
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Fadd, Tolnai Holt-Duna északi oldala

Utoljára módosítva: 2013-08-15 17:34:55

Megye: Tolna Községhatár: Fadd

A terület kiterjedése: 229.3857 hektár Védetté nyilvánítás év: 2003

GPS koordináták: N 46.4064912763 E
18.86906147

Felmérést végző személy(ek) neve: Hága Krisztián

E-mail címe(k): haga.kr@gmail.com

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Bogyiszlót elhagyva a Duna töltésen balra kanyarodunk, kb 1 km-re található bal kéz felől a
tolnai holtág, melynek északi oldala tartozik a védett területhez.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A terület minőségét mutatja a fekete gólya megjelenése. Kisebb-nagyobb területeken idős fehér
nyarak tarkítják az erdőt. A holtág sekély, olykor egyes részein mocsaras vize kitűnő életteret
biztosít a vízi madarak számára. Az erdészeti tevékenység helyenként megbontja ezt a
harmóniát, a tarvágások helyét gyorsan benövik az akác, gyalogakác és egyéb özönfajok.

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?
70 % Erdő
0 % Gyep
15 % Cserjés
15 % Vizes terület
0 % Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
víz alatti hínár, érdes levelekkel (tócsagaz) A1 nádasok, gyékényesek, tavikákások, ahol a talaj
felső része nem tőzeges B1a 1.5 m-nél általában alacsonyabb, nem fűszerű mocsári növények
ritkás állománya, iszapfoltokkal (hídőr, virágkáka, csetkáka) B3 galagonya, kökény, vadrózsa
cserjései P2b őshonos lombos fafajok (tölgyek, nyárak) akáccal elegyes állományai RD Nemes
nyaras S2 Akácos S1
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2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Erdészeti tevékenység
Egyéb típus:
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: Sok
Selyemkóró: Kevés
Parlagfű: Kevés
Magas/kanadai aranyvessző: Kevés
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Kevés
Bálványfa ("ecetfa"): Kevés
Keskenylevelű ezüstfa: Nincs
Muflon: Nincs
Egyéb (nevezze meg):

2.7. Része a terület a Natura 2000 hálózatnak? - Nem
Egy része: %

2.8. Érintkezik a terület más természetes élőhelyekkel? - Nem

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?

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: 8 db
Vadetető: 0 db
Szóró: 4 db
Egyéb (név és db):

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)

Nem található a területen védett növényfaj.
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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)

Fekete gólya - 2 fészek található a területen, idén nem volt költés Szürke gém - 5-10 pár Vörös
gém - 2-3 pár Nagy kócsag - 5-10 pár Kis kócsag - 2-5 pár Bakcsó - 20-30 pár Cigány réce 1-2
pár Jégmadár - 4-5 pár Bíbic - 10 pár Vizi sikló - gyakori Erdei sikló - gyakori Mocsári teknős -
ritka Erdei béka - gyakori Mocsári béka - gyakori Sisakos sáska - gyakori Óriás csíkbogár - ritka
Imádkozó sáska - gyakori Fecskefarkú lepke - ritka Atalanta lepke - gyakori Nagy tűzlepke -
ritka

5. Egyéb észrevétel
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