
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Nagycsere-martinkai rezgőnyáras

Utoljára módosítva: 2013-10-14 12:46:30

Megye: Hajdú-Bihar Községhatár: Debrecen

A terület kiterjedése: 2.59 hektár Védetté nyilvánítás év: 1975

GPS koordináták: É 47’330490 K 21’452814

Felmérést végző személy(ek) neve: Sándor István

E-mail címe(k): afiumvet@gmail.com

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A terület legegyszerűbben a „Zsuzsi vonat” Martinka nevű megállójánál leszállva érhető el,
hiszen közvetlenül a vasúti pálya mellett fekszik. Gépjárművel, gyalog az ún. Panoráma úton (a
48 sz.úttól északra haladva) a kisvasúti átjáró utáni jobbra második földútra kanyarodva (kis
büfénél) mintegy 1,5 km-t megtéve található.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Mély fekvésű, vizes területen kialakult üde ligeterdő, melynek bizonyos részei átmenetet
mutatnak kőrises égerlápokkal. Sajnos az utóbbi évtizedekben a térségi talajvízszint süllyedés
miatt részben kiszáradt, de még így is az egyik legjobb állapotú a hasonló típusú élőhelyek
között. A klasszikus Erdőspusztán az egyik legjobb aljnövényzetű erdőmaradvány.

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?
100 % Erdő
% Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
% Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
J2 J6 L5

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Erdészeti tevékenység
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás: A terület kb. felét az utóbbi 5 évben letermelték, majd teljes
talajelőkészítés után újratelepítették.
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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: Sok
Selyemkóró: Kevés
Parlagfű: Sok
Magas/kanadai aranyvessző: Nincs
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Nincs
Bálványfa ("ecetfa"): Nincs
Keskenylevelű ezüstfa: Nincs
Muflon: Nincs
Egyéb (nevezze meg): kései meggy, Phytolacca americana, zöldjuhar

2.7. Része a terület a Natura 2000 hálózatnak? - Nem
Egy része: %

2.8. Érintkezik a terület más természetes élőhelyekkel? - Igen

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?
erdő

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: 1 db
Vadetető: db
Szóró: db
Egyéb (név és db):

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)

Bár az erdő üde részein még egészen jó állapotú gyöngyvirágos-tölgyes, illetve ligeterdő
maradványok vannak, sajnos unikális, vagy védett fajok előfordulását nem sikerült bizonyítani.
Sajnos a nyírségi erdők általános és jelentős degradációja itt is tetten érhető, az invazív fajok
folyamatos térhódítása, az aljnövényzet átalakulása erőteljesen zajló folyamatok. A terület
nevében szereplő rezgőnyarat, amely itt különlegességnek számít, még számos jól fejlett egyed
képviseli.
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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)

Az idős erdőállományban még megtalálhatók az igazi erdős-pusztai karakterfajok: nagy
hőscincér fekete harkály, 1 pár zöld küllő, 1 pár közép tarka harkály, 1 pár örvös légykapó, 2 pár
erdei pinty, 2 pár seregély, 25 pár sárgarigó, 5 éneklő hím barátposzáta, 5 éneklő hím erdei
pacsirta, 1 pár

5. Egyéb észrevétel
Ez a terület szép példája a Debrecen Város helyi védett értékei között 2006-ig uralkodó
bürokratikus útvesztőnek. Ezt a területet többször, több néven is kihirdették, pl. nagycserei
szürkenyáras, nagycserei rezgőnyáras stb. Sőt ezek több éven keresztül párhuzamosan is ki
voltak hirdetve. valószínűleg az un. Erdőspuszta nagy kiterjedése, illetve változatos természeti
képe, valamint a helyismeret hiánya vezetett ehhez az állapothoz. 2006-ban ezt a területet az un.
Debreceni Erdőspuszták néven hirdették ki, így a terület régi elnevezése és fenntartása
okafogyottá vált.
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