
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Kis-rét

Utoljára módosítva: 2013-08-11 16:52:00

Megye: Baranya Községhatár: Sellye

A terület kiterjedése: 91.4179 hektár Védetté nyilvánítás év: 1993

GPS koordináták: 60600, 555000 EOV

Felmérést végző személy(ek) neve: Bank László, Wágner László

E-mail címe(k): mmepecs@hu.inter.net,
waglas@freemail.hu

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A Kákics felé vezető úttól Ny-ra, a lakott terület táblánál. A terület a város belterületének
északnyugati határvonalánál fekszik. A Kossuth utcából a belterület északi végénél, a
közlekedési út mellett érhető el.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Vizenyős laposokkal váltakozó síkvidéki terület néhány kaszálóréttel, szélein üzemtervezett
erdősávokkal. A védett tömbben jelentősebb kiterjedésű fajgazdag gyep már csak a keleti részen
található, ahol magassásos társulás, kiszáradó láprét, mocsárrét és pusztai csenkeszes gyep
egyaránt fellelhető. A rendszeres kaszálás itt meggátolja a cserjésedést. A rétet bokor- és
facsoportok teszik változatossá. Egy kisebb, néhány hektáros gyep még a terület déli részét
borítja. A kissé magasabb térszinteket áthatolhatatlan galagonyás, kökényes cserjés fedi. A
laposokban főleg kőrises, égeres állományok nőttek fel, kevés nyárral és fűzzel elegyesen. Idős
kocsányos tölgyek magányosan vagy kisebb csoportokban szintén előfordulnak. A legmélyebb
részeken sásos, mocsaras foltok is láthatók. A keresztül-kasul haladó árkok partvonalát fűzből,
égerből, nyárból és kőrisből álló fasorok, facsoportok szegélyezik. Az északkeleti részt nemes
nyárral telepítették be. A délkeleti nyúlványt távvezeték szeli ketté. Földrajzi kistáj: Fekete-víz
síkja.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
30 % Erdő
30 % Gyep
40 % Cserjés
% Vizes terület
% Egyéb
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2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
BA, B5, D4, P2b, RA, S2

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

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Felmérés, Kaszálás,
Egyéb típus: A kaszálás, mint gazdasági tevékenység egyben megfelel a természetvédelmi célú
kezelésnek is.

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Kevés
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Kevés
Magas/kanadai aranyvessző: Kevés
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Kevés
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, gyep, cserjés

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

2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Nem
Darabszám:
Állapotuk:

2.13. Vannak vadgazdálkodási létesítmények a területen?
Magasles: db
Vadetető: db
Szóró: db
Egyéb (név és db):

Nincs
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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)

Szibériai nőszirom 100-1000 tő, nyári tőzike 1000 tő fölött, mocsári- és pompás kosbor 1000 tő
fölött, hússzínű ujjaskosbor 1-100 tő, agárkosbor 1000 tő fölött, poloskaszagú kosbor 1000 tő
fölött, méhbangó 1-10 tő.

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 6 pár, kakukk 2 pár, nagy fakopáncs 3 pár, sárgarigó 4 pár,
széncinege 7 pár, kék cinege 2 pár, barátcinege 2 pár, csuszka 2 pár, őszapó 2 pár, fülemüle 9
pár, vörösbegy 3 pár, énekes rigó 14 pár, fekete rigó 22 pár, barátposzáta 35 pár, karvalyposzáta
3 pár, mezei poszáta 2 pár, kis poszáta 1 pár, csilpcsalpfüzike 3 pár, tövisszúró gébics 7 pár,
meggyvágó 1 pár, zöldike 2 pár, erdei pinty 6 pár, citromsármány 2 pár. Vízisikló, erdei béka,
barna varangy, levelibéka

5. Egyéb észrevétel
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