ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP
Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Mágocs-ér
Utoljára módosítva: 2013-08-15 20:58:27
Megye: Békés

Községhatár: Csorvás

A terület kiterjedése: 3 hektár

Védetté nyilvánítás év: 1993

GPS koordináták: 46.634823, 20.740042
Felmérést végző személy(ek) neve: Sallai Zoltán
E-mail címe(k): csuka@akvapark.hu
A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Az északi része a Nagyszénástól délre lévő szárító üzemtől kivezető földúton, a szárító üzemtől
kb. 2 km-re, a déli része az Orosháza-Csorvás közötti 47-es számú főút 157+100 km
szelvényénél lévő S-kanyarból nyugati irányba vezető földúton érhető el, a főúttól mintegy 2,5
km-re, a területet csak földúton lehet megközelíteni.
Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A Mágocs-ér ezen szakasza 100%-ban nádassal benőtt, ritkán 5 méter széles gyepsáv is
megmaradt azt ér mellett. Néhol a kanyargós eret akác és fekete bodza határolja, többnyire
szántók határolják mindkét oldalon, ritkán földút is vezet mellette.
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?
% Erdő
2 % Gyep
% Cserjés
98 % Vizes terület
% Egyéb
2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
B1a, H5a
2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás:
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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: Nincs
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Nincs
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? - Nem
2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?
2.10. Érintkezik a terület más természetvédelmi oltalmat élvező területtel? (pl. Natura 2000,
országos védettség, ex lege) - Nem
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: 2 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)
1000 tő Bieberstein-gyújtoványfű (Linaria biebersteinii) 100 tő nyúlánk sárma (Ornithogalum
brevistylum)
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4. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es állatfajok és számolt vagy becsült
mennyiségük
(fokozottan védett fajoknál pontos állománynagyságot kell megadni)
vöröshasú unka (Bombina bombina): nagyobb mennyiségben csak a nedvesebb években
levelibéka (Hyla arborea): stabil populációja él a területen kecskebéka (Rana esculenta): stabil
populációja él a területen tavibéka (Rana ridibunda): stabil populációja él a területen nádirigó
(Acrocephalus arundinaceus): rendszeres költőfaj vadgerle (Streptopelia turtur): rendszeres
költőfaj örvösgalamb (Columba palumbus): rendszeres költőfaj balkánigerle (Streptopelia
decaocto): rendszeres költőfaj seregély (Sturnus vulgaris): rendszeres költőfaj foltos nádiposzáta
(Acrocephalus schoenobaenus): rendszeres költőfaj egerészölyv (Buteo buteo): rendszeresen
előfordul barna rétihéja (Circus aeruginosus): rendszeresen előfordul
5. Egyéb észrevétel
A vízfolyásban nagyobb vízszintet kellene tartani, a szárazabb években rendszeresen kiszárad.
15/2011. (X.28.) önkormányzati rendelettel lett legutóbb kihirdetve.
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