
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Szikszói Hernád-völgyi ligeterdők és gyepek

Utoljára módosítva: 2013-10-08 20:15:58

Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Községhatár: Szikszó

A terület kiterjedése: 15.5439 hektár Védetté nyilvánítás év: 2006

GPS koordináták: EOV: 793349-316054,
794108-316546, 794320-317426

Felmérést végző személy(ek) neve: Barati Sándor, Kiss József

E-mail címe(k): barati@greenaction.hu

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A települést DK-i irányba kell elhagyni a Malom úton. Áthaladni a vasúti átjárón, majd a
Vadász-patakon és végül a Bársonyoson. A Bársonyoson átkelve tovább haladva K-i irányba és
a dűlőútról nem letérve a Hernád partján a védett területre jutunk.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Szikszó önkormányzat területén a Hernád jobb partját kísérő puhafás, fűz – nyár ligeterdő
maradványok megmaradt állományai. Az önkormányzat É-i határától a Nagyér mederszakaszát
is befogadó belvízcsatorna Hernádba torkollásáig tartó helyi védett területen három nagyobb
ligeterdőfolt maradványra terjed ki a helyi védettség. Az erdőfoltokat kisebb nagyobb
gyepterületek szegélyezik, és főleg az északi területen a megmaradt erdőfolt ligetes megjelenése
jellemző. Ezek az erdőfoltok az egykori Hernád medrét kísérő kiterjedt ártéri ligeterdők
természetes maradványai melyek szinte teljesen eltűntek, feldarabolódtak napjainkra, vagy csak
nagyon keskeny sávra szorultak vissza a folyó menti mezőgazdálkodás miatt. A területen koros
fekete nyarak (Populus nigra), fehér és törékeny füzek (Salix alba, S. fragilis) fehér nyarak
(Populus alba) maradtak meg. A területen erőteljes a magas aranyvessző és a kanadai
aranyvessző állománya (Calamagrostis gigantea, C. epigeios).

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?
80 % Erdő
10 % Gyep
10 % Cserjés
% Vizes terület
% Egyéb
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2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
J3-folyómenti bokorfüzesek J4-Fűz-nyár ártéri erdők P2a- Üde nedves cserjések OB- Jellegtelen
üde gyepek

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: Horgászat, halászat
Jellemzőik, intenzitás: A partszakaszon több ponton láthatóak a kitaposott horgászhelyek.
Környezetük jellemzően szemetes.

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Felmérés,
Egyéb típus: 2013-2014 évben készül a terület NATURA 2000 terület természetvédelmi kezelési
terve

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Kevés
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Kevés
Magas/kanadai aranyvessző: Sok
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Nincs
Bálványfa ("ecetfa"): Nincs
Keskenylevelű ezüstfa: Nincs
Muflon: Nincs
Egyéb (nevezze meg): Sokvirágú napraforgó (Helianthus tuberosus)

2.7. Része a terület a Natura 2000 hálózatnak? - Igen
Egy része: 100 %

2.8. Érintkezik a terület más természetes élőhelyekkel? - Igen

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?
Nagyér helyi védett területével, a Hernád völgyi ligeterdők és gyepek helyi védett területtel.

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? - HUAN 20004 a
Hernád-völgy és a Sajóládi erdő A terület a HUBN 10007 különleges madárvédelmi terület része
is

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

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

Magyar név Tud. név. Védettség Előfordulás Zöld levelibéka Hyla arborea V gyakori Rana fajok
V gyakori Fürge gyík Lacerta agilis V gyakori Vízisikló Natrix natrix V gyakori Bakcsó
Nycticorax nycticorax V ritka Nagy kócsag Egretta alba V ritka Szürke gém Ardea cinerea V
gyakori Fehér gólya Ciconia ciconia NAT; V táplálkozóhely Bíbic Vanellus vanellus V
szórványos Billegetőcankó Tringa hypoleucos V ritka Kakukk Cuculus canorus V szórványos
pár Partifecske Riparia riparia V szórványos Füsti fecske Hirundo rustica V szórványos Molnár
fecske Delichon urbica V táplálkozóhely Jégmadár Alcedo atthis V szórványos Barázdabillegető
Motacilla alba V szórványos Sárga billegető Motacilla flava V szórványos Ökörszem
Troglodytes troglodytes V szórványos Vörösbegy Erythacus rubecula V szórványos Rozsdás
csuk Saxicola rubetra V ritka Cigánycsuk Saxicola torquata V szórványos Mezei poszáta Sylvia
communis V szórványos Sárgarigó Oriolus oriolus V szórványos Zöldike Carduelis chloris V
szórványos Sordély Miliaria calandra V ritka

5. Egyéb észrevétel
Felhasznált irodalom: Szikszó Város önkormányzatának 11/2006.(IX.29.)számú rendelete A
helyi természeti értékek, tájak biológiai sokféleségének általános védelméről. 1sz. melléklet.
Kezelési terv Szikszó város helyi védelem alatt álló természeti területeihez.
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