
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Nyúli őslápi növények élőhelye és geológiai, botanikai, zoológiai értékek lelőhelye

Utoljára módosítva: 2013-11-10 10:26:41

Megye: Győr-Moson-Sopron Községhatár: Nyúl

A terület kiterjedése: 11.6556 hektár Védetté nyilvánítás év: 1999

GPS koordináták: 47,6159 – 17,7015
(megszűnt ősláp) és 47,6090 – 17,6967
(geológiai, botanikai és zoológiai értékek
területe)

Felmérést végző személy(ek) neve: Lajtmann József és Nagy Péter

E-mail címe(k): reflex@c3.hu

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Nyúl község határától Győr felé a 82-es számú főútról nyílik az úgy nevezett „Potyondi út”.
Ennek a dűlőútnak az északi oldalán található a két terület.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A 82-es és a 8222-es számú közutak között található a védettség alatti két, egymástól független
terület. Az egyik egy forrásos, időszakosan vízjárta terület (hrsz.: 0149/7-10), míg a másik -
szinte az előző ellentéte - egy homokdomb (hrsz.: 0140/7). A település rendezési tervében
védettséggel megjelölt, Potyondi dülőút melletti foltok felidézik a Pannonhalmi Tájvédelmi
Körzet több védett elemét, de ezek, azokkal összehasonlítva már jelentősen sérültek.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
A keleti, egykori lápos terület pár év óta nincs meg. Magántulajdonba került, s jelenleg
kukoricával bevetett szántó. Területéből 10,5210 hektár beszántva, csupán az önkormányzati
tulajdonú árok (0,1506 ha) maradt meg, melynek védettsége nem indokolt. A nyugati geológiai
és élővilág szempontjából értékes terület (0,9840 ha) romló, de megmenthető állapotban meg
van még.

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
5 % Erdő
10 % Gyep
5 % Cserjés
0 % Vizes terület
80 % Egyéb
szántó!
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2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
T1 - egyéves, nagyüzemi szántóföldi kultúrák (1. sz. terület) H5b - homoki sztyepprétek (2. sz.
terület)

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: 1. sz. terület: felszántva, 2. sz. terület: pihentetés, semminemű 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: Sok
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Kevés
Magas/kanadai aranyvessző: Nincs
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Nincs
Bálványfa ("ecetfa"): Sok
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? - Nem

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?

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: 1 db
Vadetető: db
Szóró: db
Egyéb (név és db):
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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)

Védett és fokozottan védett növények közül homoki fátyolvirágot (15-20 tő), árlevelű lent (kb.
30 tő) és csajkavirágot (kb. 20 tő) találtunk.

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

A homokdombon találtunk 1 pár fészkelő gyurgyalagot (!), egy pár szintén fészkelő vörös
vércsét és kb. 10 pár mezei verebet. A „lápos” résznél lévő mederben 1 darab fogollyal
találkoztunk.

5. Egyéb észrevétel
Az egykori ősláp már nyomaiban sem található meg, így ennek a területnek a védelemből való
kivonását javasoljuk.
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