
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Kálvária melletti terület

Utoljára módosítva: 2014-09-29 07:31:09

Megye: Bács-Kiskun Községhatár: Kiskunfélegyháza

A terület kiterjedése: ____ hektár Védetté nyilvánítás év: 2004

GPS koordináták: 46°42'32.18"É
19°51'57.86"K

Felmérést végző személy(ek) neve: Oroszi Zoltán, Kustár Rozália

E-mail címe(k):

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Kiskunfélegyháza város délkeleti szélén, a Csongrádi út közelében, a Tűzoltóság mögött,
hosszan elnyúló terület a Kálvária, melynek bejárata a Tulipán utcáról nyílik, ennek közelében -
északra - jelölték ki a helyi védett területet.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Kiskunfélegyháza DK-i határán, a Csongrádi főút mentén -a Városi Tűzoltóság mögött.
Közelében emelték 1829-ben Fischer Ágoston tervei alapján a Hétfájdalmú Szűz tiszteletére
ajánlott Kálvária kápolnát. A 12 m hosszú, 13 m széles, félig földbe süllyesztett szakrális épület
toronytalan, félköríves szentélyű. Kétoldalt kívül lépcső vezet a tetején lévő három kereszthez és
a köztük lévő szoboralakhoz. Előtte a régi fakeresztek helyén 7-7 stációoszlop épült, melyeknek
homlokzatán képfülke van, benne fémlapon festett kép. A terület magánterület, székelykapu
zárja le bejáratát, korlátozottan látogatható. Közvetlen közelében a Csongrádi út mentén
iparterület került kijelölésre.A kálváriához vezető gyepes területet legeltetik illetve kaszálják, két
oldalon tölgyes védősáv található. A terület egy része, főleg a kálváriától északra mélyebb
fekvésű, időszakosan pangóvizes, nádas.

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?
10 % Erdő
65 % Gyep
10 % Cserjés
10 % Vizes terület
5 % Egyéb
kálvária stációi és kápolna
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2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
barna színű homoktalajok zárt szárazgyepjei H5b B1a Nem tőzegképző nádasok

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

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

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Nincs
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Kevés
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

2/3



ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

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)

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

5. Egyéb észrevétel
Kiskunfélegyháza Város Önkorményzata 17/2004 (IV.30) rendelete A Kálvária műemlékileg is
védett: Kálvária és kálváriakápolna (Hétfájdalmú Szűz) azonosító 2285 törzsszám 588
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