
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Egyhajú virág és tarka sáfrány termőhelye

Utoljára módosítva: 2013-10-16 08:45:03

Megye: Bács-Kiskun Községhatár: Kelebia

A terület kiterjedése: 0.1147 hektár Védetté nyilvánítás év: 1977

GPS koordináták: EOV 69014; 094453 698956;
094450 698987; 094486

Felmérést végző személy(ek) neve: Kustár Rozália & Oroszi Zoltán

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

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Az 55-ös főútről Kisszállás és Mórahalom között térünk le a Kelebia felé vezető bekötőútra,
majd kb. 4 km megtétele után DK-i irányban indul az Ásotthalomra vezető keskeny aszfaltút.
Ezen az úton további 5,2 km-t megtéve érkezünk egy határozott balkanyarhoz, melyből jobb felé
egy földút ágazik ki. Közvetlenül az aszfaltút és a földút találkozásának közelében, a földúttól
balra található az a kis akácerdő, mely az egyhajú virág élőhelye.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Az egyhajúvirág (Bulbocodium) a liliomvirágúak (Liliales) rendjében a kikericsfélék
(Colchicaceae) családjának monotipikus nemzetsége. A legkorábban nyíló növényeink közé
tartozik, sötétlilás-ibolyás színű lepleiben már február elején gyönyörködhetünk, levelei a
virágokkal egy időben jelennek meg. Magyarországon 36 kisebb-nagyobb élőhelyét tartják
nyilván, főleg az Észak-Alföldön, a Hatvani-síkon és a Duna–Tisza köze déli részén. Meglévő
állományai két nagyobb foltba rendeződnek: Debrecentől délkeletre, Szegedtől nyugatra, az
országhatárhoz közel, ez utóbbi állományhoz tartozik a kelebiai is, mely a Szabadka környéki
homokvidék (jelenleg: Subotička Peščara) meszes homokterületének része. Az egykori homoki
élőhely leszűkülésével, felszántásával, mint sok további állomány esetében is, nem természetes
vegetációjú erdős sztyepp területen, hanem telepített akácosban található. Az itteni állomány a
szakemberek 400-500 tőre becsülik. Egy közeli, kb. 0,5 ha gyepterületen - kb. 200 m-re - a LIFE
földikutya program keretében kis bemutatóhely létesült, ahol szinét a tavaszi kikerics mellett
előfordul néhány tő egyhajúvirág 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?
5 % Erdő
80 % Gyep
15 % Cserjés
% Vizes terület
% Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
H3 Pusztafüves lejtősztyeppek és erdőssztyeprétek

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

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Felmérés, Bemutatás, Özönnövények irtása,
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):

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?
homoki gyepterület, földikutya élőhely

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? - Igen
Darabszám: 1
Állapotuk: jó
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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)

homoki nőszirom 25 tő,

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
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