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Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Füzes-tó és környéke

Utoljára módosítva: 2014-01-20 16:46:39

Megye: Bács-Kiskun Községhatár: Lajosmizse

A terület kiterjedése: 8.4623 hektár Védetté nyilvánítás év: 2008

GPS koordináták: EOV 689868; 186603

Felmérést végző személy(ek) neve: Oroszi Zoltán

E-mail címe(k): oroszizoltan@t-online.hu

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A település belterületének szélén található tóhoz a Lajosmizsét átszelő 5-ös főútról Kecskemét
felől érkezve a második mellékutcán - Görgey Arthúr u. - kell lefordulni jobbra, és az utca végén
szintén jobb kézre vezet egy rövid bekötőút a jelenleg horgásztóként működő Füzes-tó északi
végében kialakított parkolóhoz.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A Lajosmizse környéki egykori szikes tavak láncolatába tartozó Füzes-tó mára elvesztette
természetes karakterét. A többszörös mederkotrások után kifejezetten horgásztóként működik,
intenzív halgazdálkodással, kis üdülőházakkal, gondozott gyepével kiszorítva a természetes
élőhelyet. Az egykori tó kotrással nem érintett, vizes, mocsaras területként fennmaradt
nyúlványai, melyek jól láthatók pl. a műholdas felvételeken, nem tartoznak a védett területbe.A
tó körül fasorral szegélyezett kiépített gyalogösvény szolgálja a horgászok kényelmét. A tóban
megoldott a víz levegőztetése, mesterséges keringetése, időnként nyilván vízutánpótlás is
történik. Mesterségesen kialakított csatornákkal összeköttetésben áll a környező vizes
területekkel, így pl. a szintén helyi védett Iskola-tóval is. A tavat keskeny sávban nád szegélyezi.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
Művi környezet, intenzív emberi beavatkozás és jelenlét, ami akadályozza pl. a madarak
költését, az egykori élőhelyre szinte semmi sem utal.

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
% Erdő
% Gyep
% Cserjés
100 % Vizes terület
% Egyéb
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2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
növényzetben szegény tavak U9

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: halgazdálkodás
Jellemzőik, intenzitás: rendszeresen, megjelenő fajok: ponty, amur, csuka, süllő, harcsa, keszeg,
kárász, balin, busa, afrikai harcsa

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Nem
Őrzés, Özönnövények irtása, Kaszálás, Árasztás, Kotrás, Fásítás,
Egyéb típus: nem kifejezetten természetvédelmi céllal

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Nincs
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Nincs
Magas/kanadai aranyvessző: Nincs
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Nincs
Bálványfa ("ecetfa"): Nincs
Keskenylevelű ezüstfa: Nincs
Muflon: Nincs
Egyéb (nevezze meg):

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

2.8. Érintkezik a terület más természetes élőhelyekkel? - Igen

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?
egykori szikes tómeder kotrással nem érintett nyúlványai

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

Nincs
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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 terület bejárásakor védett és fokozottan védett illetve Natura 2000-es jelölő növényfajok
jelenlétét nem észleltük az adott területen.

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

A terület bejárásakor védett és fokozottan védett illetve Natura 2000-es jelölő állatfajok
jelenlétét nem észleltük az adott területen.

5. Egyéb észrevétel
Pontosan fel kellene mérni a tómeder kotrással nem érintett, ma elgátolt, védettség alá nem
tartozó területeinek állapotát, élővilágát, és esetleg ezeket az izoláltabb területeket védelem alá
helyezni. A terület kezelője: Almavirág Horgászegyesület
http://www.horgasz.hu/page/54/art/457/akt/54/html/lajosmizsei-fuzes-to.html sárkányrepülős
felvétel a tóról és környezetéről: http://www.youtube.com/watch?v=hBz5XOtdpFk
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