
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Bácsalmási Kossuth-park

Utoljára módosítva: 2013-10-09 07:22:59

Megye: Bács-Kiskun Községhatár: Bácsalmás

A terület kiterjedése: 3.9824 hektár Védetté nyilvánítás év: 1990

GPS koordináták: EOV 672200; 86750

Felmérést végző személy(ek) neve: Kustár Rozália & Oroszi Zoltán

E-mail címe(k): oroszizoltan@t-online.hu

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A település központjában célszerű a polgármesteri hivatal előtt leparkolni (gr. Teleki J. út), majd
a parkot a Szent János utcai bejárat felől megközelíteni.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A város első természetvédelmi területe, 1990-ben került természetvédelmi oltalom alá. Egykori
uradalmi, majd vadaspark, melynek területe mintegy négy hektár. Bejáratánál tábla tájékoztatja a
látogatót, hogy védett területen jár. A park a Kígyós patak által két részre tagolt, egyik oldala
kevésbé gondozott, spontán fejlődésű, a másikban több az idegen, telepített dísznövény. A park
bejáratával szemben egy idős, kocsányos tölgyekből álló kisebb facsoport található, a
legnagyobb fa közelében tábla figyelmezteti a látogatót a dőlésveszélyre. A kocsányos tölgyek
mellett előforduló fafajok még a tiszafa, keleti platán, vadgesztenye, vénic szil, korai-, mezei- és
hegyi juhar, a csatorna mentén pedig magas és magyar kőrisek és csöregefüzek találhatók.
Madárvilága gazdag, melynek érdekesebb fajai a felmérések alapján a kuvik, sárgarigó, fekete
rigó, zöld küllő, a nagy fakopáncs. Rovarvilága közül a júniusban rajzó nagy hőscincér több
százas populációja jelent látványosságot. De az idős, kidőlt fatörzsek otthont nyújtanak a
felmérések szerint a kis hőscincér, vagy a kis szarvasbogár számára is. A parkot keresztülszelő
Kígyós-főcsatorna a kétéltűek és hüllők mellett a védett réti csíknak és vágó csíknak is élőhelyet
biztosít. A patakon kis téglahíd vezet keresztül. Rendszeresen nyírják a füvet, mely több helyen
teljesen gyomosodott, a parkosított részen a gyeptelepítés indokolt lenne. Megjelentek olyan
özönnövények, mint pl. a zöld juhar, vagy érdekes jelenség az itt díszfa funkciót betöltő méretes
keskenylevelű olajfűz. A parkot átszeli egy kiépített, aszfaltozott gyalogösvény, melyen
előszeretettel közlekednek a helyi lakosok kerékpárral is. Ennek mentén közvilágítás is van a
parkban. Az aljnövényzetet zömében alkotó borostyán több fára felkúszott már, élősködve
azokon. A kidőlt fákat helyben hagyják. Főleg a bejáratok közelében jellemző a telepített
sövény, virágágyások. Számos telepített örökzöld található. Idén tavasszal lombhullató fák
csemetéit ültették el, bár sajnos kevés eredt meg. A parkban található kis tisztás a víztorony
közelében helyi rendezvények színhelye. Ideális hely lenne tanösvény kiépítésére.
Hulladékgyűjtők a főbb ösvény és a tisztáson találhatók. A parkot kerítés veszi körül, mely
helyenként hiányos, és ezekhez a helyekhez kis spontán kitaposott gyalogösvények is
csatlakoznak.  
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2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
telepített és őshonos fajok ,,egyvelege", mely városi közegben jó életfeltételeket biztosít pl.
egyes rovarfajok számára illetve költési lehetőséget kínál a madaraknak.

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
73 % Erdő
10 % Gyep
2 % Cserjés
5 % Vizes terület
10 % Egyéb
telepített sövény, virágágyás

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
P6 - Parkok, kastélyparkok, arborétumok és temetők az egykori vegetáció maradványaival vagy
regenerálódásával

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás,
Egyéb típus: közösségi tér
Jellemzőik, intenzitás:

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Felmérés, Őrzés, Bemutatás, Kaszálás, Fásítás,
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"): Kevés
Keskenylevelű ezüstfa: Kevés
Muflon: Nincs
Egyéb (nevezze meg): zöld juhar, csalán, bodza, borostyán

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

2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Igen
Darabszám: 2
Állapotuk: jó

2.13. Vannak vadgazdálkodási létesítmények a területen?
Magasles: 0 db
Vadetető: 0 db
Szóró: 0 db
Egyéb (név és db):

Nincs

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 növények közül megemlítendők a kocsányos tölgyek, kőris, keleti platán, hegyi, mezei és
korai juhar, tiszafa, vadgesztenye, a lágyszárúak közül pl. fürtös gyöngyike, salátaboglárka,
vérehulló fecskefű, foltokban csalán, fekete bodza.

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

barátposzáta, széncinege, erdei pinty, fekete rigó, énekes rigó, fülemüle, csuszka, kenderike,

tengelic, örvös galamb A Bácsalmási Természetvédelmi Egyesület által kihelyezett tájékoztató

táblán említik továbbá: A gazdag rovarvilágot olyan fajok képviselik, mint a kis és a védett nagy

hőscincér, diófacincér, az ormányos virágbogár, a golyógubacsdarázs és a védett kardoslepke,

továbbá holdszarvú ganéjtúró 

5. Egyéb észrevétel

Helyszíni bejárás időpontja: 2013. április 25. forrás:

http://knp.nemzetipark.gov.hu/index_v.php?pg=menu_1481
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