
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Fürjesi vadkörtés ősgyepmaradvány

Utoljára módosítva: 2013-08-22 10:37:55

Megye: Békés Községhatár: Békéscsaba

A terület kiterjedése: 18.8961 hektár Védetté nyilvánítás év: 1997

GPS koordináták: 46.651558, 21.044397

Felmérést végző személy(ek) neve: Zöld Csütörtök Természetvédő Kör

E-mail címe(k): zoldcsutortok@gmail.com

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Csanádapácai út mentén található.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A csanádapácai út jobb oldalán a Hursán majornál természetvédelmi tábla jelzi. Természeti
értéke 1 db vadkörtefa és löszpuszta növénytársulás.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
A lösznövényzetet ellepte a spontán cserjésedés, többségében fehér akác. A vadkörte egyed
egészséges.

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
% Erdő
% Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
100 % Egyéb
közút

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

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: alkalmankénti útszéli kaszálás
Jellemzőik, intenzitás:

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

Egyéb típus:
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2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Sok
Selyemkóró: Kevés
Parlagfű: Sok
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) - 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

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)

Macskahere (Phlomis tuberosa) 15 tő

2/3



ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

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

Levelibéka (Hyla arborea) szórványos Barna ásóbéka (Pelobates fuscus) szórványos Vöröshasú
unka (Bombina bombina) szórványos Vízisikló (Natrix natrix) alkalmi Fürge gyík (Lacerta
agilis) szórványos Vadgerle (Streptopelia turtur) alkalmi Kakuk (Cuculus canorus) alkalmi Nagy
fakopáncs (Dendrocopos maior) alkalmi Sárgarigó (Oriolus oriolus) alkalmi Széncinege (Parus
maior) szórványos Kék cinege (Parus caeruleus) szórványos Fekete rigó (Turdus merula)
szórványos Énekes rigó (Turdus philomelos) alkalmi Fülemüle (Luscinia megarhynchos)
alkalmi Barátposzáta (Sylvia atricapilla) szórványos Kis poszáta (S. curruca) alkalmi Seregély
(Sturnus vulgaris) szórványos Házi veréb (Passer domesticus) szórványos Mezei veréb (Passer
montanus) szórványos Zöldike (Carduelis chloris) alkalmi Tengelic (C. carduelis) alkalmi Keleti
sün (Erinaceus concolor) szórványos Vakond (Talpa europaea) alkalmi Menyét (Mustela nivalis)
alkalmi

5. Egyéb észrevétel
Célszerű lenne egyedi faként védeni az öreg vadkörtét, egyéb természeti érték nincs a
környéken.
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