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Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Csókás nyárfás erdő

Utoljára módosítva: 2013-10-09 07:28:45

Megye: Bács-Kiskun Községhatár: Borota

A terület kiterjedése: 4.4 hektár Védetté nyilvánítás év: 1974

GPS koordináták: EOV 659671; 104576

Felmérést végző személy(ek) neve: Oroszi Zoltan

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

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Borotára az 55-ös úton érkezve a település főutcáján, a Felszabadulás úton haladva a bal kézre
második keresztutcán -a Dózsa György utcán - megyünk tovább, mely a település temetője
mellett is elhalad, majd innen a második földúton jobbra kanyarodva egy impozáns diófasor
szegélyezte földúton 3,8 km hosszan megyünk, majd balra térünk le két szántó között vezető
földúton érünk az erdőművelési területre, ahol 1,5 km után elérjük a helyi védettségű területet.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Borota község határában a Rém község határára támaszkodó erdőtestben a 22 f3 üzemtervi
elnevezéssel jelölt területen illetve a hozzá kapcsolódó nyiladékon, és a nyiladék másik oldalán
lévő facsoporttal eredetileg 1974-ben 5,2 hektár került helyi védelem alá. A 2007. évi 18/20007
önkormányzat képviselőtestületi rendelete 4,4 hektárt helyezett helyi védelem alá. A védetté
nyilvánítás célja a terület elszórt öreg nyárfái az odúlakó madarak fészkelő helyei, egyúttal a régi
homoki természetes erdő és növényzet maradványa. A nyárak alatt hézagosan galagonya,
sóskaborbolya, fiatalabb nyárfafoltok, füves homokbuckák vannak. A terület mára
csetemekertekkel körülvett, összeszűkült területen őrzi még az egykori homoki nyarasok
jellegét, melyhez hasonló a szintén helyi védettséget élvező hajósi Pulykási nyár
erdőmaradvány. Erdőművelési térkép alapján beazonosított terület, turistaként nehezen, csak
terepjáróval illetve hosszú gyalogtúrával megközelíthető.

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?
80 % Erdő
10 % Gyep
10 % Cserjés
% Vizes terület
% Egyéb
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2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
őshonos nyáras nem hullámtéren barna-szürke homokon RB

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Erdészeti tevékenység
Egyéb típus: passzív erdészeti tevékenység
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: Nincs
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? - Igen

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?
telepített erdőállomány

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)

báránypirosító, árvalányhaj, naprózsa

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

A terület bejárásakor védett és fokozottan védett, illetve Natura 2000 jelölő állatfajok jelenlétét
nem észleltük az adott területen.

5. Egyéb észrevétel
A központi nyilvántartásban jegyzett helyrajzi szám sokkal nagyobb területre mutat, érdemes
lenne a területet kiméretni, erdőművelési térkép alapján találtuk meg a területet. Borota Község
Önkormányzata Képviselő Testületének határozata 18/2007. (XI.30.) rendelete, az 1974. évi
határozatban még 5,2 hektárral jellemzett, ebben szerepelnek a természetvédelmi kezelésre
vonatkozó javaslatok: talajmunka, vegyszerezés tilalma, 20 m-es körzetben határaitól a vadászat,
fészkelési időben a tömeges látogatás tilalma.
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