
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Tocóvölgy

Utoljára módosítva: 2013-10-14 12:52:07

Megye: Hajdú-Bihar Községhatár: Hajdúböszörmény

A terület kiterjedése: 244.584 hektár Védetté nyilvánítás év: 1992

GPS koordináták: É 47°37'6.09" K 21°34'3.54"

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.):
A 35. számú főközlekedési úton Debrecenből Hajdúböszörmény felé haladva, Józsa
településrészt elhagyva, kb. 2 km múlva jobbra, az erdősávok közötti földútra lekanyarodva
találjuk meg a terület szélét jelző táblát. Ez az un. Mélyvölgy észak-nyugati csücske. A letérőt
már messziről jelzik a mély völgyre utaló szalagkorlátok.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Debrecentől északra a Hajdúsági löszhát Nyírséghez legközelebb eső platóját szeli ketté a
Tócó-ér völgye. Az északi, inkább völgy jellegű rész a hajdúböszörményi községhatárban
(Mélyvölgy), míg déli, ellaposodó része Debrecen-Józsa határában van (Józsai legelő). A
Mélyvölgy felső pereme degradált löszgyepekkel borított, maga a völgy patakparti
magaskórósokkal, illetve mezofil rétekkel szegélyezett, közvetlenül a vízpart fákkal (fűz,
nyár,tölgy, szil, kőris fajok) szegélyezett. A debreceni rész degradált volta ellenére még mindig
az egyik legértékesebb löszgyep a környéken.

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?
10 % Erdő
80 % Gyep
5 % Cserjés
5 % Vizes terület
% Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
Ac B2 D6 H5a OB J3 P2b RA
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2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás,
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás: évente egyszer, meglehetősen későn, júliusban

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: 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? - Igen
Egy része: %

2.8. Érintkezik a terület más természetes élőhelyekkel? - Igen

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?
lassan áramló síkvidéki vízfolyás és azt kísérő rétek

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? - Tócó-völgy

2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Igen
Darabszám: 2
Állapotuk: jó

2.13. Vannak vadgazdálkodási létesítmények a területen?
Magasles: 4 db
Vadetető: 2 db
Szóró: 1 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)

A Mélyvölgy felső része, a Debrecen környéki botanikusok kedvence volt, hiszen a környéken
az egyetlen, amit kis túlzással lösz mély-völgynek nevezhetünk. Sajnos a legértékesebb részét az
1990-es években privatizálták, majd ezt követően felszántották. A védett szártalan csüdfű
termőhelye ezzel megsemmisült. Az eredeti növényzetre a még néhány tőben előforduló
lózsálya, illetve Rochel-zanót és a közönséges borkóró emlékeztet. A területen védett és
fokozottan védett növényfaj egyedeit nem találtam.

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

A Tócó a száraz években szinte teljesen kiszárad, így a vízhez kötött fajok általában nyugalmi
állapotba húzódnak, vagy lejjebb vándorolnak. díszes légivadász, egyszerre 5-10 repülő egyedet
lehet látni mocsári szitakötő, egyszerre 5-10 repülő egyedet lehet látni vöröshasú unka, 1000 pld.
búbosbanka, 3 pár tövisszúró gébics, 5 pár mezei pacsirta, 10 pár seregély, 30 pár mezei poszáta,
3 pár berki tücsökmadár, 5-10 pár fekete rigó, 30 pár vörös vércse, 1 pár

5. Egyéb észrevétel
A Tócóvölgy északi és déli része bár külön van helyi védetté nyilvánítva, egy NATURA 2000
site-ot képez, ami szakmailag teljesen indokolt.
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