
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Böszörményi göngyvirágos-tölgyes

Utoljára módosítva: 2013-10-14 12:50:47

Megye: Hajdú-Bihar Községhatár: Hajdúböszörmény

A terület kiterjedése: 16.6268 hektár Védetté nyilvánítás év: 1996

GPS koordináták: É 47°38'58.01" K
21°34'58.97"

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.):
Hajdúböszörményből Debrecen felé haladva a városhatárt jelző tábla után mintegy 2 km után
balra a vasúti átjárót is jelző táblánál letérünk a földútra. A vasúti átjáró után kb. 2,5 km múlva
elérjük az erdő szélét, ahol egy szépen felújított vadászház mellett jobbról egy dámszarvas kifutó
található. A kifutó sarkánál jobbra fordulunk, majd mintegy 1,5 km múlva elérjük a gázvezeték
pásztáját, itt balra fordulva, néhány száz méter múlva elérjük a védett területet, amelyet tábla
jelez.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A Nyírség ezen részét ellaposodó homokhátság jellemzi, amelyen eredetileg homoki- és
gyöngyvirágos tölgyesek díszlettek. Mára sajnos jelentős részüket kivágták és helyettük akác,
illetve nemesnyár ültetvények találhatók. A védett terület itt két részből áll, a két részt akácos
választja el egymástól.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

2.1. Megtalálható még a védettség indoka a területen? - Részben

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
A védett terület mindkét részén a tölgyes nagy részét egészségügyi okok miatt kitermelték. A
nagyobb darabban két, kb. 0,5-0,5 hektáros hagyásfoltot hagytak, ahol valóban még jelentős
mennyiségű gyöngyvirág fordul elő. A terület többi részét teljes talaj-előkészítés után tölggyel
újították fel. Sajnos a felújításban jelenleg több az akác, mint a tölgy.

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
100 % Erdő
% Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
% Egyéb
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2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
L5 M4 S1 P3 P8

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Erdészeti tevékenység
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás: A terület jelenlegi állapota hűen jellemzi az Alföldön jellemző
természetvédelem kontra erdészet konfliktust.

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: Nincs
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, nyugati ostorfa

2.7. Része a terület a Natura 2000 hálózatnak? - Igen
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) - Igen

2.11. Ha igen, milyen természetvédelmi oltalmat élvező területtel? - HUHN20033
Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek

2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Igen
Darabszám: 1
Állapotuk: jó

2.13. Vannak vadgazdálkodási létesítmények a területen?
Magasles: 1 db
Vadetető: db
Szóró: db
Egyéb (név és db):
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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)

A védetté nyilvánító határozat szerint a terület legfőbb értéke a magyar nőszirom előfordulása,
ezt a két megmaradt foltban viszont nem sikerült igazolni.

4. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es állatfajok és számolt vagy becsült
mennyiségük
(fokozottan védett fajoknál pontos állománynagyságot kell megadni)

búbosbanka, 1 pár tövisszúró gébics, 1 pár lappantyú, 1 pár citromsármány, 2 pár

5. Egyéb észrevétel
Sajnos az összes hasonló típusú élőhelyre jellemző, hogy amíg a fák egészségi állapota engedi,
addig állnak fenn a védelem indokai. A jelenleg alkalmazott felújítási módok nem igazán teszik
lehetővé az érzékenyebb fajok túlélését. Sajnos az is igaz viszont, hogy a természetszerűbb
felújítást szinte lehetetlen teszik a kezelhetetlen nagyságrendben elszaporodott invazív fajok.
pillanatnyilag egyetlen megoldásként az mutatkozik, hogy a fokozottan védett fajok konkrét
előfordulási helyén folyamatos beavatkozással kell biztosítani a megfelelő fényviszonyokat,
fennmaradásuk érdekében.
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