ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP
Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Királyegyházai fás legelő
Utoljára módosítva: 2013-08-11 16:40:47
Megye: Baranya

Községhatár: Királyegyháza

A terület kiterjedése: 0.2346 hektár

Védetté nyilvánítás év: 2004

GPS koordináták: 72320, 565110 EOV
Felmérést végző személy(ek) neve: Bank László
E-mail címe(k): mmepecs@hu.inter.net
A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A település belterületének déli végében, a Királyegyháza-Gyöngyfa közlekedési úthoz nyugati
irányból egy földút torkollik. Ezen a földúton 700 métert haladva érhető el egy erdőfolt. Elvileg
ennek egy része a védett terület, de a valóságban nem. Lásd. következő fejezetet.
Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Az országos rendszerben (www.természetvédelem.hu) szereplő helyrajzi számon (094/6) a
földhivatal nyilvántartása szerint egy árok van. Az önkormányzat a helyi rendeletében
valószínűleg hibás helyrajzi számot adott meg, s ez került be a központi rendszerbe. Ettől
függetlenül a terület semmiképpen sem áll természetvédelmi oltalom alatt, mert az
önkormányzati rendeletben mint természeti területről, s nem mint természetvédelmi területről
tesznek említést. Az árok mellett keleti (094/7) és nyugati (094/5) irányban olyan kis erdőfoltok
vannak, melyek korábban részei lehettek a ma már beszántott egykori legelőnek, de ezekben
nincs hagyásfa, csupán a cserjeszintet borítja kökény és galagonya. Összefoglalva
megállapítható, hogy az országos nyilvántartásban szereplő adat hibás, a terület törlendő a védett
területek listájáról. Földrajzi kistáj: Fekete-víz síkja
2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE
2.1. Megtalálható még a védettség indoka a területen? - Nem
Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
Soha sem volt a védetté nyilvánítva a terület, és nincs rajta olyan természeti érték, ami a
védettséget indokolná.
2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
% Erdő
% Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
100 % Egyéb
Árok

1/3

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP
2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
U12
2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: Nincs használat
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: 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? - Igen
2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?
Erdő
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? 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)
Nincsenek
4. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es állatfajok és számolt vagy becsült
mennyiségük
(fokozottan védett fajoknál pontos állománynagyságot kell megadni)
Nincsenek
5. Egyéb észrevétel
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