinc

A terület kiterjedése: 15 hektár Védetté nyilvánítás év: 1984

GPS koordináták: EOV 711780, 170720;
Gyöngyvirágos részek: EOV 170400; 712470

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.):
Kecskemétet kelet felé elhagyva a 44-es úton haladva, a 44-es főút és a Szentkirály felé vezető
műút elágazásától mintegy 7 km-re kell letérni balra a nyárlőrinci erdőbe vezető földúton, mely
egy szakaszán vízgazdálkodási területen vezet át. Az első keresztező földúttól egyenesen
továbbhaladva a következő földútig jobb kéz felé találjuk a védett erdőterület egyik blokkját,
míg a másik - erdőgazdálkodási térkép alapján védett terület a benőtt földutak miatt sokkal
nehezebben megközelíthető.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A több generáción át sarjaztatással felújított erdőállomány a futóhomok- és löszterület
érintkezési vonalán alakult ki. Az enyhén hullámos terepadottságok a viszonylag kis területen is
változatos élőhelyeket rejtenek. Tuskózás által többszörösen átrendezett felszín jellemzi,
emellett jelentős vízbázis, ez utóbbi tény kedvezően hat a terület védelmére. Részben a földutak
mentén járható, több tömbben, helyenként gyöngyvirágos foltokkal. Aljnövényzete, uralkodóan
galagonyával nyárra áthatolhatatlanná válik. A védett területek közelében vegyes tölgy-kőris -
akác - szil, illetve tölgy erdei fenyő elegyes csemetekerteket létesítettek. A lombkoronaszintben
a kocsányos tölgy az uralkodó, de előfordul a kocsánytalan- és a csertölgy is. A korábbi
felmérésekben - a községi fenntartó határozatban leírt növényfajok: Az erdő gyepszintjében
alföldi viszonylatban igazi ritkaságok élnek, ilyenek a bársonyos kakukkszegfű, az erdei
tisztesfű, a kétlevelű sarkvirág vagy a tarka sáfrány. A fajösszetételében az erdő a
gyöngyvirágos-tölgyesekhez áll legközelebb. A területről korábban feljegyezték a pannon gyík
előfordulását is. A Nyárlőrinci-erdő a Natura 2000 hálózatnak is része.

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?
100 % Erdő
% Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
% Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
nem sorokba rendeződő, 15 m-nél magasabb, zárt üde tölgyerdők: ha egész évben száraz, inkább
L5

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

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Felmérés,
Egyéb típus: környezetében vegyes erdő telepítése - élőhelykiterjesztés

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Kevés
Selyemkóró: Kevés
Parlagfű: Nincs
Magas/kanadai aranyvessző: Nincs
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Nincs
Bálványfa ("ecetfa"): Kevés
Keskenylevelű ezüstfa: Nincs
Muflon: Nincs
Egyéb (nevezze meg): nyugati ostorfa

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?
környező erdőterületek

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:
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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)

gyöngyvirág, orvosi salamonpecsét, imola, hólyagos habszegfő, vadkörtefa

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

egerészölyv, örvös galamb, pannon gyík?

5. Egyéb észrevétel
NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/2007.
(XII. 28.) SZÁMÚ RENDELETE
http://www.nyarlorinc.hu/adat/htmlfiles/Hatalyos_rendeletek/HelyivedettteruletR.pdf A terület
természetvédelmi kezelési feladatait ellátó szervezet: Nyárlőrinc Község Önkormányzata, és
mint NATURA 2000 terület kezelője a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság.
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