
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Csekei-rét (Gombás patak mente)

Utoljára módosítva: 2014-01-30 20:47:57

Megye: Pest Községhatár: Rád

A terület kiterjedése: 5,1 hektár Védetté nyilvánítás év: 2012

GPS koordináták: 47°46'19,9" 19°13'45,5"

Felmérést végző személy(ek) neve: Nagy Gergő Gábor

E-mail címe(k): nagygoda@gmail.com

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Rád felől Vác irányába haladva közvetlenül az éles jobb kanyar előtt kell befordulni balra egy
földútra. Eleinte ez a földút részben még kövezett, később ez eltűnik és teljes mértékben földút
lesz belőle. Ezen kell haladni jó 600 métert, mígnem elérjük a terület védettségét jelző táblákat.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A védett terület négy földdarabon helyezkedik el: 077/158 hrsz-ú terület, 0248/3 hrsz-ú terület,
0248/4 hrsz-ú terület, 0248/5 hrsz.-ú terület. Ezek közül három a földút jobb oldalán van, sajnos
2012-ben felszántották őket és azóta különböző mezőgazdasági növényeket vetettek bele. A
terület szélén a patakparton tipikus patakparti társulás terület el jellemzősen fehér fűzzel (Salix
alba). Ezek közül jó néhányat kivágtak, de néhány túlélte a tájrombolást. A földúttól bal oldalt
lévő terület jellemzően degradált mocsárrét tárulás olyan fajokkal mint a sáskanádtippan és
héjakút mácsonya. A területe néhány vadrózsa (Rosa canina) színesíti, amik további terjedése
várható. Ideális élőheyet nyújt olyan fajoknak, mint a tövisszúró gébics (Lanius collurio),
karvalyposzáta (Sylvia nisoria) vagy a réti tücsökmadár (Locustella naevia).

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
A terület egy részét felszántották, ám ez felhagyás esetén viszonylag gyorsan regenerálódhat.

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
1 % Erdő
15 % Gyep
5 % Cserjés
% Vizes terület
79 % Egyéb
Terület nagy része mezőgazdasági művelés alatt áll.
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2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
T1 - Egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák 79% D34 - Mocsárrét 15% P2b -
Galagonyás-kökényes-borókás cserjések 5% RA - Őshonos fajú facsoportok, fasorok, erdősávok
1%

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás, Legeltetés,
Egyéb típus: Mezőgazdasági művelés
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: Kevés
Selyemkóró:
Parlagfű: Kevés
Magas/kanadai aranyvessző: Kevés
Japánkeserűfű:
Gyalogakác:
Bálványfa ("ecetfa"):
Keskenylevelű ezüstfa:
Muflon:
Egyéb (nevezze meg):

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?
Patakmenti fűzfás élőhely foltokkal.

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? - Igen
Darabszám: 2
Állapotuk: Jó

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)

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

Tövisszúró gébics (Lanius collurio) 2pár Karvalyposzáta (Sylvia nisoria) 2pár

5. Egyéb észrevétel
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