
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Bodai geológiai infopark

Utoljára módosítva: 2013-08-11 16:35:22

Megye: Baranya Községhatár: Boda

A terület kiterjedése: 2.6981 hektár Védetté nyilvánítás év: 2010

GPS koordináták: 81860, 572830 EOV

Felmérést végző személy(ek) neve: Bank László, Reiger Magdolna

E-mail címe(k): mmepecs@hu.inter.net,
reiger.magdolna@gmail.com

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A község belterületének DNY-i részével határos terület, a futballpályától északra helyezkedik el.
Megközelíthető a bekötőútról, a játszótér irányába haladó zúzottköves mellékúton.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A Bodai-árok völgyében elhelyezkedő terület a belterület szomszédságában. A védettség az
árokra, a mellette található információs parkra és a parkkal határos keskeny gyepsávra terjed ki.
Az információs park a terület déli részét foglalja el. Itt félkör alakban helyezkednek el a
Nyugat-mecseki Társadalmi Információs és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás és a
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. által kihelyezett tájékoztató táblák.
Ezek célja a lakosság informálása a község határában folyó földtani kutatásokról, a radioaktív
hulladék elhelyezésének szükségességéről, amire a bodai agyagkő (aleurolit) esetleg alkalmas
tárolóhelynek tűnik. A táblák a kutatásokkal összefüggő tevékenységeket, módszereket és
társadalmi eseményeket is bemutatják. Állapotuk kifogástalan és a park egyéb berendezései
(padok, szeméttartály) is jó állapotban vannak. Körülöttük a gyepet rendszeresen nyírják. A park
közepén egy gránit emlékkő áll. Az információs tábláktól keletre található egy kis aleurolitos
partfal, ami alapján a szemlélődő a gyakorlatban is megismerkedhet a kőzettel. A parktól északra
a patak mentén keskeny kaszálórét húzódik. Ennek északi vége már teljesen becserjésedett.
Földrajzi kistáj: Mecsek-hegység

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
Abban az esetben igen, ha a védetté nyilvánítás célja a földtani kutatásokkal összefüggő
eredmények bemutatása volt, mert a terület természetvédelmi szempontból nem képvisel jelentős
értéket
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2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
% Erdő
75 % Gyep
5 % Cserjés
% Vizes terület
20 % Egyéb
információs park

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
E1, P2b, P6

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás,
Egyéb típus: szabadidős tevékenység (pihenés, kikapcsolódás)
Jellemzőik, intenzitás: rendszeres

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Bemutatás, Kaszálás,
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? - Nem
Egy része: %

2.8. Érintkezik a terület más természetes élőhelyekkel? - Igen

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?
erdő, gyep, cserjés

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? - Boda: Bodai védett terület
(helyi jelentőségű természetvédelmi terület)

2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Nem
Darabszám:
Állapotuk:
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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)

Nincsenek

4. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es állatfajok és számolt vagy becsült
mennyiségük
(fokozottan védett fajoknál pontos állománynagyságot kell megadni)

Fekete rigó 1 pár, fülemüle 1 pár, barátposzáta 1 pár.

5. Egyéb észrevétel
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