
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Demjéni-gyepek

Utoljára módosítva: 2014-10-17 11:38:55

Megye: Heves Községhatár: Demjén

A terület kiterjedése: ____ hektár Védetté nyilvánítás év: 2001

GPS koordináták: EOV: 746815; 278014

Felmérést végző személy(ek) neve: Balázsi Péter

E-mail címe(k): balazsip@gmail.com

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A terület Demjén belterületéről a Petőfi Sándor, Rózsa Ferenc és Bajcsy-Zsilinszky utcák
találkozásáról, utóbbival szemben található. Egy frissen épített földút vezet ide. Valamint a gyep
része a pár éve épített Demjéni Fürdő is.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A Demjéni gyepek a növénytani kutatások alapján ősgyepnek volt tekinthető. Mára azonban más
arcát mutatja. A legeltetés, kaszálás felhagyásával elindult a terület becserjésedése, és mára
legalább felerészt bokros található rajta. Ami még ennél is súlyosabb probléma, hogy a domb
felét, amin a gyep elterül, lebányásztak, hogy létre tudják hozni a Demjéni Fürdőt. A terület
szélén található völgyben vízfolyás található.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

2.1. Megtalálható még a védettség indoka a területen? - Részben

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
A gyep egy részére építették a Demjéni Fürdőt.

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
10 % Erdő
50 % Gyep
45 % Cserjés
% Vizes terület
5 % Egyéb
nyílt sziklakibúvások

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
H5a - Kötött talajú sztyeprétek (lösz, agyag, nem köves lejtőhordalák, tufák) P2b -
Galagonyás-kökényes-borókás cserjések G3 - Nyílt szilikátgyepek M6 - Sztyepcserjések S6 -
Nem őshonos fafajok spontán állományai U2 - Kertvárosok, szabadidő létesítmények
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2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás:

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Nem

Egyéb típus:

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Kevés
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Kevés
Magas/kanadai aranyvessző: Kevés
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Kevés
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? - Igen

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?
cserjés

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
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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)

Bozontos árvalányhaj (Stipa dasyphylla) 100 tő A terület növényvilágát nehéz volt vizsgálni az
erős cserjésedés és az antropogén hatások miatt. Pár évvel ezelőtt Janka-tarsóka, hengeres
vasvirág és még 9 védett faj is előfordultak, ám ezeket most nem találtam.

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

Éti csiga (Helix pomatia) gyakori Kardoslepke (Iphiclides podalirius) gyakori Zöldes
gyöngyházlepke (Argynnis pandora) ritka Nagy tűzlepke (Lycaena dispar) néhány Kecskebéka
(Rana esculenta agg.) közönséges Barna varangy (Bufo bufo) közönséges Zöld varangy (Bufo
viridis) kevés Vöröshasú unka (Bombina bombina) kevés Zöld gyík (Lacerta viridis) gyakori
Fürge gyík (Lacerta agilis) gyakori Vízisikló (Natrix natrix) kevés Vadgerle (Streptopelia turtur)
0-1 pár Kakukk (Cuculus canorus) 1-2 pár Fülemüle (Luscinis megarhynchos) 0-1 pár Énekes
rigó (Turdus philomelos) 1-2 pár Fekete rigó (Turdus merula) 1-2 pár Énekes nádiposzáta
(Acrocephalus palustris) 1-2 pár Berki tücsökmadár (Locustella fluviatilis) 1 pár Barátposzáta
(Slyvia atricapilla) 1-2 pár Mezei poszáta (Sylvia communis) 3-5 pár Karvalyposzáta (Sylvia
nisoria) 1-2 pár Széncinege (Parus major) 0-1 pár Tövisszúró gébics (Lanius collurio) 1-2 pár
Mezei veréb (Passer montanus) 1-2 pár Citromsármány (Emberiza citrinella) 2-3 pár

5. Egyéb észrevétel
A terület (ha nem történik változás) pár éven belül teljesen elveszíti védettségének okát. A
terület nagysága a kihirdetési rendeletben nincs megadva.
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