
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Tótmál-oldali patak

Utoljára módosítva: 2013-08-11 16:45:24

Megye: Baranya Községhatár: Kovácsszénája

A terület kiterjedése: 11.7504 hektár Védetté nyilvánítás év: 1995

GPS koordináták: 90720, 576930 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 terület északi nyúlványa a községbe vezető bekötőúttal érintkezik az Abaliget-Husztót közötti
közlekedési út elágazásától keleti irányban 450 m-re, a közút déli oldalán. Innen azonban nem
lehet a központi részekhez jutni. Az elágazástól 900 méterre a közúthoz egy földút csatlakozik
déli irányból. Ezen a földúton a domboldalra felkapaszkodva 800 m után érünk a keleti
határvonalon található erdőfolthoz, ahol egy nyugati irányból becsatlakozó másik földúton
haladva a terület kétharmada viszonylag kényelmesen bejárható.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Patakvölgyi magassásos rét égerligettel és a csatlakozó domboldali cserjésedő gyepek, zárt
keményfa erdőfoltokkal. A patak a terület déli határát zárja le. Keleti szakaszán mély
vízmosásban halad. A középső szakaszon égerliget szegélyezi, míg északon a szántókkal határolt
partvonalát füzek és égerek, helyenként rekettyés, somos cserjefoltok kísérik. Az északi
nyúlvány keskeny gyepsávját beszántották, a szántóföldi művelés egészen a patak partjáig tart.
A patak középső szakasza mellett található az a keskeny magassásos rét, ami a terület igazi
értékét adja. A szántófölddel határos része erősen gyomosodik. A domboldalról terjeszkedő
cserjés egyre nagyobb helyet foglal el belőle. A domboldali száraz irtásréteket galagonyás,
kökényes cserjés nőtte be, bár itt-ott még látszanak kisebb gyepfoltok. A gyertyános-tölgyes
erdőfoltok közül az egyik az északkeleti részen található mély vízmosást övezi, ahol néhány
bükk is előfordul. A terület keleti határvonalához közel kerítéssel határolt kis vízművet építettek.
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 egy részét beszántották, az irtásrétek becserjésedtek.
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2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
30 % Erdő
10 % Gyep
55 % Cserjés
% Vizes terület
5 % Egyéb
Szántó

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
D34, J5, K2, P2b, T1

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: Kevés
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) - Nem

2.11. Ha igen, milyen természetvédelmi oltalmat élvező területtel? -

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)

mocsári kosbor 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)

Egerészölyv 1 pár, vadgerle 1 pár, zöld küllő 1 pár, nagy fakopáncs 2 pár, sárgarigó 1 pár,
széncinege 3 pár, kék cinege 1 pár, barátcinege 2 pár, csuszka 1 pár, énekes rigó 3 pár, fekete
rigó 8 pár, fülemüle 2 pár, barátposzáta 16 pár, tövisszúró gébics 1 pár, mezei veréb 1 pár,
meggyvágó 2 pár, zöldike 3 pár, erdei pinty 6 pár, citromsármány 1 pár

5. Egyéb észrevétel
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