
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Drávafoki Nákói-mocsár

Utoljára módosítva: 2013-08-11 16:37:22

Megye: Baranya Községhatár: Drávafok

A terület kiterjedése: 8.7647 (ténylegesen
50.9247) hektár

Védetté nyilvánítás év: 1993

GPS koordináták: 61970, 547570 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 legkönnyebben a Lakócsára vezető közlekedési úton közelíthető meg. A
Drávafok-Szigetvár közötti közlekedési út elágazásától 1450 métert kell megtenni, részben már
Somogy megye területén, ahol egy földutat találunk a közúthoz délről csatlakozva. A földúton
kb. 150 métert haladva érünk a mocsárhoz, ahol a földút kettészeli a területet.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Erősen feltöltődött egykori Dráva-holtág, amely patkó alakban helyezkedik el. Vízutánpótlása
nem biztosított, kizárólag csapadékvizek táplálják. Északi részén földút halad keresztül, amely a
területet két részre osztja. A keleti ág mélyebb vizű, ahol állandó jelleggel megmarad a víz.
Ennek déli részét egykori út kis töltése vágja ketté. Az ettől délre eső rész már teljesen
beerdősödött, és északi irányban is már kb. 100 m szélességű erdő alakult ki. Ez összefügg a
területrész nyugati szélén kialakult keskeny ligeterdővel, ahol a mézgás éger az uralkodó fafaj,
de megtalálhatók a nyárfák és füzek, továbbá a kocsányos tölgy és a magyar kőris is. A víz felőli
szegélyben rekettyés foltok is láthatóak. Ettől nyugatra homogén nádas borítja a mocsarat, amit
észak felé haladva fokozatosan keskenylevelű gyékény vált fel. A területet átszelő földúttól
keleti irányban kb. 300 méter hosszúságban a gyékényt magas sásos társulás helyettesíti. A
nyugati ág sekélyebb, időszakos vízborítású, nagyrészt fűzligetekkel, rekettyés foltokkal
váltakozó magas sásos foglalja el. Ez a rész összefügg a Szigecske nevű, de már Somogy
megyéhez tartozó mocsárrésszel, ami nem áll védelem alatt. A területrész délnyugati sarkát a
Korcsina-csatorna töltése zárja le. A védett területnek van még egy különálló része a megyehatár
mellett, közel a nyugati ág déli sarkához. Ez már teljesen feltöltődött terület, amit puhafa
ligeterdő borít. A védett területet a nyugati rész kivételével szántók veszik körül. Földrajzi kistáj:
Dráva-sík.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
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2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
20 % Erdő
% Gyep
% Cserjés
80 % Vizes terület
% Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
A1, B1b, B2, B4, B5, J1A, J2.

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

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Nem

Egyéb típus:

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Nincs
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Kevés
Magas/kanadai aranyvessző: Kevés
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: 83 % (a 0202/b és a 0205 hrsz-ek kivételével) %

2.8. Érintkezik a terület más természetes élőhelyekkel? - Igen

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?
Vizes élőhely (mocsár), erdő, gyep.

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:

2/3



ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

2.13. Vannak vadgazdálkodási létesítmények a területen?
Magasles: 4 db
Vadetető: db
Szóró: db
Egyéb (név és db):

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)

Békaliliom 10-100 tő, nádi boglárka 100-1000 tő, tőzegpáfrány 100-1000 tő, lápi csalán
100-1000 tő.

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

Kis vöcsök 8 pár, törpe gém 2 pár, barna rétihéja 1 pár, guvat 5 pár, vízityúk 15 pár, vadgerle 2
pár, kakukk 2 pár, nagy fakopáncs 4 pár, sárgarigó 5 pár, széncinege 6 pár, kék cinege 2 pár,
barátcinege 1 pár, függőcinege 2 pár, csuszka 2 pár, énekes rigó 7 pár, fekete rigó 15 pár,
fülemüle 9 pár, vörösbegy 2 pár, nádi tücsökmadár 8 pár, berki tücsökmadár 2 pár, nádirigó 15
pár, cserregő nádiposzáta 10 pár, énekes nádiposzáta 15 pár, foltos nádiposzáta 12 pár,
barátposzáta 17 pár, mezei poszáta 1 pár, csilpcsalpfüzike 2 pár, szürke légykapó 1 pár,
tövisszúró gébics 5 pár, zöldike 2 pár, nádi sármány 1 pár. Fürge gyík 10-100 pld, vízisikló
10-100 pld, mocsári teknős 10-100 pld. Tarajos gőte 10-100 pld, pettyes gőte 10-100 pld,
vöröshasú unka 1000 pld. fölött, kecskebéka 1000 pld. fölött, tavi béka 1000 pld. fölött,
levelibéka 100-1000 pld, erdei béka 10-100 pld.

5. Egyéb észrevétel
Az országos nyilvántartásban téves adatok szerepelnek. Az önkormányzat a 8/1997.(IX.22) sz.
rendeletében újra szabályozta a védetté nyilvánított területek körét. A Nákói-mocsár esetében az
alábbi külterületi helyrajzi számokat nyilvánították védetté: 0186/1, mocsár, 4.8520 ha, 0186/2,
mocsár, 4.6178 ha, 0186/4, mocsár, 2.8230 ha, 0202/b, mocsár, 8.7647 ha, 0204/3, mocsár,
11.0938 ha, 0205, út, 0.1131 ha (saját földhivatali kigyűjtés, mert a rendeletben területet nem
adtak meg), 0208/15, mocsár 18.6603 ha. (ténylegesen 50.9247 hektár).
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