ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP
Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Akácfás-legelő
Utoljára módosítva: 2013-08-11 16:54:01
Megye: Baranya

Községhatár: Szőkéd

A terület kiterjedése: 20.3748 hektár

Védetté nyilvánítás év: 1993

GPS koordináták: 70120, 590350 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 község belterületén, a József Attila utcában északi irányban haladva, az utolsó ház után
néhány méterre kezdődik a védett terület. Az utcából kivezető út éppen a hodályhoz vezet.
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Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Dombvidéki fás legelő és kaszálórét helyenként zárt erdőfoltokkal, a völgytalpakon keskeny
magassásossal, illetve gyékényessel, valamint két vizes területtel. A legelő déli nyúlványát
észak-déli irányban lapos vízfolyás szeli ketté, melynek partvonalát keskeny, zárt gyékényes
szegélyezi. A vízfolyás északkeleti környezetének néhány kisebb mélyedésében időszakos
vízállások alakulnak ki, míg déli részén egy kubikgödörszerű, állandó vízállású mesterség
tavacska található, ami itatóhelyként funkcionál. A tavacskától északra jó állapotban lévő fahíd
vezet a vízfolyáson keresztül, továbbá egy másik, szintén jó állapotban lévő fahíd is található a
patak északi részén. A tavacska közelében a terület keskeny délnyugati nyúlványát zárt akácos
borítja. Ettől északra a tulajdonképpeni fás legelő jellegű rész van, keleti kitettségű
domboldalon. Az idős akácfák már kisszáradtak, ezért nemrég kivágták őket, de a feltörekvő
fiatal példányok pótolják a hiányt. Elszórtan szilvafák, galagonyabokrok és néhány ezüstfa is
megfigyelhető. A galagonyák nem alkotnak összefüggő állományt. A terület északnyugati részét
kaszálóként hasznosítják, kivéve ennek déli felét, ahol az összefüggő akácos mellett a bálványfa
is zárt állományt alkot. A kaszálót idős galagonyák tarkítják, az északi szegélyben viszont tölgy
és mezei juhar is előfordul. Az északkeleti határvonalon folyó Villány - Pogányi - vízfolyás
kanyarulatánál halastavat létesítettek, melyhez egy részt kihasítottak a legelőből annak ellenére,
hogy a művelési ág megváltoztatását a védetté nyilvánítási rendelet egyértelműen tiltja. A
halastó partvonalát csak helyenként szegélyezik keskeny nádfoltok. Elszórtan kisebb bungalók is
csúfítják a helyet. A tótól északra a Villány – Pogányi – vízfolyás mellett kisebb fűzliget
húzódik, míg a zsilip alatti völgytalpon, közvetlenül a vízfolyás déli határvonalánál kisebb,
csaknem fátlan gyeprész található. A terület délkeleti bejáratához közeli dombtetőn elhanyagolt
állapotban lévő akol van, de úgy látszik, hogy ebben az állapotában is megfelel a célnak. Az
akoltól nyugatra eső nyugati kitettségű domboldal csaknem teljesen fátlan, míg keleti irányban
részben puhafás ligeterdő, részben zárt akácos borítja a lankás domboldalakat, illetve a
völgytalpat. A területen a zárt erdőfoltok, a magassásos és gyékényes völgytalpak, valamint a
vizes területek kivételével birkalegeltetés folyik. Folyamatosan irtják a cserjéket, ezért a gyepes
részek beerdősödésétől egyelőre nem kell tartani. 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:
2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
10 % Erdő
85 % Gyep
% Cserjés
5 % Vizes terület
% Egyéb
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2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
B1a, B5, H5a, J4, S1, S7, U9, U10
2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás, Legeltetés, Erdészeti tevékenység
Egyéb típus: szabadidős tevékenység (horgászat, vadászat).
Jellemzőik, intenzitás: folyamatos
2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Özönnövények irtása, Legeltetés, Kaszálás,
Egyéb típus:
2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Sok
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Kevés
Magas/kanadai aranyvessző: Nincs
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Nincs
Bálványfa ("ecetfa"): Sok
Keskenylevelű ezüstfa: Kevés
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 élőhely (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: Pogányi-vízfolyás
menti gyepek és ligetek (helyi jelentőségű természetvédelmi terület).
2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Nem
Darabszám:
Állapotuk:
2.13. Vannak vadgazdálkodási létesítmények a területen?
Magasles: 1 db
Vadetető: db
Szóró: 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)
Fürj 3 pár, vadgerle 3 pár, kakukk 1 pár, nagy fakopáncs 1 pár, mezei pacsirta 1 pár, füsti fecske
1 pár, sárgarigó 2 pár, széncinege 1 pár, kék cinege 1 pár, csuszka 1 pár, énekes rigó 1 pár,
fekete rigó 2 pár, cigánycsuk 1 pár, fülemüle 4 pár, nádirigó 3 pár, barátposzáta 7 pár,
karvalyposzáta 2 pár, mezei poszáta 1 pár, barázdabillegető 1 pár, tövisszúró gébics 12 pár,
mezei veréb 4 pár, zöldike 2 pár, kenderike 1 pár, citromsármány 4 pár, sordély 2 pár.
5. Egyéb észrevétel
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