ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP
Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Csorvási-ősgyep
Utoljára módosítva: 2013-08-15 20:54:44
Megye: Békés

Községhatár: Csorvás

A terület kiterjedése: ____ hektár

Védetté nyilvánítás év: 1993

GPS koordináták: 20.8150830752
46.6154284277
Felmérést végző személy(ek) neve: Sallai Zoltán
E-mail címe(k): csuka@akvapark.hu
A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A terület megközelíthetőségének leírása (pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.): A
Csorvás Orosháza vasútvonal mentén található az Orosháza felé vezető jobb oldalban. Csorvás
belterületén, a 47-es számú főútról dél-keleti irányba kell ráfordulni a Bajcsy-Zsilinszky utcára,
melyen végig kell menni, majd, jobbra kell kanyarodni a Táncsics M. utcára és ki kell térni a
vasút felé. A Bajcsy-Zsilinszky utcától mintegy 550 méterre kezdődik, a kb. 10 méter széles
löszpusztagyep mezsgye, és kb. 3400 méteren követi a vasúti pályát, egészen Csorvás
közigazgatási határáig.
Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A terület a fokozottan védett volgamenti hérics termőhelye, mely Magyarországon két
termőhelyen él. Az állományt 1935-ben találta meg egy vasúti főmérnök, aki Jávorka Sándornak
küldte el a növényeket meghatározásra és ő azonosította a fajt volgamenti héricsnek. A 10 méter
széles vasút és földút közötti mezsgye nagyon értékes egyéb löszpusztagyep fajoknak ad otthont.
2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE
2.1. Megtalálható még a védettség indoka a területen? - Igen
Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
% Erdő
100 % Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
% Egyéb
2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
H5a
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2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás,
Egyéb típus: cserjeirtás, nád szelektív kaszálás
Jellemzőik, intenzitás:
2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Felmérés, Őrzés, Bemutatás, Özönnövények irtása, Kaszálás, Égetés,
Egyéb típus:
2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Kevés
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Kevés
Magas/kanadai aranyvessző: Nincs
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Nincs
Bálványfa ("ecetfa"): Nincs
Keskenylevelű ezüstfa: Kevés
Muflon: Nincs
Egyéb (nevezze meg):
2.7. Része a terület a Natura 2000 hálózatnak? - Igen
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? - KMNP Csorvási löszgyep
országos jelentőségű védett természeti terület a Sarkadi dűlő mellett, ahol szintén él a növény.
2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Igen
Darabszám: 2
Állapotuk: jó
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)
volgamenti hérics (Adonis volgensis): 3000 tő macskahere (Phlomis tuberosa): 500 tő kék
atracél (Anchusa barrelieri): 100 tő karcsú orbáncfű (Hypericum elegans): 10 tő vetővirág
(Sternbergia colchiciflora): 500 tő
4. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es állatfajok és számolt vagy becsült
mennyiségük
(fokozottan védett fajoknál pontos állománynagyságot kell megadni)
fürge gyík (Lacerta agilis) kis mennyiségben vakond (Talpa europaea) kis mennyiségben
5. Egyéb észrevétel
15/2011. (X.28.) önkormányzati rendelettel lett legutóbb kihirdetve. A területet országos védetté
kellene átminősíteni a fokozottan védett növény termőhelyének ritkasága miatt. A vasútfelújítás
kapcsán a volgamenti hérics állományaira a MÁV fokozottan ügyel és betartja az előírásokat. A
www.termeszetvedelem.hu weboldalon a helyrajzi szám tévesen szerepel, a helyes 0182/1.
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