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Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Nádas-sziget

Utoljára módosítva: 2013-11-10 15:11:43

Megye: Bács-Kiskun Községhatár: Kiskunhalas

A terület kiterjedése: 8.762 hektár Védetté nyilvánítás év: 2005

GPS koordináták: EOV 682080; 124328

Felmérést végző személy(ek) neve: Kustár Rozália & Oroszi Zoltán

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

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A Sóstó védett terület közvetlenül az 53-as főút mellett - annak keleti oldalán helyezkedik el a
város északi szélén. Számos információs tábla jelzi a pihenőhelyhez kialakított parkolót a Sóstó
déli végében, innen gyalogosan járhatjuk végig Sóstó parkerdőt, illetve érhetjük el a közeli
másik védett területet, a Nádas-szigetet is.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A folyószabályozások és a mocsarak lecsapolásának következtében Kiskunhalas területén az
egykori kiterjedt mocsárvilág helyett mára már csak a Sóstó maradt meg nyílt vízfelületként. A
város belterületének szélén, az 53.-as főút közelében terül el a több hasznosítású - horgásztó,
strand és pihenőhely - Sós-tó. A Nádas-sziget a tó ÉNy-i részén helyezkedik el mintegy 8
hektáron, mellette egy kisebb „sziget” található a tó É-i csücskében, melynek területe
meghaladja a 1,5 hektárt. A legnagyobb összefüggő nádas 18 hektáron a tavat szegélyezi É-ról
kiindulva, végig a K-i oldalon, egészen a DK-i részig, ahol már a parkerdővel határos. Ez az
élőhely számos védett madárfaj élettere és a többi állatfaj részére is kiváló búvóhelyet biztosít. A
Nádas-sziget közepén egy nagyjából 20-30 méter átmérőjű valódi sziget található, rajta egybibés
galagonya bokrok, akác, sőt bambusznád is előfordul. Ez a sziget szinte megközelíthetetlen a
területet övező nád miatt. Így itt fokozottan érvényesül a zavartalanság. Az eutrofizációs
folyamatok miatt fontos a folyamatos vízszintszabályozása a területnek, mivel a tó korábban
többször is kiszáradt, ezért létesítettek két rétegvíz kutat, mellyel táplálják a tó vizét is. Az
egykori szikes Sóstó édesedési folyamata - és a nádas területek terjedése csak tudatos kezeléssel
szabályozható. A tó északi részén található, ún. csónakkikötő egy keskeny, zártabb vízfelület. Itt
az érdes tócsagaz és a közönséges rence túlzott elszaporodása figyelhető meg.

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?
% Erdő
% Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
100 % Egyéb
összefüggő nádas terület

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
B1a - nem tőzegképző nádasok

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Nádaratás,
Egyéb típus: -
Jellemzőik, intenzitás: A terület kezelője ,,köteles levágni a nád összes mennyiségének 70 %-át,
melyet kétévente kell elvégezni úgy, hogy a levágatlan részek minden alkalommal más területen
legyenek

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Nem

Egyéb típus:

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Nincs
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Nincs
Magas/kanadai aranyvessző: Nincs
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Nincs
Bálványfa ("ecetfa"): Nincs
Keskenylevelű ezüstfa: Nincs
Muflon: Nincs
Egyéb (nevezze meg): bambusznád - kevés a szigeten, az édesedési folyamattal összefüggésben
az érdes tócsagaz és a közönséges rence

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?
Sós-tó vizes élőhely

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? - Kiskunhalas -
Sóstói-parkerdő helyi jelentőségű védett terület
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2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Igen
Darabszám: 1
Állapotuk: jó

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)

A terület bejárásakor védett és fokozottan védett, illetve Natura 2000 jelölő növényfajok
jelenlétét nem észleltük az adott területen.

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

barkós cinege 5 nádi tücsökmadár 2 búbos vöcsök 1 törpegém 1 barna rétihéja

5. Egyéb észrevétel
védettségre vonatkozó leírás és önkormányzati határozat:
http://onkormanyzat.kiskunhalas.hu/UserFiles/file/rendeletek/KTR22-05.pdf
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