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Javaslat az
„Orchideás”
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
Orchideás
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 Duna-Tisza közének legkiterjedtebb és fajokban leggazdagabb orchideásai a nemzeti parki
törzsterülethez tartozó Peszér-Adacsi-réteken találhatóak, amiben nincs semmi meglepő,
hiszen a Duna menti síkság és a homokhátság határán elhelyezkedő turjánvidéket mindig is
gazdag növényvilág jellemezte.
A kunbaracsi rezgőpázsitos védett gyep átmenetet képez a kiszáradó és az üde láprétek között.
Legjellegzetesebb tavaszi növényei az orchideák, amelyeknek hazánkban több mint ötven faja
ismert. Közülük ezen a területen a szúnyoglábú bibircsvirág, a pókbangó és a vitézvirág a
leggyakoribb.
Az orchideák kétoldalt szimmetrikus virágjának minden porcikája a minél biztosabb
megporzást szolgálja.
A virág két speciális alkotórésze közül az egyik a bibeoszlop, amely a bibe és a porzó
összenövéséből jött létre, a másik a mézajak.

A fajonként igen eltérő formájú, színű és alakú mézajak több feladatot is ellát: csalogató
illatanyagokat termelhet, megnyúlt sarkantyúszerű részében nektár gyűlhet össze, ám akár a
megporzást végző rovarok leszállóhelyéül is szolgálhat.
A rovarok figyelmének felkeltésére a legkülönlegesebb módszert a bangófélék választották:
mézajkaik mind alakjukat, mind színüket, mintázatukat és szőrözöttségüket tekintve méhekre
emlékeztetnek.
Nem véletlen, hogy legfontosabb megporzóik a vadméhek, amelyek becsapása a virág által
termelt illatanyagokkal válik teljessé.
A védett terület fenntartását biztosítja, hogy a kaszálás csak az orchideák magjának
elszóródása után engedélyezett. Ám az is fontos, hogy az erre járó kirándulók ne szedjék
csokorba ezeket a szép védett növényeket!

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.
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