1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez

Javaslat az
„Ősborókás”
települési értéktárba történő felvételéhez

Készítette:
Lőrincz Edit
…………………………………………………….
Kunbaracs,2018-12-12
(P. H.)

I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Kunbaracs Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Lőrincz Edit
Levelezési cím: 6043 Kunbaracs Kossuth utca 14.
Telefonszám: +36/30 542-8815
E-mail cím: jegyzo@kunbaracs.hu

II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése
Ősborókás
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
- és élelmiszergazdaság
kulturális örökség
természeti környezet
és vendéglátás
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
Kunbaracs külterülete
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
települési
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
Helyi jelentőségű védett terület
Kiskunsági Nemzeti Park területe
A geomorfológiai szempontból igen értékes, gazdag formakincsű buckás terület meszes
homoktalaján a Kárpát-medencére jellemző növény- és állattársulások alakultak ki, a sok
endemikus, bennszülött növényfajnak otthont adó nyílt homokpusztagyep nyárasborókásokkal váltakozik. A jellemző lágyszárúak közé tartozik a naprózsa, a homoki
csenkesz, a kései szegfű, a buglyos fátyolvirág, a borzas len és a báránypirosító - amelynek
gyökere a színezőanyagként használatos piros alkanint tartalmazza - valamint a szürkészöld
csomókat alkotó homokviola, a homoki kikerics, a fekete kökörcsin, a deres fényperje és a
pusztai kutyatej. A rikító sárga virágú naprózsa sokszor egymaga növi be a homokfelszínt, a
kis félcserje gyökerei akár két méter mélyre is lehatolnak. A buckák állatvilágát tekintve
különleges értékeket inkább a gerinctelenek között találunk, a pusztai hangyaleső, a sutabogár
vagy a homoki futrinka előfordulása mindenképpen említést érdemel. A gerincesek közül a
barna ásóbéka és a homoki gyík tartozik az érdekesebb fajok közé.

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Helyi szinten kiemelkedő természeti értéket képvisel.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)
www.kunbaracs.hu
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
www.kunbaracs.hu
III.
MELLÉKLETEK
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