
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Czuczor-sziget

Utoljára módosítva: 2013-11-09 17:17:41

Megye: Pest Községhatár: Szigetszentmiklós

A terület kiterjedése: 14.2617 hektár Védetté nyilvánítás év: 1985

GPS koordináták: 47.37051, 19.08812

Felmérést végző személy(ek) neve: Berényi Zsombor, Lendvai Csaba, Zsoldos Csaba

E-mail címe(k): wallcreeper@freemail.hu

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A sziget az Üdülő soron keresztül közelíthető meg, majd a Szigeti út visz be a Czuczor-szigetre,
ahol teljesen az M0-as híd alá lehet eljutni.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A sziget szinte teljesen beépített, kertvárosi övezet, csak a Ráckevei Duna-ág két partját
szegélyező mocsári növényzet, valamint gyékényes-sásos állományok utalnak az egykori
természetes élőhelyekre. A puhafás ártéri galériaerdők és folyót kísérő fűzbokor erdők szinte
teljesen eltűntek. Jellemző fafajok a nyárfélék.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
A sziget szinte teljesen beépített, kertvárosias üdülő övezet, csak a Ráckevei Duna-ág két partját
szegélyező mocsári növényzet, valamint gyékényes-sásos állományok utalnak az egykori
természetes élőhelyekre. A puhafás ártéri galériaerdők és folyót kísérő fűzbokor erdők szinte
teljesen eltűntek. A hozzáférhetetlen úszólápok természeti értékei jelentik leginkább a védettség
indokát.

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
20 % Erdő
% Gyep
% Cserjés
20 % Vizes terület
60 % Egyéb
kertváros

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
B1a: nádasok, gyékényesek, tavikákások J4: fűz- és nyárligeterdők J3: folyóparti füzesek
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2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: horgászat, vízi sport, rekreációs tevékenység
Jellemzőik, intenzitás: Az üdülő övezet funkcióból kifolyólag az élőhely és a védett terület erős
zavarásnak kitett.

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: Sok
Parlagfű: Nincs
Magas/kanadai aranyvessző: Kevés
Japánkeserűfű: Kevés
Gyalogakác: Sok
Bálványfa ("ecetfa"): Sok
Keskenylevelű ezüstfa: Kevés
Muflon: Nincs
Egyéb (nevezze meg): kisvirágú őszirózsa (Aster tradescantii)

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?
A ráckevei Duna-ág mocsaras és úszóláp növényzetével.

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? - A Ráckevei Duna-ág Natura
2000 (HUDI 20042) 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
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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)

lápi csalán (15-20 tő) tőzegpáfrány (50-100 tő)

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

kisasszony-szitakötő (3-5 pld.) mocsári teknős (2-3 pld.) barna rétihéja (1 hím) vízityúk (1-2
hang) nagy fakopáncs (1-2 pár) fekete harkály (1 pár valószínűleg költ) barátposzáta (4-5 ének)
fülemüle (8-10 ének) fekete rigó (4-6 pár) énekes rigó (4-6 pár) sárgarigó (2 ének) erdei pinty
(4-5 ének)

5. Egyéb észrevétel
A sziget északi csúcsánál az M0 híd pályaszakaszának bővítése kapcsán a híd alatti vizes
élőhelyeket teljesen megváltoztatták, tönkretették, ezért eredeti vagy legalább természetközeli
állapotba történő helyreállításukat kötelezően meg kell oldani.

3/3


