
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Göd-felsői kékperjés-láprét

Utoljára módosítva: 2014-09-25 06:30:12

Megye: Pest Községhatár: Göd

A terület kiterjedése: 17,6 hektár Védetté nyilvánítás év: 1999

GPS koordináták: 47°42'56 ; 19°08'30

Felmérést végző személy(ek) neve: MME 22. hcs

E-mail címe(k): mmebhcs@vnet.hu

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Göd város, Felső-Göd elnevezésű település részének Árokparti fasor elnevezésű utcájáról
közelíthető meg a terület.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Évtizedekkel korábban felhagyott, visszanövényesedett tőzegbánya gödör mellett fűzláp
töredékek, láprétek, magassásos nádasok, puhafa-ligeterdő jellegű erdőfolt és roncsolt területek
is találhatóak a területen.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
Az elmúlt évtizedben a védettség tényét el nem fogadó területtulajdonosok a terület közel
20%-án megsemmisítették a természeti értékeket.

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
5 % Erdő
15 % Gyep
5 % Cserjés
55 % Vizes terület
20 % Egyéb
feltöltött területek, kiskertek, hulladék lerakatok

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
B1a (nádasok), B1b (tőzegesedő nádas), B4 (zsombéksásosok), B5 (magassásrétek), D1 (nedves
láprét), D2 (kékperjés láprét), J1a (fűzláp töredékek), OA (jellegtelen gyomos nádas), OB
(jellegtelen üde gyep), OD (Solidago-s), RB (jellegtelen puhafás erdő), T9 (kiskertek), U4
(roncsterületek, telephelyek), U8 (szabályzott patak), U9 (ásott tó)

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: Nincs, 85 %, Rekreáció 15%
Jellemzőik, intenzitás: intenzitás: a terület egy részén magán tavat létesítettek
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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: Sok
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Nincs
Bálványfa ("ecetfa"): Kevés
Keskenylevelű ezüstfa: Nincs
Muflon: Nincs
Egyéb (nevezze meg): Nyugati ostorfa - kevés

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?
patakmeder

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? - Ex lege védett láp 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)

Gentiana pneumonanthe (10-50), Orchis militaris (1-10), Thelypteris palustris (500-1000) Orchis
ustulata (1-10) Epipactis palustris (10-50) Orchis laxiflora (1-10)
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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)

Énekes nádiposzáta, molnárfecske, nádisármány, nádirigó, berki tücsökmadár, cserregő
nádiposzáta, barátposzáta, csilcsap füzike, cigánycsuk, függőcinke, barna rétihéja, vizisikló,
nappali pávaszem

5. Egyéb észrevétel
Egyes részei a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján ex lege lápnak
minősülnek. Kb a terület 25 % áról határozat is született.
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