
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Sóstói-parkerdő

Utoljára módosítva: 2013-12-19 15:32:03

Megye: Bács-Kiskun Községhatár: Kiskunhalas

A terület kiterjedése: 19.6254 hektár Védetté nyilvánítás év: 2005

GPS koordináták: EOV 682650; 123603

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.):
A védett terület közvetlenül az 53-as főút mellett - annak keleti oldalán helyezkedik el a város
északi szélén. Számos információs tábla jelzi a pihenőhelyhez kialakított parkolót a Sóstó déli
végében, innen gyalogosan járhatjuk végig a tanösvényt, illetve érhetjük el a közeli másik védett
területet, a Nádas-szigetet is.
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Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A folyószabályozások és a mocsarak lecsapolásának következtében Kiskunhalas területén az
egykori kiterjedt mocsárvilág helyett mára már csak a Sóstó maradt meg nyílt vízfelületként. A
kiskunhalasi Sóstó medre genetikáját tekintve exogén eredetű, kialakulásában a szél játszotta a
döntő szerepet, mely a pleisztocén vége felé elindította a homokot és az egész Kiskunság
területén ÉNy-DK irányú deflációs mélyedéseket alakított ki. A Sóstó is ilyen mélyedésben
helyezkedik el, melynek aljzata pleisztocén végi lösz, amire karbonátos vízzáró réteg települt. A
tó és környezete védett növény- és állatfajoknak ad otthont. A tó partján kilátó és információs
tábla van. Folyamatosan történik haltelepítés a tóba. A tó melletti parkerdő bejáratánál
turulsólymos oszlop fogadja a látogatót. Az erdőben piknikhelyek vannak kialakítva. A Parkerdő
egyben a környezeti nevelés színtere is. A 2007-ben kiépített Sóstói tanösvény 1,5 km hosszú a
tanösvény nyomvonala térképen elérhető
http://termeszetbarat.hu/turistautak/kiskunhalas_parkerdo_-_sos-to_-_kilato_-_parkerdo. A
gyepterületek a tótól keletre a két erdősáv között helyezkednek el, ezeket kaszálással
hasznosítják. A helyi védettségű Sóstói Parkerdő elsődleges célja a környezeti nevelés és a
rekreáció elősegítése. Sem itt, sem a tervezési terület É-ÉK-i részén elhelyezkedő
tartalékerdőben erdőkezelés nem folyik. Mivel mindkét erdőt telepítették, nagy számban
előfordulnak az adventív,tájidegen fafajok, mint amilyen fehér akác, nemes nyár, amerikai kőris,
ezüstfa. A kezelés elsődleges célja, ezen fafajok fokozatos cseréje őshonos fafajokra. Előnyben
kell részesíteni a kocsányos tölgyet, az égert, hárs és juhar fajokat. Azokon a részeken, ahol a
fenyőállományok dominálnak, óvatos gyérítés szükséges. A védettségre vonatkozó helyi
rendeletben jelzett védett fajok: A 6393 Hrsz gyepterületén védett növényfajok közül az
alábbiak fordulnak elő: az agár kosbor (Orchis morio), Kisfészkű aszat (Cirsium
brachycephalum), a mocsári aggófű (Senecio paludosus), a mocsári kosbor (Orchis laxiflora ssp.
palustris). Korábbi felmérések alapján az állatok közül pedig 72 védett, 5 fokozottan védett faj
fordul elő a Sóstón és környékén.

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?
80 % Erdő
20 % Gyep
0 % Cserjés
0 % Vizes terület
0 % Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
RC, R3
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2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás,
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás: szervízutak mentén illetve a kapcsolódó gyepterületen

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Felmérés, Bemutatás, Kaszálás, Vadkizárás, Fásítás, Faj visszatelepítés,
Egyéb típus:

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Nincs
Selyemkóró: Kevés
Parlagfű: Kevés
Magas/kanadai aranyvessző: Nincs
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Nincs
Bálványfa ("ecetfa"): Nincs
Keskenylevelű ezüstfa: Nincs
Muflon: Nincs
Egyéb (nevezze meg): nyugati ostorfa - kevés

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?
Sós-tó vizes élőhely

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? - kapcsolódó további helyi
védettségű terület a kiskunhalasi Nádas-sziget

2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Igen
Darabszám:
Állapotuk: jó, tanösvény részeként

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)

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)

fülemüle

5. Egyéb észrevétel
védettségre vonatkozó határozat és kezelési terv leírása:
http://onkormanyzat.kiskunhalas.hu/UserFiles/file/rendeletek/KTR22-05.pdf
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