ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP
Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Mezőberényi erdei tulipán élőhelye
Utoljára módosítva: 2013-09-14 08:53:24
Megye: Békés

Községhatár: Mezőberény

A terület kiterjedése: 0.292 hektár

Védetté nyilvánítás év: 2012

GPS koordináták: 46.810009, 21.012232
Felmérést végző személy(ek) neve: Csíder Ibolya, Molnár Géza, Sallai Róbert Benedek
E-mail címe(k): info@nimfea.hu
A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Mezőberény települést a 47. sz. közúton Békéscsaba irányában kell elhagynunk. Miután
átkeltünk a vasúti síneken, körülbelül 300m után jobbra térünk le a főútról (vasúti sínek után a
második lehetőség). A bekötőúton körülbelül 100 méter megtétele után jól látható lesz a tábla,
mely az út bal oldalán jelzi a kisméretű helyi jelentőségű védett területet.
Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A jelen megbízás specialitásaiból adódóan a területbejárásokat sajnos már az erdei tulipán
virágzása után kezdtük meg. A terület, ami valójában egy elhagyott temető maradvány nehéz lett
volna vegetációs vizsgálatokat végezni, ugyanis mindkét esetben ottjártunkkor robbanómotoros
fűkaszával végigtarolt, kaszált területet találtunk.
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):
P6 100%
2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás,
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás:

1/3

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP
2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Nem
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: 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? - Igen
Darabszám: 1
Állapotuk: újszerű
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)
erdei tulipán (Tulipa sylvestris)
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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)
Alauda arvensis - mezei pacsirta - észleltük a területen Motacilla alba - barázdabillegető észleltük a területen Erithacus rubecula - vörösbegy - Költ a területen Phoenicurus ochruros házi rozsdafarkú - észleltük a területen Turdus merula - fekete rigó - Költ a területen Passer
montanus - mezei veréb - észleltük a területen
5. Egyéb észrevétel
a területen egy felüljáró épül, jóformán a területbe belenyúlva. Az építési anyagok egy részét a
védett területre rakták. Maga a rakodási területként való használat (főként ha majd nedves
időben is megvalósul), részben maga az építkezés is veszélyezteti az élőhely megmaradását.
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