
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Löszpusztamaradvány

Utoljára módosítva: 2013-10-09 07:29:48

Megye: Bács-Kiskun Községhatár: Császártöltés

A terület kiterjedése: 15.8737 hektár Védetté nyilvánítás év: 1984

GPS koordináták: EOV 663669; 116439;
663803, 116254

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.):
Császártöltést az 54-es úton megközelítve (Bajai illetve Keceli út) a katolikus templomnál kell
letérni a Kossuth Lajos utcára, és ezt követve kb. 1 km után az első balra nyíló - szintén Kossuth
Lajos nevét viselő - utcán kell folytatni az utunkat, míg a következő útkereszteződésnél jobbra
kimegyünk a településről, és a földutat követve szőlők mellett haladva mintegy 4 km megtétele
után érjük el a löszpusztamaradványt. Utunk során egy darabon érintjük a kék túra útvonalát is.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A löszpuszta maradványa a jégkorszak idején kialakult, még feltöretlen löszterületek ritka
példája, mivel ezek a löszgyepek kevés kivétellel az intenzív mezőgazdasági tevékenység
áldozatául estek. Itt is kiterjedt szőlőterületek határolják. A korábbi időszakban intenzív
legeltetés jellemezte a területet, ennek ellenére az alábbiak szerint jellemezték a szakértők: A
császártöltési pusztán azonban még a túllegeltetés ellenére is felismerhetőek az eredeti zsályás,
barázdás csenkeszes állományok, és a gyakorinak mondható sarlós gamandor, ligeti és osztrák
zsálya, homoki pimpó, homoki kikerics és tarka sáfrány mellett a tavaszi hérics, a csuklyás
ibolya, a sárga hagyma, a szártalan csüdfű, a szennyes ínfű, valamint az apró nőszirom is
előfordul. Madárvilágának vonatkozásában mindenképpen említést érdemel két, a meredek
löszfalakba vájt üregekben költő faj, a gyurgyalag és a partifecske. A jelenlegi állapotot az
alábbiak szerint jellemezhetjük: a legeltetés intenzitásának csökkenésével / megszűnésével terjed
a terület cserjésedése - galagonya és magról kelt nyárfacsemeték formájában, növényzete a
homokbuckákra jellemző: megjelent az árvalányhaj, naprózsa. Környezetében sok a vaddohány,
várható ennek terjedése a védett területen is.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
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2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
0 % Erdő
80 % Gyep
20 % Cserjés
0 % Vizes terület
0 % Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
lösz-jellegű kőzeten lévő zárt szárazgyepek H5a

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: korábban legeltetés, jelenleg nem folyik
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"): Nincs
Keskenylevelű ezüstfa: Nincs
Muflon: Nincs
Egyéb (nevezze meg): terjedő galagonya a gyep rovására

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?
hasonló jellegű gyepterület

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:
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2.13. Vannak vadgazdálkodási létesítmények a területen?
Magasles: db
Vadetető: db
Szóró: 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)

kunkorgó árvalányhaj, naprózsa

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

hangyaleső, zöld gyík, tövisszúró gébics

5. Egyéb észrevétel

A www.termeszetvedelem.hu oldalon jelzett kapcsolódó helyrajzi számok nem léteznek, a

terület beazonosítása a KNPI térképvázlata alapján történt. 1 2/31/TT/84 Löszpusztamaradvány

Császártöltés 0233 2 2/31/TT/84 Löszpusztamaradvány Császártöltés 0237 3 2/31/TT/84

Löszpusztamaradvány Császártöltés 0241 4 2/31/TT/84 Löszpusztamaradvány Császártöltés

0242 korábbi leírások forrása: http://turizmus.homokhatsag.hu/vonzero.php?id=298
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