
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Homokbuckás-domb (Akácfa u.)

Utoljára módosítva: 2013-10-15 07:33:01

Megye: Bács-Kiskun Községhatár: Bugac

A terület kiterjedése: 1.4884 hektár Védetté nyilvánítás év: 1995

GPS koordináták: EOV 699500; 149500

Felmérést végző személy(ek) neve: Oroszi Zoltán

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

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Az 54-es főút irányából érkezve a település belterületét elhagyva az Akácfa úton balra letérve az
utca végén két oldalt helyezkedik el a kis kiterjedésű védett buckás terület.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A Duna-Tisza közi hátságra jellemző homokbuckás terület. A védetté nyilvánítás indoka és
természetvédelmi célja: a területen található,- a terep szintből kiemelkedő-, hullámos felszínű
homokos terepviszonyok, értékes növényzet, élőhely megőrzése A homokterületek jellemző lágy
szárú növényeinek élőhelye, ahol a homoki pimpó, az árvalányhaj vagy a kék szamárkenyér
példányait már kora tavasztól megcsodálhatjuk. A gyorsan felmelegedő felszínen sütkérező
gyíkok mellett homoki futrinkák vadásznak a sáskákra. A bucka mögötti földúthoz közeli
oldalából folyamatosan hordják a homokot, az így keletkező partfalban gyurgyalag, partifecske
telepedett meg. A buckaközi semlyék mélyedésében kis áthatolhatatlan nyaras-akácos liget, a
buckákon egy két boróka, de teret hódít az ecetfa, selyemkóró...Nyár közepén a kései szegfű
bokrai tarkítják a buckát. A buckák között zárt buckaközi vegetáció található.

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
90 % Gyep
10 % Cserjés
% Vizes terület
% Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
G1 - nyílt homokpusztagyep és H5b - záródó gyepű buckaközi vegetáció, földút mentén
ruderális vegetáció, özönnövények terjedése
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2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: nem folyik ilyen területhasználat, felhagyott (visszagyepesedő) motocross-pálya
nyomvonala, illegális homokbányászat
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: Kevés
Parlagfű: Nincs
Magas/kanadai aranyvessző: Nincs
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Nincs
Bálványfa ("ecetfa"): Kevés
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?
gyep

2.10. Érintkezik a terület más természetvédelmi oltalmat élvező területtel? (pl. Natura 2000,
országos védettség, ex lege) -

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

2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Nem
Darabszám: 0
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)

árvalányhaj, kései szegfű - kb. 100 tő, zuzmóállomány, Jelen van a mészkedvelő, meszes

homokpuszták, homoki rétek, pusztafüves lejtők, nyáras-borókások, mészkő és dolomitkopárok,

nyílt homoki gyepek védett növénye, a kék szamárkenyér

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

sárgarigó, gyurgyalag - 5 db, hangyaleső

5. Egyéb észrevétel
A Kiskunsági Nemzeti Prak ismertetőjében 2,5 hektár kiterjedésűnek jelzik. forrás:
http://knp.nemzetipark.gov.hu/index_v.php?pg=menu_1483 helyi védettség megerősítése:
BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011.
(XII. 01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HELYI JELENTŐSÉGŰ VÉDETT
TERMÉSZETI TERÜLETTÉ NYILVÁNÍTÁSRÓL -
http://www.bugac.hu/docs/rendelethelyivedettseg.pdf - eszerint Homokbuckás domb: 1 ha 4884
m2, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma(i): 1356, 1377/2
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