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Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Kunpeszéri nyíres-nyáras

Utoljára módosítva: 2014-01-20 16:46:03

Megye: Bács-Kiskun Községhatár: Kunpeszér

A terület kiterjedése: 116.8557pontosítva 1,21
ha hektár

Védetté nyilvánítás év: 1966

GPS koordináták: EOV 666957; 197616

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.):
Kunpeszérről a Bugyi felé vezető műút és a Kunbábonyi műút találkozásától Bugyi felé haladva
tovább az első kanyarban egyenes földút vezet észak felé - a műútról jobbra kell letérni - és
egyenesen haladva érjük el a nyíres sarkát, vagy a kanyar utáni első földútról jobbra letérve
gazdasági épületek mellett elhaladva érjük el az erdő szélét -a szintén helyi védett, de már
letermelt tölgyes magasságában, és itt követve az északnyugat felé vezető földutat érjük el a
nyírest.
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Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A leírásokban az alábbiak szerint jellemzett területen egy fiatal nyírfaligetet találtunk csak,
területe a 116.8557 hektárként jelzett területnél jóval kisebb, kb. megegyezik a védetté
nyilvánítás eredeti okiratában - 1966.2.21. keltezéssel alábbiakban leírt védett területtel:
,,Kunpeszér 5/g erdőrészlet, mely területe 1,21 ha= 2kha 165 n.öl. Az üzemtervileg elkülönített
erdőrész a kataszter szerinti 0159/1 hrsz. számú erdő művelési ágú és 873,44 ha területű ingatlan
egy részét képezi." A hivatkozott rendeletben szabályozták a természetvédelmi területre
vonatkozó előírásokat is. Indoklásként 1966-ban ez szerepelt: A nyíres kora 45 év - vagyis ma
92 év lenne -, a vele együtt elegyesen előforduló nyáraké ugyancsak 45, míg a szálanként
található kocsányos tölgyeké 68 év - mára kivágásra kerültek.A nyíres egy teknőben helyezkedik
el és humuszos, homokkal borított régi talajkombináción áll. Kedvez megmaradásának a
talajvízszint is. Az aljnövényzet az Alföldön ritka ligeti perje /Poa nemoralis/ és az erdei
szálkaperje /Brachypodium silvaticum/ és az ennél gyakrabban megtalálható gyöngyköles
/Lithospermum puppureo - coeruleum/. A nyíres -nyáras erdőrész a pusztai- és gyöngyvirágos
tölgyesek leromlási állapotának tekinthető, ahol uralkodóvá vált a nyír. Éppen ezért indokolt a
Kunpeszér határában reliktumként fennmaradt - védett pusztai - és gyöngyvirágos tölgyesek
közvetlen közelében ennek a leromlás alatt álló erdőtípusnak kis területen történő háborítatlan
fenntartása, hogy tudományos és gyakorlati szakemberek mind a degradációs, mind pedig majd
később a szukvessziós folyamatokat megfigyelhessék, értékelhessék, és ezekből a természetes
erdőtípusok fejlődésmenetére elméleti és gyakorlati következtetéseket vonhassanak le. A
területen nagy vaddisznótúrások nyomai láthatók, a nyíres-nyaras erdőben néhány boróka és
tölgycsemete is megjelenik. A KNPI oldalán az alábbi jellemzést találjuk:
http://knp.nemzetipark.gov.hu/index_v.php?pg=menu_1500 ,,Az egykori lápréten a természetes
szukcesszió során alakult ki az a fás vegetáció, amelynek termőréteg hiánya miatt pionír fafaja a
nyír volt. A természetes teknőben elhelyezkedő nyíres hosszú távú fennmaradását a kedvező
vízellátottság biztosítja. Az aljnövényzet jellemző fajai közé tartozik a gyöngyköles, a ligeti
perje, az erdei szálkaperje és a gyöngyvirág." A nyíres-nyaras erdőrészben a vaddisznók
túrásainak htározott nyomai láthatók. Az erdőrészben néhány tölgy- boróka- és zöld juhar
csemete van jelen.

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?
100 % Erdő
% Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
% Egyéb
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2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
őshonos nyáras nem hullámtéren és nem száraz homokon (hanem mentett ártéren, barna-szürke
homokon, löszös területeken) RB nyírrel

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

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

Egyéb típus:

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?
környező erdőterületek

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? - Natura 2000

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
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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-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.

5. Egyéb észrevétel
részletes térkép környező védett területek és turistaútvonal jelölésével:
http://knp.nemzetipark.gov.hu/_user/downloads/padacs.jpg Kunpeszér KÖzség Önkormányzata
Képviselő Testületének 14/2007. évi rendelete
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