
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Kőpart-alja és Knipl-malom

Utoljára módosítva: 2013-08-11 16:43:07

Megye: Baranya Községhatár: Kovácsszénája

A terület kiterjedése: 4.1802 hektár Védetté nyilvánítás év: 1995

GPS koordináták: 91830, 576580 EOV

Felmérést végző személy(ek) neve: Bank László, Völgyi Sándor

E-mail címe(k): mmepecs@hu.inter.net,
volgyis@freemail.hu

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A területet a husztóti temetőtől déli irányban kivezető földúton lehet megközelíteni. A temetőt
elhagyva a domboldalra felkapaszkodó erdei úton kell haladni mindaddig (kb. 500 m), míg egy
tisztás széléhez nem érünk. Ez a tisztás a védett terület nyugati felét jelenti.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Erdőkkel övezett domboldali cserjésedő gyep, és keleti irányból a hozzá csatlakozó keskeny
völgytalpi szegély. A terület két részre osztható. A domboldal mára erősen becserjésedett, bár
még helyenként vannak nyitottabb gyepfoltok. Nyugati sávjában cserjeirtás nyoma látható. A
cserjék közül a galagonya és a kökény az uralkodó, melyek állománya a keleti részen már
teljesen záródott. A záródott rész mögött a völgytalpi részhez közel, egy régi földút nyomvonalát
idős mezei juharok szegélyezik. A völgytalpat az egykori vízimalom és a valamikor hozzá
tartozó gazdasági épületek növényzettel benőtt romjai csúfítják. A csalán sok helyütt
embermagasságú, a régi gémeskút alig látszik ki a gyomnövények tömegéből. A cserjék közül itt
a bodza és a som állománya jelentős. A malomárok száraz medrének partján néhány idős fűz áll.
Elszórtan korosodó diófák dacolnak az idő múlásával. Azt a kőkeresztet, amit 1994-ben újíttatott
fel az önkormányzat, az áthatolhatatlan növényzet miatt már megtalálni sem lehetett. Földrajzi
kistáj: Baranyai-Hegyhát.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
A gyep állapota nem megfelelő, sürgős kezelésre szorul, és a kultúrtörténeti emlékként szóba
jöhető vízimalom mára megsemmisült.
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2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
5 % Erdő
30 % Gyep
65 % Cserjés
% Vizes terület
% Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
H5a, OB, P2a, P2b

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: Nincs használat
Jellemzőik, intenzitás:

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

Egyéb típus: A terület nyugati keskeny sávjában kiirtották a cserjéket, de nem lehet tudni, hogy
ezt miért tették.

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? - Nem
Egy része: %

2.8. Érintkezik a terület más természetes élőhelyekkel? - Igen

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?
Erdő

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? - Kovácsszénája:
Öreghegyi-rétek (helyi jelentőségű természetvédelmi terület).

2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Nem
Darabszám:
Állapotuk:
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2.13. Vannak vadgazdálkodási létesítmények a területen?
Magasles: 2 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)

Nincsenek

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

Vadgerle 1 pár, fekete rigó 2 pár, fülemüle 1 pár, barátposzáta 4 pár, tövisszúró gébics 1 pár,
erdei pinty 1 pár.

5. Egyéb észrevétel
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