
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Drávafoki-gyepek

Utoljára módosítva: 2013-08-11 16:37:39

Megye: Baranya Községhatár: Drávafok

A terület kiterjedése: 165.8363 (ténylegesen
167.9894) hektár

Védetté nyilvánítás év: 1997

GPS koordináták: 62420, 550370 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 több irányból is megközelíthető. A Drávafok-Szigetvár közlekedési út mellett található
Irmapusztáról déli irányban kivezető földúton, a Bogdása és Körcsönyepuszta közötti
közlekedési útról a puszta előtt nyugati irányból csatlakozó földúton (a réten keresztül), valamint
a drávafoki belterületből a Petőfi utcai állattartó telep keleti határvonalánál északi irányban
kivezető földúton érhető el. Terepjáró gépkocsi használata vagy gyalogos közlekedés ajánlott.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Síkvidéki legelő és kaszálórét elszórtan néhány hagyásfával. Nagyobb része száraz pusztai
csenkeszes, borjúpázsitos gyep, a nedvesebb részeken réti csenkesszel, molyhos sással és
szittyókkal. A szarvasmarhával legeltetett részek fajszegényebbek, cserjésedésüket folyamatos
szárzúzással próbálják megakadályozni. A keleti keskeny nyúlványt jelenleg nem hasznosítják,
ezért erősen cserjésedik, nyílt gyeprészek itt már alig vannak. A cserjék közül a galagonya az
uralkodó. Az idős kocsányos tölgyek és magyar kőrisek egészségesek. A terület északi sávjában
keskeny legelőerdő szerű facsoportok vannak, az északkeleti részen kisebb zárt állománnyal. A
terület északnyugati felét nyárfasorok teszik változatosabbá, míg a délnyugati részen keskeny
kőrises erdősáv hatol mélyen a legelőbe. A déli részen néhány bombatölcsérszerű mélyedés van,
időszakos vízállásokkal, fiatal akácokból álló facsoporttal. Itt nem sík a terep, hanem enyhén
hullámos felszínű. A legelőn két gémeskút található. Ezek közül a terület közepe táján lévőt ma
is használják, míg az északkeleti részen lévőt lezárták. Ennek peremén öreg kőrisfa áll,
gyökereivel rontva a kút állagát. A nyugati részen, a régi karám környékén erős a gyomosodás,
és hasonló módon néz ki az északkeleti részen lévő gémeskút környéke is. Összességében a
terület szép képet mutat. A jelenlegi gazdálkodási gyakorlat biztosítja az itt található természeti
és tájképi értékek hosszú távú fennmaradását. Földrajzi kistáj: Fekete-víz síkja

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?
1 % Erdő
94 % Gyep
5 % Cserjés
% Vizes terület
% Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
H5b, D34, P2b, RC

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

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Legeltetés, Kaszálás,
Egyéb típus: cserjeirtás

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Kevés
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Kevés
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? - Natura 2000

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: 9 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)

Agárkosbor 100-1000 tő, nyári tőzike 10-100 tő.

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

Fürj 5 pár, zöld küllő 2 pár, mezei pacsirta 2 pár, sárgarigó 2 pár, széncinege 1 pár, fekete rigó 3
pár, fülemüle 4 pár, cigánycsuk 2 pár, barátposzáta 5 pár, karvalyposzáta 2 pár, mezei poszáta 1
pár, tövisszúró gébics 25 pár, zöldike 2 pár, sordély 9 pár. Időnként haris is fészkel a területen
(1-3 pár), de a felmérés során jelenlétét nem észleltük. Imádkozó sáska

5. Egyéb észrevétel
A 8/1997.(IX.22.) sz. önkormányzati rendeletben védetté nyilvánították a 025/8 (árok, 0.3780
ha), a 025/10 (árok, 0.9041 ha) és a 028 (csatorna, 0.8710 ha) helyrajzi számú területeket is, de
ezeknek az ingatlanoknak a területét a központi kimutatás nem tartalmazza, mert a rendeletben
sem tüntették fel az adatokat. A terület ezekkel együtt ténylegesen 167.9894 ha.
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