
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Orfűi-árok menti rétek

Utoljára módosítva: 2013-08-11 16:45:06

Megye: Baranya Községhatár: Kovácsszénája

A terület kiterjedése: 1.7866 hektár Védetté nyilvánítás év: 1995

GPS koordináták: 92680, 577620 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 községbe vezető bekötőúton, a belterület északnyugati részén végighaladva érhető el a terület,
ami a Kovácsszénájai-tó völgyzárógátjának lábánál található.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Patakvölgyben húzódó ligetes mocsárrét, a patak északi oldalán már záródottabb puhafás
ligettel. Az Orfűi-ároktól délre eső részt füzekkel tarkított ecsetpázsitos mocsárrét borítja, a
legmélyebb szinten magassásos folttal. A déli szegélyzónában néhány diófa is található. A
pataktól északra eső sávban már nincsenek gyepfoltok. Itt a füzek mellett nyárfák és mézgás
égerek is nőnek, az északi szegélyben kevés tölggyel. A közúthoz közeli részen két önálló
oszlopra szerelt fészektartó is van, de ezek közül az egyik már tönkre ment, míg a másikat
benőtte a fűz, ezért a gólyák megtelepedésére alkalmatlanok. A kis kiterjedésű maradványterület
jól jelzi, hogy az Orfűi-árok melletti sávban a tavak létesítése előtt milyen értékes, fajgazdag
mocsárrrétek lehettek. Földrajzi kistáj: Baranyai-Hegyhát.

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?
35 % Erdő
60 % Gyep
% Cserjés
5 % Vizes terület
% Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
D34, J4, U12

1/3



ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

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

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: 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? - Nem
Egy része: %

2.8. Érintkezik a terület más természetes élőhelyekkel? - Igen

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?
Halastó, ha az természetes élőhelynek tekinthető.

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

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
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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, sárgarigó 1 pár, csuszka 1 pár, fekete rigó 2 pár, barátposzáta 2 pár, énekes
nádiposzáta 1 pár, mezei veréb 1 pár, zöldike 1 pár, erdei pinty 3 pár.

5. Egyéb észrevétel
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