ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP
Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Völgységi-patak
Utoljára módosítva: 2013-08-11 16:53:43
Megye: Baranya

Községhatár: Szászvár

A terület kiterjedése: 5.6071 hektár

Védetté nyilvánítás év: 2005

GPS koordináták: 103700, 598300 EOV
(Arany János utcai híd)
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.):
Szászvár közigazgatási területén a patak kb. 4 km hosszúságú, és teljes mederterülete védelem
alatt áll. Legkönnyebben a belterületet is átszelő kelet-nyugat irányú közlekedési út hídjáról a
Kiss György utcában, valamint a Mágocs felé haladó közút hídjáról az Arany János utcában
érhető el.
Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Nyugat-keleti folyásirányú, állandó jellegű patak. Medre 10-15 m szélességű, kavicsos aljzatú.
Partoldalai helyenként meredekek, helyenként rézsűszerűek, 1-2 méter magasak. A patakot a
külterületen mezőgazdasági parcellák, főként szántók, a belterületen zömmel lakóingatlanok
határolják. Az ingatlanok kerítései sok helyen közvetlenül a part szélén húzódnak. A mederben
kevés kommunális hulladék található. A belterületen part menti fás vagy bokros szegély alig
van, inkább a gyümölcsfákkal tarkított keskeny gyepek a jellemzőek, néhány akáccal. A
külterület nyugati részén elszórtan puhafákból álló ritkás szegély van, sűrűbb
bokorcsoportokkal. A keleti községhatárban húzódó szakaszon a puhafás szegély már
összefüggő sávot alkot, gazdag cserjeszinttel. Mivel ezek a szegélyek már nem részei a védett
területnek, csak a meder, részletes vizsgálatuktól eltekintettünk. A patakot a belterületen két
közlekedési út is keresztezi. Ezek hídjai és a külterületen a telephelyekhez vagy a határba vezető
földutak hídjai is jó állapotban vannak. Nagy esőzések idején a belterület mélyfekvésű részeit
elöntheti a víz. A patak vizét a lakók több helyen is kiszivattyúzva a kertek öntözésére
használják. Földrajzi kistáj: Völgység
2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE
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2.1. Megtalálható még a védettség indoka a területen? - Nem
Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
A patak védetté nyilvánítása csak azért történt meg, hogy előnyösebb helyzetbe kerüljön az
önkormányzat egy olyan pályázatnál, ahol a meder rendezésére szerettek volna pénzt szerezni.
Érdekes felfogás azért védetté nyilvánítani egy területet, hogy később a még úgy-ahogy meglévő
természetességét tönkre tegyék. A pályázaton azonban nem nyertek pénzt, így maradt minden a
régiben. Természetvédelmi szempontból a védetté nyilvánítás teljesen fölösleges volt.
2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
% Erdő
% Gyep
% Cserjés
100 % Vizes terület
% Egyéb
patakmeder
2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
U8
2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: öntözés (illegális).
Jellemzőik, intenzitás: alkalmanként, tavasztól őszig
2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Nem
Egyéb típus:
2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Kevés
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Kevés
Magas/kanadai aranyvessző: Sok
Japánkeserűfű: Sok
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?
gyep
2.10. Érintkezik a terület más természetvédelmi oltalmat élvező területtel? (pl. Natura 2000,
országos védettség, ex lege) - Nem
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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: 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)
Nincsenek
4. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es állatfajok és számolt vagy becsült
mennyiségük
(fokozottan védett fajoknál pontos állománynagyságot kell megadni)
Kövi csík, fürge cselle.
5. Egyéb észrevétel
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