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Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Szélmalom domb

Utoljára módosítva: 2013-08-22 21:39:36

Megye: Jász-Nagykun-Szolnok Községhatár: Kengyel

A terület kiterjedése: 0.3945 hektár Védetté nyilvánítás év: 1980

GPS koordináták: 47,061706 20,317937

Felmérést végző személy(ek) neve: Csíder Ibolya, Molnár Géza, Sallai Róbert Benedek

E-mail címe(k): info@nimfea.hu

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A domb a Martfű-Törökszentmiklós közötti, 4629-es számú közút mentén található, Kengyeltől
délre, a Kengyeli Baghymajor település rész északi részén. Kengyel felől érkezve közvetlenül a
Baghymajor előtt az út bal oldalán, a vasút túloldalán található.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A szélmalom domb egy kunhalom, így értéke kettős: természetvédelmi és kultúrtörténeti, sőt a
dombon egy szélmalom is áll, így gazdaságtörténeti emlék is, illetve az épület műemléki
védettséget élvez. A domb természeti értékei alapján, már 1980 helyi védett terület lett
(Jász-Nagykun-Szolnok megye kunhalmai közül elsőként). A kunhalom szerencsés helyzetben
volt a rajta lévő szélmalom miatt fel sem merült az elszántás veszélye, így viszont a őshonos
pusztai lösz és annak jellemző fajai (tarajos búzafű és a védett kunkorgó árvalányhaj stb.)
fennmaradtak a látogatottság miatti meglehetősen nagy a zavartság ellenére is. Az árvalányhajat
csak a bejárattól átellenes oldalon találjuk meg, ahol a taposás kevésbé fordul elő. A dombról
remek rálátás nyílik a közeli halastóra, így kiváló madármegfigyelési pont. A Szélmalom egy 15
méter, magas 4 szintes épület, amelyet az 1850-es évek környékén építettek. Egészen az 1945-ös
évig működött, ma mint műemlék szabadon látogatható.

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
100 % Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
% Egyéb
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2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
H5a – Löszgyepek, kötött talajú sztyeprétek

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás: a terület nincs használat alatt

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Nem
Bemutatás,
Egyéb típus: a bemutatás csak a szélmalom épületére értendő

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

2.11. Ha igen, milyen természetvédelmi oltalmat élvező területtel? - kunhalomként

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)

kunkorgó árvalányhaj (Stipa capillata) - 100 tő körül láttunk 2013. július

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
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