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Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Herpályi templom környezete

Utoljára módosítva: 2013-10-09 07:12:08

Megye: Hajdú-Bihar Községhatár: Berettyóújfalu

A terület kiterjedése: 3.3353 hektár Védetté nyilvánítás év: 1981

GPS koordináták: É 47’135077 K 21’325774

Felmérést végző személy(ek) neve: Sándor István

E-mail címe(k): afiumvet@gmail.com

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A Berettyóújfalut keletről elkerülő 42 sz. főúton haladva már előre lehet látni a templom tornyát,
amely az úttól mintegy 250m-re áll. A toronnyal egy vonalba érve jól látható a bekötőút
lehajtója. Az út személygépkocsival is jól járható.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A környék az ókor óta lakott, a késő bronzkortól kezdve találtak tömegesen leleteket a
környéken, ami az Alföld első kultúráját, a Körös-kultúra népét jelzi. A vaskorban a szkíták,
szarmaták, majd a kelták, utána a hunok hódították meg. A honfoglalás után több kisebb
település állt a területen, ahol félnomád gazdálkodás zajlott. A honfoglalók legjelentősebb
emléke a herpályi kolostor. A falu, illetve a kolostor a környező ármentes magaslatokon települt.

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
95 % Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
5 % Egyéb
A kolostor romja a viszonylag kis kiterjedésű gyepterület közepén áll, a régészetileg feltárt rész
konzervált falmaradványokat, illetve az egyik tornyot jelenti, egyéb burkolt felület nincs a
területen.

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
H5a A Berettyó ártérből kiemelkedő dombocskák eredeti vegetációja zárt löszpuszta rét
(Astrogalo - Festucetum)lehetett, amelyet az évezredes használat, de leginkább a '60-as években
végzett régészeti feltárások bolygattak meg.
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2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás,
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás: A kolostorrom közvetlen környékén folyamatos parkápolás (fűnyírás)
folyik.

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: Kevés
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: 1
Állapotuk: jó

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 kis kiterjedése és folyamatos zavarása miatt csak közönségesebb, zavarástűrő löszgyep

fajok maradtak fenn.

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

A területen a fokozottan védett ürge mintegy 50-100 egyedes populációja él. Egyéb
vonatkozásban, pl. rovarok, a faunáról semmilyen adattal nem rendelkezünk. sordély, 1 pár
mezei pacsirta, 2 pár

5. Egyéb észrevétel
A hazai archeozoológia megteremtőjének, Dr. Bökönyi Sándornak, az egyik legfontosabb
kutatási területe volt. Az itt előkerült káprázatosan gazdag leletanyag jelentős része még ma sem
feldolgozott, de az eddigi adatok alapján is európai jelentőségű, amire a szakzsargonban
elkülönített "herpályi kultúrára" való hivatkozás is utal. Sajnos erre a tényre az egyébként
igényesen elkészített ismertető tábla nem hívja fel a figyelmet. Egyébként a terület természeti-,
kultúrtörténeti értékeinél, valamint a bemutatás szempontjából a helyi védett kategóriában
mintaértékűnek tekintendő.
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