ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP
Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Kistatár-sánc
Utoljára módosítva: 2013-08-16 09:40:24
Megye: Békés

Községhatár: Pusztaföldvár

A terület kiterjedése: 2.5662 hektár

Védetté nyilvánítás év: 1994

GPS koordináták: 46.503502, 20.791691
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.):
Orosháza-Kaszaper közútról kell lefordulni Pusztaföldvár felé észak-keletre, majd ezen az úton
kb. 2 km-re Pusztaföldvár előtt egy földútra kell jobbra lekanyarodni, dél-keletre, a terület erről
az útról érhető el, 500 méterre.
Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A Kistatársánc egy földvár maradványa Pusztaföldvár község határában, melyet több mint 2500
éve építettek. A földvár valaha a Nagytatársánc szomszédságában épült, mely egy hatalmas
kettős vizesárokkal körülvett kettős sáncrendszer lehetett. A két sánc között valaha egy ősi
Maros ág húzódott, mely védte a két földvárat és az árokrendszerüket is ellátta vízzel. A sánc
maradványának tetején egy kő emlékeztet az építés időpontjára. A területet löszpusztagyepekre
jellemző növényzet borítja.
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?
40 % Erdő
30 % Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
30 % Egyéb
2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
H5a, J6
2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás,
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás:
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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: 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:
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)
Bieberstein-gyújtoványfű (Linaria biebersteinii): szórványos
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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 atalantalepke (Vanessa atalanta):
rendszeresen előfordul fecskefarkú lepke (Papilio machaon): rendszeresen előfordul fürge gyík
(Lacerta agilis) kis mennyiségben tengelic (Carduelis carduelis): rendszeres költőfaj széncinege
(Parus major): rendszeres költőfaj feketerigó (Turdus merula): rendszeres költőfaj örvösgalamb
(Columba palumbus): rendszeres költőfaj csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita): rendszeres
költőfaj balkáni gerle (Streptopelia decaocto): rendszeres költőfaj seregély (Sturnus vulgaris):
rendszeres költőfaj fülemüle (Luscinia megarchynhos): rendszeres költőfaj tövisszúró gébics
(Lanius collurio): rendszeres költőfaj búbospacsirta (Galerida cristata): rendszeres költőfaj mezei
pacsirta (Alauda arvensis): rendszeresen előforduló faj vakond (Talpa europaea) kis
mennyiségben
5. Egyéb észrevétel
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