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Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Nádas

Utoljára módosítva: 2013-08-11 16:36:07

Megye: Baranya Községhatár: Cserkút

A terület kiterjedése: 4.43 hektár Védetté nyilvánítás év: 1996

GPS koordináták: 81520, 579650 EOV

Felmérést végző személy(ek) neve: Bank László

E-mail címe(k): mmepecs@hu.inter.net

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A terület a községbe vezető közlekedési úton közelíthető meg a kőbánya felől. A belterülethez
érve, attól keletre található.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Kis patakvölgy mentén fekvő egykori legelő maradványterülete és az alatta húzódó keskeny
puhafás liget, valamint a ligettel határos hegyoldali karsztbokorerdő. A terület három jól
elkülöníthető részre osztható. Az északkeleti sarokban a legelőfolt helyezkedik el, jól
karbantartott gémeskúttal és az egykori mosóházzal, amit nemrég újítottak fel. Csak a mosóház
szűkebb környezetében kaszálják a füvet, a többi részen nem, ezért a gyep elgazosodott, és
erősen cserjésedik. Az épület közelében kis pihenőhelyet alakítottak ki. Körülötte és az
épületben is források fakadnak. Ettől a résztől délre, a községbe vezető közlekedési úttal
párhuzamosan futó patakvölgyben keskeny, főleg füzekből álló ligeterdő húzódik. Innen keleti
irányba vörös homokkőn kialakult karsztbokorerdő húzódik fel a hegyoldalra, amit észak-déli
irányban földút szel ketté. Az erdő északi része szinte áthatolhatatlan sűrűségű, sok kökénnyel,
galagonyával és vadrózsával. A déli, hegytetőhöz közeli része ritkásabb, gazdag mohaszinttel. A
mosóház, mint néprajzi érdekesség ékessége a területnek, kár, hogy csak a szűkebb környezete
rendezett. Földrajzi kistáj: Mecsek-hegység.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
98 % Erdő
2 % Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
% Egyéb
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2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
H4, L1, P2b, RB

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

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Bemutatás,
Egyéb típus:

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? - Igen
Egy része: %

2.8. Érintkezik a terület más természetes élőhelyekkel? - Igen

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?
erdő, gyep

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? - Nyugat-Mecsek Tájvédelmi
Körzet

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)

Nincsenek

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

Sárgarigó 1 pár, széncinege 1 pár, fekete rigó 4 pár, barátposzáta 7 pár, tövisszúró gébics 1 pár.

5. Egyéb észrevétel
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