
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Keceli Látó-sziget

Utoljára módosítva: 2013-10-23 19:10:21

Megye: Bács-Kiskun Községhatár: Kecel

A terület kiterjedése: 132.2741 hektár Védetté nyilvánítás év: 1996

GPS koordináták: EOV 61692; 138491

Felmérést végző személy(ek) neve: Oroszi Zoltán

E-mail címe(k): oroszizoltan@t-online.hu

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Kiskörős-Erdőtelek településen áthaladva az aszfalt út végén egy egyenesen folytatódó földúton
megyünk egészen a Duna-völgyi főcsatornáig, majd a csatorna mellett vezető földúton dél felé
haladva érjük el a Látó-sziget területét .

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Kecel városától északra fekvő terület 1984 óta védett, melyet egy 1996-os helyi rendelettel
bővítettek, így mára területe megközelíti a 275 hektárt. Az Őrjeg szerves részét képezi a
Látó-sziget, ezért gyakran mind a két elnevezést szívesen használják. A terület szigetszerűen
emelkedik az Őrjeg hajdan kiterjedt mocsarai fölé, melynek jelentősebb élőhelyeit bokorfüzesek,
a laposabb részeken vízállásos semlyékek, zsombékosok és gyapjúsásosok uralják. A mélyebben
fekvő vízállásokat lebegő és gyökerező hínárvegetáció, valamint fajszegény nádasok jellemzik.
A magasabb térszíneken magassásosok, mocsár- és láprétek, fűzlápok és kaszálók váltják
egymást. Itt-ott kőris-éger láperdő, a magasabb helyeken homokpusztai növényzet díszlik. Az
egész évben vizes, tocsogós tőzeges láprétek uralkodó növénye a kormos csáté, míg a pangó
vizes lápokon, lápréteken a lápi sás tömeges. Az említést érdemlő növényfajok közé tartozik
még az illatos hagyma, a nyár végén virító buglyos szegfű, az őszi vérfű, az ördögharaptafű és a
kornistárnics. A fajgazdag növényvilág számos védett és fokozottan védett állatfaj életfeltételeit
teremti meg. Az Őrjeg ritka kisragadozója, az ember szeme elé ritkán kerülő, nagyon óvatos
hermelin mellett molnárgörények és vidrák is előfordulnak errefelé. Madárvilága az élőhelyi
változatosságok miatt szintén rendkívül gazdag. Egy részén legeltetés folyik.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
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2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
40 % Erdő
20 % Gyep
30 % Cserjés
% Vizes terület
10 % Egyéb
szántóföldi művelés alá vont terület

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
D4 - Alföldi mocsárrétek patak- és folyóárterek kaszálható, tavasszal vízborította rétje és más
hasonló nedves-vizes rét D34 liget- és láperdők J6 kőris, szil és tölgyerdők + fűz és nyárerdők J4

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás, Legeltetés,
Egyéb típus: szántóföldi 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: Kevés
Parlagfű: Kevés
Magas/kanadai aranyvessző: Kevés
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Nincs
Bálványfa ("ecetfa"): Kevés
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?
Örjegi láperdők, vizes gyepek

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? - Natura 2000, ex lege védett
területek, KNPI törzsterület

2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Nem
Darabszám:
Állapotuk:
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2.13. Vannak vadgazdálkodási létesítmények a területen?
Magasles: 1 db
Vadetető: 1 db
Szóró: 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)

vitézkosbor, mocsári kosbor, pacsirtafű, fürtös gyöngyike,

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

tövisszúró gébics, gyurgyalag, fekete harkály, egerészölyv, citromsármány, céncinege,

kenderike, barátposzáta, kakuk, füstifecske, erdei pinty, nádi tücsökmadár, tengelic, bíbic,

5. Egyéb észrevétel

Kecel Város Képviselő Testülete 1996. évi rendelete
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