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Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Halápi rét

Utoljára módosítva: 2013-11-07 12:51:06

Megye: Hajdú-Bihar Községhatár: Debrecen

A terület kiterjedése: 0.7 hektár Védetté nyilvánítás év: 1981

GPS koordináták: É 47’314348 K 21’503382

Felmérést végző személy(ek) neve: Sándor István

E-mail címe(k): afiumvet@gmail.com

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Debrecenből a 48-sz. úton Vámospércs irányában, Haláp településrészt elhagyva mintegy 500m
megtétele után érjük el a területet,amely közvetlenül az út mellett található.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A védett terület neve félrevezető, hiszen nem rétről,hanem vélhetően egy láp maradványáról van
szó,amit az idők folyamán a közút egyszerűen kettévágott. Ez egy részét nyilván
megsemmisítette, más része viszont az úthoz szükséges anyagnyerés helyévé vált, medrét
kibővítették,lemélyítették így az még ma is többé-kevésbé állandó vizű. Ebben a helyzetben a
terület még nyomokban őrzi az egykori lápi vegetáció nyomait. Mellette a kis területű
ligeterdő-maradvány már csak szomorú mementónak nevezhető.

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?
20 % Erdő
% Gyep
% Cserjés
80 % Vizes terület
% Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
A24, OA, J6

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás:
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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: Nincs
Magas/kanadai aranyvessző: Nincs
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Sok
Bálványfa ("ecetfa"): Nincs
Keskenylevelű ezüstfa: Nincs
Muflon: Nincs
Egyéb (nevezze meg): zöldjuhar, amerikai kőris

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?
kékperjés lárét

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)

békaliliom (10 tő)
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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)

Az útárok miatt a víztér többé-kevésbé állandónak mondható, ezért egyes kétéltű fajok számára
fontos szaporodóhely. vöröshasú unka, 50-100 pld. tarajos gőte, 10-50 pld.

5. Egyéb észrevétel
Eredetileg komoly békaliliom állománya miatt lett védett (a '80-as években még több ezer tő,
azóta sajnos az intenzíven szaporodó zöldjuhar teljesen benőtte, illetve beárnyékolja a
vízfelületet, ezért a békaliliom jelentősen visszaszorult, vagy legalábbis nem virágzik. A
magasabban fekvő részei kiszáradtak, illetve 100%-ban gyalogakáccal borítottak. A
természetvédelmi kezelés hiánya miatt a megsemmisülés határára sodródott, egyébként kis
területe miatt könnyen fenntartható lenne.
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