
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Bánki fehérnyaras

Utoljára módosítva: 2013-10-14 12:57:00

Megye: Hajdú-Bihar Községhatár: Debrecen

A terület kiterjedése: 18,6 hektár Védetté nyilvánítás év: 1995

GPS koordináták: É 47°27'13.16" K
21°45'43.89"

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.):
Debrecenből a Létavértesre vezető összekötő úton Bánk településrész után, a fehérje-feldolgozót
elhagyva, egy buszfordulóhoz érünk, utána az első erdészeti feltáróúton jobbra, mintegy 30 m-t
megtéve, a jelzett turistaútról balra lekanyarodva érjük el a területet.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A védetté nyilvánítás eredetileg egy mély fekvésű, fehér nyárral elegyes zárt tölgyerdőt kívánt
megvédeni. Sajnos a védetté nyilvánított erdőrészletek közül a legnagyobbat 2010-ben
letermelték. Jelenleg néhány kisebb szomszédos erdőrészlet még áll, ezek viszont az eredeti
fajkészletet már nem őrzik.

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

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
J6 L5 P3 P8

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Erdészeti tevékenység
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás: A természeti értékekben leggazdagabb erdőtag jelenleg teljes
talaj-előkészítés utáni felújítás állapotában van.
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2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Nem

Egyéb típus:

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

2.7. Része a terület a Natura 2000 hálózatnak? - Nem
Egy része: %

2.8. Érintkezik a terület más természetes élőhelyekkel? - Igen

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?
erdő

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: 2 db
Vadetető: db
Szóró: db
Egyéb (név és db):

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 2000-es években még igazoltan meglévő békakonty, kétlevelű sarkvirág, madárfészek, Tallós-
és széleslevelű nőszőfű az azóta már letermelt állományban volt. Sem a vágástéren, sem a
környező erdőfoltokban nem találtam meg egyik fajt sem.
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4. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es állatfajok és számolt vagy becsült
mennyiségük
(fokozottan védett fajoknál pontos állománynagyságot kell megadni)

búbosbanka (1 pár) erdei pinty (2 pár) szürke légykapó (1 pár) nagy fakopáncs (1 pár)

5. Egyéb észrevétel
A terület történetéhez hozzátartozik, hogy eredetileg a már említett országút által kettészelt 1,8
hektáros erdőrészlet lett védetté nyilvánítva 1939-ben. 1986-ban a fák egészségi állapota miatt
kényszer-véghasználatot rendeltek el, egyúttal a Hajdú-Bihar Megyei Tanács VB
14034-36/1986. sz. határozatával az erdőrészlet védettségét megszüntette. Az 1995-ben védetté
nyilvánított erdőrészletek az eredetitől kb. 1 km távolságban találhatóak. Érdekes, hogy
Debrecen Megyei Jogú Város megrendelésére elkészített helyi védett értékek felmérése és
felülvizsgálata (a jogszabályban elírt újra kihirdetés előtti aktualizálás miatt) során az erdőtervi
ciklusban véghasználatra ítélt állományra a tanulmány készíttetője külön felhívta a város
vezetőinek figyelmét. Ennek ellenére 2010-ben letermelték...
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