ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP
Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Bodai védett terület
Utoljára módosítva: 2013-08-11 16:35:47
Megye: Baranya

Községhatár: Boda

A terület kiterjedése: 1.1768 hektár

Védetté nyilvánítás év: 2009

GPS koordináták: 81820, 572720 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 terület a községbe vezető bekötőút mellett, a közút és a futballpálya között fekszik a belterület
déli végében. A közútról könnyen megközelíthető.
Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Belterületi közpark, ahol játszótér, műfüves focipálya és szennyvízátemelő telep található. A
terület déli részét műfüves kispálya, északi részét játszótér, északkeleti sarkát kerítéssel körülvett
szennyvízátemelő telep foglalja el, de a keleti határvonalán futó árok mellett a nagy futballpálya
öltözőjét is elhelyezték. Kiválóan alkalmas szabadidős tevékenységek eltöltéséhez, de
természetvédelmi szempontból elhanyagolható jelentőségű. Az egykori legelőre már csak a
játszótér déli végében található gémeskút emlékeztet. Amúgy a terület rendezett, a gyepet
rendszeresen nyírják, az épületek és a park berendezései kiváló állapotban vannak. A faállomány
fiatal díszfákból áll, csupán az árok partján található néhány idősebb fűz- és diófa. Földrajzi
kistáj: Mecsek-hegység.
2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE
2.1. Megtalálható még a védettség indoka a területen? - Nem
Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
A terület védetté nyilvánítása csak azért történt meg, hogy előnyösebb helyzetbe kerüljön az
önkormányzat egy olyan pályázatnál, ahol a játszótérre és a műfüves pályára szerettek volna
pénzt szerezni. Érdekes felfogás azért védetté nyilvánítani egy területet, hogy később a még
úgy-ahogy meglévő természetességét tönkre tegyék. A pályázaton azonban nem nyertek pénzt,
ezért saját erőből valósították meg a beruházást. Természetvédelmi szempontból a védetté
nyilvánítás teljesen fölösleges volt.
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2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
% Erdő
% Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
100 % Egyéb
Park, sportpálya
2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
P6
2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: szabadidős tevékenység (pihenés, kikapcsolódás, sport).
Jellemzőik, intenzitás: folyamatos
2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Egyéb típus: parkgondozás
2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Nincs
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? - Nem
2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?
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? - Boda: Geológiai infopark
(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)
Zöldike 1 pár, tengelic 1 pár
5. Egyéb észrevétel
A terület védetté nyilvánítása ellentmondásos. Az önkormányzati rendeletben csak a 171/9
helyrajzi számú területet említik, ahol a szennyvízátemelő működik. Az országos
nyilvántartásban viszont három helyrajzi szám szerepel. Az önkormányzat építési
szabályzatában már csak a geológiai infoparkot sorolták be a helyi védett területek közé. Az
országos nyilvántartásban a területi adatok nem szerepelnek, ezért azokat kigyűjtöttük a
földhivatalban az alábbiak szerint: 171/2 hrsz: 0.8790 ha, 171/4 hrsz: 0.1692 ha, 1271/9 hrsz:
0.1286 ha
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