
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Széktói Szabadidőközpont

Utoljára módosítva: 2013-10-15 07:35:41

Megye: Bács-Kiskun Községhatár: Kecskemét

A terület kiterjedése: 95.8795 hektár Védetté nyilvánítás év: 2002

GPS koordináták: EOV 697041; 174547 -
védettséget jelző tábla 69736; 173830 - bejárat

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 város szabadidőközpontját a Csabay Géza krt.-on lévő bejáraton keresztül érdemes
megközelíteni, ahol nagy parkoló is kialakításra került.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
- Kecskemét, Széktó Szabadidőközpont területéhez tartozó (10967/2, 10973, 10961, 10962,
10964/1, 10964/2, 10965, 10984, 10986, 10967/1, 10985, 10975/2, 10974, 10959/1,10988,
10987, 10959/2 hrsz-ú) helyi jelentőségű védett természeti területek. Védetté nyilvánító:
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a 46/2006. (IX. 18.) sz.rendeletével. A védettség
indoka és célja a területen található védett és fokozottan védett madárfajok költő-, vonuló és
telelőhelyének, valamint Kecskemét város térségében a legnagyobb kiterjedésű,természetszerű
állapotú állandó vízfelületének megőrzése; őshonos, összefüggő természetszerű erdőállományok
állapotának megőrzése, fenntartása. A város északnyugati részén elhelyezkedő Kápolna-réttel
egykor összefüggő terület ma főleg a lakosság pihenését szolgálja. Ma érvényes neve Bakó
Zoltán Szabadidő Központ, részben vízgazdálkodási terület. A közel száz hektáros, mára
jelentős emberi hatásnak kitett bekerített terület helyén egykoron részben a nagy kiterjedésű
Széktó terült el. A mesterséges terepalakítások miatt ma döntően nem az eredeti domborzatot
találjuk a területen, a feltöltések helyenként több méterrel is növelték a terepszintet. A térség
legmagasabb pontja a védett terület határán álló, mesterséges kialakítású 49 méter magas, illetve
160 m tengerszint feletti magasságú Vízmű-domb. A területet ültetett erdők övezik, de találunk
víztározókat, melyek egyikén keresztül folyik a Kápolna-rét felől bejövő, nyílt földmedrű
Nyíri-csatorna (Csukás-éri belvízcsatorna). A nyílt vízfelület vonuló, pihenő és táplálkozó helyet
biztosít például a vöcsök- és a récefélék egyes fajai számára. A nyílt partszakaszok rézsűjén
helyenként löszös szakadó partokat találunk, amely költő helye a parti fecskének és a fokozottan
védett gyurgyalagnak. A nyílt fövenyes partszakaszokon korábbi adatok alapján rendszeresen
előfordul a billegető cankó, a víz fölé hajló bokrokról rendszeresen vadászik a jégmadár.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE
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2.1. Megtalálható még a védettség indoka a területen? - Részben

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
emberi hatással nagy mértékben átalakított terület

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
50 % Erdő
10 % Gyep
% Cserjés
40 % Vizes terület
% Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
parkok,P6, telepített, fajszegény tölgyesek, kőrisesek RC telepített nyaras RB

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

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Felmérés, Őrzés,
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: 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? - Nem

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?

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

2.11. Ha igen, milyen természetvédelmi oltalmat élvező területtel? - Mária kápolna rétje
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2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Igen
Darabszám: 1
Állapotuk: jó

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
Kezelési terv Boros Emil 2007 Kecskemét-Széktói Szabadidőközpont 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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