ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP
Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Homokbánya-tó
Utoljára módosítva: 2013-08-15 20:57:09
Megye: Békés

Községhatár: Csorvás

A terület kiterjedése: 2 hektár

Védetté nyilvánítás év: 1993

GPS koordináták: 46.634792, 20.797892
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 47-es számú főútról Orosháza irányába haladva, a belterületet elhagyva, kb. 800 méter múltán
jelzi jobbra a tábla a Forrástó irányát. A földúton észak-nyugati irányba kell haladni 1 km-t és
elérjük a tavat, ami a földúttól balra helyezkedik el.
Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A tómeder és a környék pályázatból lett felújítva, a tó körül sétány van kialakítva ismertető
táblákkal, új építésű faházzal és a tó közepén lévő szigetre vezető kis híddal. A tó körül újonnan
telepített fafajok vannak: magas kőris, sok nemesnyár, szomorúfűz, madárberkenye, turkesztáni
szil, platán, szélén fagyal sövény. A tó partján 2 méteres szélességben többnyire meghagyták a
nádast. A belső tórész vadregényesebb, itt fehér füzek, zsióka és fehér nyarak is megtalálhatóak.
A tó mellett egy kis akácos erdő is található.
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?
20 % Erdő
20 % Gyep
% Cserjés
30 % Vizes terület
30 % Egyéb
Kiszáradt homokbánya meder, ruderális növényzettel
2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
U7, S7, P6, T10
2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás,
Egyéb típus: horgászat
Jellemzőik, intenzitás:
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2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Kaszálás,
Egyéb típus:
2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Sok
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Kevés
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)
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4. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es állatfajok és számolt vagy becsült
mennyiségük
(fokozottan védett fajoknál pontos állománynagyságot kell megadni)
nappali pávaszem (Nymphalis io): rendszeresen előfordul vöröshasú unka (Bombina bombina):
nagyobb mennyiségben csak a nedvesebb években levelibéka (Hyla arborea): rendszeresen
előfordul kecskebéka (Rana esculenta): stabil populációja él a területen tavibéka (Rana
ridibunda): stabil populációja él a területen fürge gyík (Lacerta agilis): rendszeresen előforduló
faj mocsári teknős (Emys orbicularis): rendszeresen előforduló faj, legalább 4 pld. vízi sikló
(Natrix natrix): rendszeresen előforduló faj nádirigó (Acrocephalus arundinaceus): rendszeres
költőfaj nagykócsag (Egretta alba): 1 táplálkozó példány törpegém (Ixobrychus minutus):
rendszeres költőfaj füstifecske (Hirundo rustica): rendszeresen előforduló táplálkozó példányok,
40-50 pld. vadgerle (Streptopelia turtur): rendszeres költőfaj tengelic (Carduelis carduelis):
rendszeres költőfaj széncinege (Parus major): rendszeres költőfaj feketerigó (Turdus merula):
rendszeres költőfaj örvösgalamb (Columba palumbus): rendszeres költőfaj balkánigerle
(Streptopelia decaocto): rendszeres költőfaj seregély (Sturnus vulgaris): rendszeres költőfaj
fülemüle (Luscinia megarchynhos): rendszeres költőfaj vakond (Talpa europaea): rendszeresen
előforduló faj
5. Egyéb észrevétel
A horgásztóba rendszeresen telepítenek gazdaságilag hasznosított halfajokat, a mellette lévő
homokbánya gödör további része gyomos parlagos terület néhol nádassal. Kívánatos lenne, ha
ezt a részét is kezelnék. Célszerű lett volna ha a fásításnál vízpartra illő, őshonos fajokat
telepítenek, a nem őshonos fajok helyett. 15/2011. (X.28.) önkormányzati rendelettel lett
legutóbb kihirdetve.
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