
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Mária-kápolna rétje

Utoljára módosítva: 2013-10-23 19:11:21

Megye: Bács-Kiskun Községhatár: Kecskemét

A terület kiterjedése: 19.6018 hektár Védetté nyilvánítás év: 1990

GPS koordináták: EOV Y: 695738, EOV X:
174213

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.):
Kecskeméten Széktói Szabadidőközpont főbejáratától elindulva a Csabay Géza körúton
haladunk a Nyíri útig, ott balra fordulva elérjük a III. Béla körutat, ahol 800 m után, az első
leágazásnál jobbra letérve a Kecskeméti Arborétum Mária kápolna felőli bejáratához jutunk. Itt
autóbuszok számára is alkalmas parkoló található. A parkolóval szemben terül el a helyi
védettségű Mária-kápolna rétje.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A Kápolna rétet délen a Kecskemét-Budapest vasútvonal, keleten a III. Béla körút, északon az
Arborétum határolja. A nyugati felén szántó művelési ágú mezőgazdasági területekkel határos,
amelyek azonban 2009-ben erdősítésre kerültek. A város északnyugati részén elhelyezkedő A
Kápolna-rét eredeti természeti állapotában a szomszédos Széktó Szabadidőközpont kialakítását
megelőző területtel egységes, összefüggő természeti rendszert alkotott. Kápolna-rét egy hajdan
nagy kiterjedésű, szél vájta mélyedés utolsó maradványa, amelyet délnyugat felől futóhomok,
északkelet felől löszös gerinc határol. Szikes réti talaj jellemzi. Bár a Csukás-éri-főcsatorna
vízlevezetését megsínylette. A magasabban fekvő, jórészt degradálódott, de megújulásra képes
gyepek zömmel a homokos löszök zsályás és csüdfüves gyepeinek származékai, ahol a védett
agár- és poloskaszagú kosbor mellett az apró nőszirom is előfordul. Az 1718-ban épült,
oromzatos homlokzatú Mária-kápolna a környék búcsújáró helye - ma a Kecskeméti Arborétum
része. Több, mint száz évvel ezelőtt a Mária-kápolna körül városi szintű összejöveteleket
tartottak, melyekről Hornyik János történetírónk így ír: „Húsvét hétfőn Emmausba menés volt
szokásos. A Mária-kápolna gyepén ekkor mézes-bábosok ütötték föl sátraikat, Laczi konyhások
sütötték a friss czigánypecsenyét…Ez volt az ébredező tavasz első népmulatsága.”
Feljegyzéseiből azt is megtudhatjuk, hogy valaha a rét területén található „igen erős szikes vizű”
tavat „nyári fürdőzésre, halászatra is használták”. A Kápolna-rét a lecsapolás után is
többé-kevésbé megőrizte eredeti fajösszetételét. A rétet 1994-ben nyilvánították védetté. A
sárkányeregetés, vitorlázó repülők röptetése a réten már hagyomány. A terület szélén telepített
japánakác fasor, foltokban nád- és keskeny levelű olajfűz megtelepedése figyelhető meg. A
terület szélén kihelyezett tábla tiltja a gépkocsibehajtást. Városi szabadtéri rendezvények
színhelye.
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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:

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
% Erdő
100 % Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
% Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
szikes rétek F2

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

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Nem
Felmérés, Bemutatás, Özönnövények irtása, Kaszálás, Vízelvezetés,
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: Kevés
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?
Kecskeméti Arborétum

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

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)

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

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
lásd még:
http://www.kecskemetiarboretum.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Item
id=11 Kezelési terv Boros Emil Kecskemét-Kápolna-rét fenntartó rendelet Kecskemét Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 8/2002. (II. 11.) rendelete
http://www.kecskemet.hu/?r=220&c=1997&l=
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