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Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Tanácserdő és ,,Báró legelő

Utoljára módosítva: 2014-09-29 07:35:30

Megye: Bács-Kiskun Községhatár: Tompa

A terület kiterjedése: ____ hektár Védetté nyilvánítás év: 2005

GPS koordináták: erdő 46° 9'49.59"É
19°32'48.13"K göcsörtös facsoport: A több
mint száz éves göcsörtös nyárfa csoport Tompa
határában N 46° 10,575' E 19° 31,989'

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.):
A határátkelőhöz vezető 53-as számú útról a htárátkelő előtt jobbra kell letérni, majd kb. 650 m
után érjük el a védett területet

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A település jelentős természeti értéke az ún. „Báró legelő”. A lösz és homok alkotta buckák
között húzódik meg a tarka sáfrány. A terület másik védett növénye a tavaszi hérics. A város
védett erdeje a legelő szomszédságában található „Tanácserdő”, amely a KEFAG kezelésében
van. Található itt őzlábgomba, csiperke és gyilkos galóca is. Az erdő meghatározó fái a kőris, a
szil, a tölgy és a bokrétafa (vadgesztenye). Kísérő cserjék az őshonos kökény, galagonya és a
csíkos kecskerágó. A legelő legértékesebb facsoportja a csomoros feketenyár alkotta
kompozíció. A fák életkorát 200 évre becsülik.

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?
50 % Erdő
50 % Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
% Egyéb
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2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
lösz-jellegű kőzeten lévő zárt szárazgyepek H5a nem sorokba rendeződő, 15 m-nél magasabb,
zárt üde tölgyerdők: h ha egész évben száraz, inkább L5 fáslegelők, fáskaszálók őshonos fákkal
P45

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

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Felmérés, Bemutatás, Özönnövények irtása, Kaszálás,
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? - Igen
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)

tarka sáfrány tavaszi hérics

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

mezei pacsirta, parlagi pityer, gyurgyalag

5. Egyéb észrevétel
Tompa város jegyzője 2004 őszén jelezte a KNPI-nek, hogy helyi védett területté kívánják
nyilvánítani a következő rendezési terv módosítás során a Tanács erdőt és a Reidl kastély
parkját. A végleges határozatról nincs tudomásunk, viszont pl. mint védett terület szerepel a
http://www.halasregio.hu/t_tompa oldalon és ismertető táblák is kihelyezésre kerültek.
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