
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Mezőkövesd, Szomolyai út menti homokbánya

Utoljára módosítva: 2013-10-08 20:03:40

Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Községhatár: Mezőkövesd

A terület kiterjedése: 5.7344 hektár Védetté nyilvánítás év: 2004

GPS koordináták: EOV:760455-280418

Felmérést végző személy(ek) neve: Kiss József, Tóth Viktor, Répássy József

E-mail címe(k): holocen@holocen.hu

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A 3-as számú főútvonal Mezőkövesdet elkerülő szakaszán, a belőle északra, Szomolya felé
kiágazó alsóbbrendű úton haladva, kb. 5 kilométer megtétele után kelet felé, egy földútra kell
lekanyarodni. A viszonylag rossz minőségű dűlőúton kb. 100 métert kell megtenni, itt egy
sorompó zárja el a homokbányához vezető utat.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Mezőkövesdtől É-ra a Szilos-dűlő alján, a Kánya patak völgyének bal oldalán található az a
felhagyott homokbánya, melynek falaiban a gyurgyalagok megtelepedtek. Bár a terület bejárata
sorompóval le van zárva, de a gépjárműnyomok, a viszonylag friss anyaghalmok arra utalnak,
hogy a területet kisebb nagyobb rendszerességgel bányásszák. A bicskabányát valamikor a múlt
század vége felé nyitották. Az itt található középső pleisztocén lejtőmozgásos, áttelepült
homokot-kőzetlisztet főként építkezésekhez használták. A kb. 1,9 ha-os, szabálytalan alakú
bányaudvar északi és nyugati kis szakaszát fejtik időszakosan. A többi fejtésfalon, a művelés
elmaradása miatt spontán növényesedett rézsűk alakultak ki, az itt lévő gyurgyalag
fészkelőhelyek többnyire elpusztultak. A bányaudvar bolygatott felszínét siskanádtipanos gyep
borítja. A régebben felhagyott rézsűket kezdi benőni a fehér akác (Robinia pseudoacacia), a
kökény (Prunus spinosa), a rezgő nyár (Populus tremula), és terjed a keskenylevelű ezüstfa is
(Eleagnus amgustifolia is). A fejtett falrészeket gyurgyalagok és parti fecskék használják
költőhelyül. A terepbejárás során a gyurgyalag állományt kb. 15-20 párra becsültük. A fák
közötti területen nagy mennyiségű – főleg inert – hulladékot helyeztek el illegálisan. Helyi
adatközlő szerint amíg a bánya a TSZ tulajdonában volt, a fejtést csak költési időn kívül
engedték. Jelenleg az anyagnyerő hely magántulajdonban van, a termelés ad-hoc jellegű, a
költési időszakra figyelmet nem fordítanak.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
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2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
% Erdő
% Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
100 % Egyéb
Tájseb, anyagnyerőhely

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
U6 - Nyitott bányafelületek

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás: időszakos bányászat

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

Egyéb típus:

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Sok
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Kevés
Magas/kanadai aranyvessző: Kevés
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Nincs
Bálványfa ("ecetfa"): Nincs
Keskenylevelű ezüstfa: Kevés
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) - Nem

2.11. Ha igen, milyen természetvédelmi oltalmat élvező területtel? -

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)

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

Magyar név Tudományos név Tv. statusz előfordulás Kardoslepke Iphiclides podalirius V
szórványos Héja Accipiter gentilis V ritka Egerészölyv Buteo buteo V táplálkozó Vadgerle
Streptopelia turtur V táplálkozó Kakukk Cuculus canorus V táplálkozó, fészkelő Gyurgyalag
Merops apiaster V 15-20 pár Búbos banka Upupa epops V táplálkozó Zöld küllő Picus viridis V
táplálkozó Nagy fakopáncs Dendrocopos major V táplálkozó Mezei pacsirta Alauda arvensis V
táplálkozó, fészkelő Parti fecske Riparia riparia V 5-6 pár Molnárfecske Delichon urbica V
táplálkozó Vörösbegy Erithacus rubecula V táplálkozó, fészkelő Fülemüle Luscinia
megarhynchos V táplálkozó, fészkelő Fekete rigó Turdus merula V táplálkozó, fészkelő Mezei
poszáta Sylvia communis V táplálkozó, fészkelő? Kerti poszáta Sylvia borin V táplálkozó,
fészkelő? Barátposzáta Sylvia atricapilla V táplálkozó, fészkelő? Csilpcsalpfüzike Phylloscopus
collybita V táplálkozó, fészkelő? Széncinege Parus major V táplálkozó Sárgarigó Oriolus oriolus
V táplálkozó, fészkelő Tövisszúró gébics Lanius collurio NAT,V 1-2 pár Holló Corvus corax V
kóborló Seregély Sturnus vulgaris EU táplálkozó Házi veréb Passer domesticus EU táplálkozó
Mezei veréb Passer montanus V táplálkozó Erdei pinty Fringilla coelebs V táplálkozó Csicsörke
Serinus serinus V táplálkozó, fészkelő Zöldike Carduelis chloris V táplálkozó, fészkelő Tengelic
Carduelis carduelis V táplálkozó, fészkelő Citromsármány Emberiza citrinella V táplálkozó,
fészkelő

5. Egyéb észrevétel
A terület nem Mezőkövesdhez tartozik, hanem Szomolyához. HRSZ: Szomolya 041/2 külszíni
fejtés, Szomolya 041/4 Homokbánya
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