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Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Kunbaracsi borókás buckák

Utoljára módosítva: 2014-01-20 16:45:29

Megye: Bács-Kiskun Községhatár: Kunbaracs

A terület kiterjedése: 77 hektár Védetté nyilvánítás év: 1984

GPS koordináták: EOV 675362; 181575

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 terület teljes egészében erdőgazdasági terület, bejárása csak külön engedéllyel lehetséges,
minden bevezető útnál erre tábla figyelmeztet, illetve sorompót helyeztek el.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A központi nyilvántartás helyrajzi száma sokkal nagyobb területre mutat, a terület beazonosítása
nem egyértelmű. A Hrsz által jelölt blokkban említést érdemel egy öreg erdei fenyves
erdőrészlet, mely védelemre érdemes lehet. Homokbuckás terület leginkább a Hajólapos helyi
védettségű terület közelében van, de ezen is részben erdőművelés folyik.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
40 % Erdő
20 % Gyep
40 % Cserjés
% Vizes terület
% Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
M5

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

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Nem

Egyéb típus:
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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? - Igen
Egy része: %

2.8. Érintkezik a terület más természetes élőhelyekkel? - Igen

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?
erdőterület

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? - Natura2000

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

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-es 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-es jelölő állatfajok
jelenlétét nem észleltük az adott területen.
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5. Egyéb észrevétel
részletes térkép környező védett területek és turistaútvonal jelölésével:
http://knp.nemzetipark.gov.hu/_user/downloads/padacs.jpg Kunbaracs község Önkormányzata
Képviselő testületének 12/2007 (XII.12) rendelete a helyi jelentőségű védett természeti területek
védettségének fenntartásáról. ugyanebben a rendeletben említik Kunbaracs, gyertyános tölgyes
területét, hrsz. 0340/10, 0340/1, kiterjedése 95 hektár a két terület kezelője a Boróka Alapítvány
A terület azonosítása bizonytalan
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