
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Kertészeti Egyetem Főiskolai Karának botanikus kertje

Utoljára módosítva: 2013-10-15 07:36:03

Megye: Bács-Kiskun Községhatár: Kecskemét

A terület kiterjedése: 1.0826 hektár Védetté nyilvánítás év: 1977

GPS koordináták: EOV 699383,32 – 174867,07

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.):
Kecskemét központjában, a Ceglédi útról a Kerkápoly utcába kell befordulni és közvetlenül az
utca bal oldalán találjuk a Kertészeti Egyetem Főiskolai Karának botanikus kertje bejáratát.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A főiskola növénygyűjteményére a város központjától nem messze bukkanhatunk rá. A közel
egyhektáros terület - a hozzátartozó oktatási épületekkel együtt - már 1949 óta szolgálja a
kertészeti képzést. A kert állományát úgy állították össze, hogy segítse a dísznövényismeretben
való elmélyülést is. A rendszertani csoportosításban, családok szerint bemutatott növényfajok
mellé - a komplexebb megismerés céljából - több társulást, például az Alföldre jellemző
gyöngyvirágos tölgyest, nyáras-borókást is telepítettek. A kert növényeinek mintegy nyolcvan
százaléka tartozik a fásszárúak közé, melyek közül néhány közel százéves tölgyet is
megpillanthatunk. A kertgondozási munkákon túl a hallgatók a kihelyezett mesterséges
fészekodúkban költő madarak mindennapjaiba is bepillantást nyerhetnek. Napjainkra a park
növényállománya nagy arányban elpusztult, a kihelyezett növényfajt jelző táblák több esetben
olvashatatlanná váltak. A fákat tavasszal visszavágták, viszont a gallyak nem kerültek
elszállításra, így a park egy rész nem bejárható.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
a kert nagyon elhanyagolt állapotot mutat

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
% Erdő
% Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
100 % Egyéb
botanikus kert
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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:
Jellemzőik, intenzitás:

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Őrzés, Bemutatás, Özönnövények irtása,
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"): 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?
városi környezet

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)

bemutatás céljából telepített néhány faj

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
Kecskeméti Főiskola Arborétuma: 6124/8. hrsz. (l ha 0826 m A Bács-Kiskun Megyei Tanács
Végrehajtó Bizottságának 130/1977/29. VB számú határozata - fenntartva Kecskemét város
8/2002. (II. 11.) rendeletével
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