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Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Herman Ottó-tó

Utoljára módosítva: 2013-08-16 21:00:33

Megye: Baranya Községhatár: Orfű

A terület kiterjedése: 73.41 hektár Védetté nyilvánítás év: 1971

GPS koordináták: 92460, 579090 EOV

Felmérést végző személy(ek) neve: Bank László

E-mail címe(k): mmepecs@hu.inter.net

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A terület a tekeresi községrész észak-déli irányú főutcáján közelíthető meg, melyről az utolsó
ház után jobbra lekanyarodva egy aszfaltozott úton érhető el a tó déli részén található parkoló,
illetve a csónakkikötő.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Völgyzárógátas halastónak az orfűi községhatárba eső része, valamint a partvonalat határoló
erdők. A területet halrezervátumnak hozták létre, jelenleg horgászattal hasznosított. Azt nem
lehet tudni, hogy az eredetileg betelepített védett halfajokból még mennyi található meg a
területen. A tó délnyugati csücskében csónakkikötőt alakítottak ki. Más létesítmény (horgászstég
stb.) nincs a területen. A vízen való közlekedés kizárólag kézi hajtású csónakokkal
engedélyezett. A tó partvonalát keletről és nyugatról erdő határolja, a széleken égerligettel, míg
a déli határvonalon füzes található. Az erdővel borított részek döntő részén üzemtervszerű
erdőgazdálkodást folytatnak. A parton a fák belógnak a víz fölé, igen szép látványt nyújtva. A
déli öblözetbe keskeny, füzekkel borított földsáv nyúlik be. Kiterjedtebb nádszegély csak a
földsáv környezetében, illetve a tó északi felének keskeny kiöblösödésében van. A tó nyugati
partvonalának közelében a Csermaalja tanösvényen lehet végighaladni, de a táblák minden
helyen ugyanazt a feliratot tartalmazzák. A tanösvény mellett esőbeállókat, pihenőket alakítottak
ki. Összességében elmondható, hogy a tó jól illeszkedik a természetes környezetbe, megfelelően
szolgálja a kikapcsolódásra, felüdülésre vágyók igényeit. Földrajzi kistáj: Baranyai-Hegyhát.

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?
60 % Erdő
% Gyep
% Cserjés
40 % Vizes terület
% Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
J4, J5, L2a, U9

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: szabadidős tevékenység (horgászat, turizmus).
Jellemzőik, intenzitás: Folyamatos

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Őrzés, Bemutatás,
Egyéb típus:

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Nincs
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Kevés
Magas/kanadai aranyvessző: Nincs
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Nincs
Bálványfa ("ecetfa"): Nincs
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?
Erdő, vizes terület (halastó).

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? - Kovácsszénája: Herman
Ottó-tó (helyi jelentőségű természetvédelmi terület), Natura 2000.

2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Igen
Darabszám: 1
Állapotuk: kielégítő
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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)

Hóvirág 100-1000 tő

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

Vidra 1-3 pld. Törpe gém 1 pár, egerészölyv 1 pár, vízityúk 2 pár, guvat 1 pár, vadgerle 2 pár,
kakukk 1 pár, jégmadár 1 pár, zöld küllö 1 pár, hamvas küllő 1 pár, fekete harkály 1 pár, nagy
fakopáncs 7 pár, közép fakopáncs 2 pár, kis fakopáncs 1 pár, sárgarigó 4 pár, széncinege 8 pár,
kék cinege 3 pár, barátcinege 1 pár, őszapó 1 pár, függőcinege 1 pár, csuszka 4 pár, rövidkarmú
fakúsz 3 pár, fekete rigó 14 pár, énekes rigó 6 pár, fülemüle 3 pár, vörösbegy 7 pár, nádi
tücsökmadár 2 pár, nádirigó 7 pár, cserregő nádiposzáta 2 pár, foltos nádiposzáta 3 pár,
barátposzáta 2 pár, csilpcsalpfüzike 3 pár, örvös légykapó 1 pár, tövisszúró gébics 1 pár, mezei
veréb 3 pár, meggyvágó 1 pár, zöldike 3 pár, tengelic 1 pár, erdei pinty 15 pár, citromsármány 2
pár, nádi sármány 1 pár. Vízisikló, kockás sikló, mocsári teknős. Pettyes gőte, vöröshasú unka,
zöld varangy, barna varangy, levelibéka, erdei béka, kecskebéka, tavi béka.

5. Egyéb észrevétel
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