
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Pogányi vízfolyás menti gyepek és ligetek

Utoljára módosítva: 2013-08-11 16:51:43

Megye: Baranya Községhatár: Pogány

A terület kiterjedése: 38.9802 hektár Védetté nyilvánítás év: 2009

GPS koordináták: 72320, 588730 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 déli része a halastó gátjánál kezdődik, ahova a tó keleti oldalán haladó földúton lehet
eljutni. Az északi rész a halastó nyugati oldaláról kifutó földúton érhető el a legkönnyebben.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A Villány-Pogányi-vízfolyás szűk völgyében található rétek és ligetek, melyeket a halastó több
különálló részre oszt. A terület közel 4 km hosszúságban nyúlik el, és nagyon vegyes képet
mutat. A halastó gátja és a déli községhatár között húzódó rész magassásos fűzliget, helyenként
nádasos foltokkal, melyet középtájon földalatti vezeték sávja szel ketté. Itt gazdasági
tevékenység nem folyik. A gát alatti részen kivadult gyümölcsfák emlékeztetnek az egykori
kertművelésre. A halastótól északkeletre található lankás domboldalon a gyepet rendszeresen
kaszálják. Itt egy beépített parcella is van, ami nem része a védett területnek, de déli
határvonalán a földmunkák során visszahagyott partfalban gyurgyalagok fészkelnek. A
halastótól északra eső másik tó nyugati felén a domboldali gyepet galagonyás, kökényes,
gyepűrózsás cserjés nőtte be, nyíltabb gyepfoltok már alig akadnak. Az ettől északra eső
patakvölgyet fűzligetekkel, nádasos foltokkal váltakozó magassásosok, mocsárrétek, és a
domboldalakra is felkúszó száraz gyepek foglalják el. Egyes részeit nem összefüggően
kaszálással hasznosítják. A nem művelt részek gyomosodnak és cserjésednek, helyenként zárt
állományt alkot a csalán. A zártkertbe vezető közlekedési úttól északra eső védett részt
beszántották. A közúttal délre, a becsatlakozó földút nyugati oldalán hosszan elnyúló diófaliget
teszi változatossá a tájat, de gondozás hiányában erősen gyomosodik és cserjésedik, a
szomszédos patakvölgyi részhez hasonlóképpen. Itt zárt állományokat alkot az akác. Földrajzi
kistáj: Dél-Baranyai-dombság.

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?
5 % Erdő
75 % Gyep
15 % Cserjés
% Vizes terület
5 % Egyéb
Szántó

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
B5, D5, D6, D34, H5a, J4, OG, P2b, RA, S1, T1

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás,
Egyéb típus: méhészkedés
Jellemzőik, intenzitás: rendszeres

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: 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, 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? - Pogány: Halastó és
környezete (helyi jelentőségű természetvédelmi terület), Szőkéd: Akácfás legelő (helyi
jelentőségű természetvédelmi terület).

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: 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)

Nincsenek

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

Vadgerle 4 pár, kakukk 1 pár, gyurgyalag 3 pár, zöld küllő 1 pár, nagy fakopáncs 3 pár, mezei

pacsirta 1 pár, sárgarigó 3 pár, széncinege 2 pár, énekes rigó 3 pár, fekete rigó 11 pár,

cigánycsuk 2 pár, fülemüle 2 pár, énekes nádiposzáta 4 pár, barátposzáta 17 pár, mezei poszáta 1

pár, kis poszáta 1 pár, tövisszúró gébics 5 pár, mezei veréb 3 pár, zöldike 3 pár, tengelic 1 pár,

kenderike 1 pár, citromsármány 3 pár.

5. Egyéb észrevétel
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