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Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Gyurgyalagtelep

Utoljára módosítva: 2013-08-15 17:44:22

Megye: Tolna Községhatár: Kismányok

A terület kiterjedése: 1.0392 hektár Védetté nyilvánítás év: 1993

GPS koordináták: 46,277400; 18,47690

Felmérést végző személy(ek) neve: Nagy Sándor

E-mail címe(k): mme28@t-online.hu

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A Nagymányok-Bonyhád úrtól Kismányokra vezető út mentén volt a fokozottan védett faj
költőhelye. Megközelítése a közútról gyalogosan lehetséges.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A helyi agyagbánya egyik löszfalában telepedett meg a 90-es évek elején a ritka és fokozottan
védett gyurgyalag. Költőtelepe 1993-ban a helyi madarászok javaslatára kapott helyi védelmet.
Több mint egy évtizedig 20-25 pár költött a löszfalakban. A gyurgyalag egyike
legszínpompásabb madaraink egyike, 2013-ban az év madara. Hazánk kontinentális éghajlata
még éppen megfelel, de tőlünk északra és nyugatra már alig-alig fészkel. Költöző madár, május
elején érkezik és szeptember közepén vonul afrikai telelőhelyeire. A színpompás légivadászt
legjobban a költőhelyek fogyatkozása veszélyezteti, a bányák többségét bezárták, a felhagyott
bányák partfalát a törvényi előírások miatt rézsűsítik, vagy a szukcesszió miatt a lágy- majd a fás
szárúak vették birtokba. A védett kismányoki partfal „elöregedése” és benövényesedése miatt a
költőpárok száma fokozatosan csökkent, 2008-ban csak 3-5 pár költött sikeresen. 2010-től nem
tudott költőhelyet foglalni a gyurgyalag. Új partfal kialakításával, ill. a korábbi partfalak
megújításával - a cserjék és fák kivágásával - el lehetne érni, hogy újra megtelepedjen a
madárfaj. Ha a terület tulajdonosa ehhez hozzájárul, ill. a körzetben jelenleg folyó
területrendezési munkák (iparterület kialakítását végzik) ezt lehetővé teszik, akkor az MME 28.
sz. Helyi Csoportja 2013 őszén ezt a munkát a elvégzi. Ha erre nem lesz lehetőség, akkor a
terület további védelmét semmi nem indokolja.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
Az iparterületen folyó jelenlegi földmunkák megakadályozhatják a partfal megújítását, de a
jelenlegi tulajdonos is megakadályozhatja az őszi munkákat. Ebben az esetben a további
védettség nem lesz indokolt.
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2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
% Erdő
% Gyep
80 % Cserjés
% Vizes terület
20 % Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
R1 – spontán beerdősödött terület, betelepült cserjékkel

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás:

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: Kevés
Parlagfű: Nincs
Magas/kanadai aranyvessző: Nincs
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Kevés
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:
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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)

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

5. Egyéb észrevétel
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