ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP
Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Nagyerdőköz és Bakó-rétek
Utoljára módosítva: 2013-08-11 16:44:45
Megye: Baranya

Községhatár: Kovácsszénája

A terület kiterjedése: 41.2585 hektár

Védetté nyilvánítás év: 1995

GPS koordináták: 91320, 577900 EOV
Felmérést végző személy(ek) neve: Bank László, Völgyi Sándor
E-mail címe(k): mmepecs@hu.inter.net,
volgyis@freemail.hu
A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A községbe vezető bekötőúton, a Sásdi Agro Zrt. törzskacsatelepének bejáratánál érhető el a
terület nyugati határvonala. A keleti oldal Tekeres felől közelíthető meg a zártkerten áthaladó
úton.
Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Patakvölgyi nedves rét és a csatlakozó erdős domboldalak, valamint a egykori zártkerti
cserjésedő parcellák. A terület keskeny nyugati sávja puhafákkal, mezei juharral tarkított
magassásos rét, melynek vízellátottságát egy állandó és egy időszakos vízfolyás biztosítja. A
gyep enyhén gyomosodik és cserjésedik. A törzskacsatelep melletti részen már puhafás liget
alakult ki, füzekkel és mézgás égerrel. A domboldalakat akáccal telepítették be. A vízmosások
körül zárt, keményfa sávok húzódnak, de éppen ezek nem részei a védett területnek. A keleti
sávban, az orfűi községhatár lévő dombgerincen egykor zártkerti parcellák voltak. Ezek
művelését felhagyták, s mára csaknem teljesen becserjésedtek galagonyával, kökénnyel és
sommal. Nyíltabb gyepfoltok alig akadnak. A dombgerincről szép kilátás nyílik a környező
völgyekre. A terület legészakibb nyúlványát kaszálórét borítja. Ettől kissé délre távvezeték szeli
ketté az erdővel borított részt. A távvezeték a törzskacsatelepnél a patakvölgyön is áthalad.
Földrajzi kistáj: Baranyai-Hegyhát.
2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE
2.1. Megtalálható még a védettség indoka a területen? - Részben
Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
Az akáccal betelepített domboldalak elvesztették természetvédelmi jelentőségüket.
2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
70 % Erdő
20 % Gyep
10 % Cserjés
% Vizes terület
% Egyéb
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2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
D5, H5a, J5, P2b, S1
2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Erdészeti tevékenység
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás: üzemterv szerint
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: Nincs
Parlagfű: Kevés
Magas/kanadai aranyvessző: Kevés
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Nincs
Bálványfa ("ecetfa"): Nincs
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? - Igen
2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?
erdő, gyep, cserjés
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: 1 db
Vadetető: db
Szóró: 1 db
Egyéb (név és db):
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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)
Nincsenek
4. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es állatfajok és számolt vagy becsült
mennyiségük
(fokozottan védett fajoknál pontos állománynagyságot kell megadni)
Egerészölyv 1 pár, vadgerle 7 pár, nyaktekercs 1 pár, nagy fakopáncs 5 pár, sárgarigó 5 pár,
széncinege 5 pár, csuszka 4 pár, énekes rigó 8 pár, fekete rigó 12 pár, cigánycsuk 1 pár,
barátposzáta 19 pár, mezei poszáta 1 pár, énekes nádiposzáta 1 pár, tövisszúró gébics 1 pár,
mezei veréb 1 pár, meggyvágó 2 pár, zöldike 3 pár, tengelic 1 pár, kenderike 2 pár, erdei pinty
12 pár.
5. Egyéb észrevétel
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