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Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Horgásztó és környéke

Utoljára módosítva: 2013-08-16 09:37:29

Megye: Békés Községhatár: Mezőkovácsháza

A terület kiterjedése: ____ hektár Védetté nyilvánítás év: 2004

GPS koordináták: 46.411736, 20.949383

Felmérést végző személy(ek) neve: Csíder Ibolya, Molnár Géza, Sallai Róbert Benedek

E-mail címe(k): info@nimfea.hu

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Lökösháza felől Kunágotán keresztül közelítjük meg Mezőkovácsházát. Miután elhagytuk
Kunágotát és lefordultunk balra a Mezőkovácsházára tartó útra, és kb. 5 km megtétele után bal
oldalon lesz a horgásztó, kb. 1-2 km-re Mezőkovácsháza előtt, a horgászegyesület épülete
felismerhető.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A kis tó teljesen kultúrközegben, kiépített horgászhelyekkel a helyiek kedves horgászhelye és
pihenőhelye. Helyben piknikezésre, általános rekreációs célokra is használják, de legfőképpen
sporthorgásztónak van kiépítve, amit a helyi egyesület haltelepítésekkel gazdagít. A tó körül
padok, lócák találhatóak, kiépített horgászhelyek, az egész körbe kocsikázható. Szomorú füzek
és néhány nyárfa adja az árnyékot a területen.

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
% Gyep
% Cserjés
80 % Vizes terület
20 % Egyéb
10% ártéri élőhely, 10% nádas

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
B1a, J4, U9

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: halastó
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: Nincs
Magas/kanadai aranyvessző: Nincs
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Nincs
Bálványfa ("ecetfa"): Kevés
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? - 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: 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)
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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)

-Egerész ölyv (Buteo buteo): alkalmi előforduló - Vörös vércse (Falco tinnunculus): alkalmi
előforduló - Vízityúk (Gallinula chloropus) - Kakukk (Cuculus canorus): Gyakran hallható -
Kuvik (Athene noctua): Valószínűleg rendszeres költő, állandó - Búbos banka (Upupa epops):
Rendszeresen előfordul - Búbos pacsirta (Galerida cristata): Rendszeresen költőfaj - Mezei
pacsirta (Alauda arvensis): Rendszeresen költőfaj - Füsti fecske (Hirundo rustica): Rendszeresen
megfigyelhető - Molnár fecske (Delichon urbica): Rendszeresen megfigyelhető - Sárga billegető
(Motacilla flava): Rendszeresen költőfaj - Barázda billegető (Motacilla alba): Rendszeresen
költőfaj - Mezei poszáta (Sylvia communis): Rendszeresen jelen van, valószínűleg költ -
Töviszúró gébics (Lanius corullio): Rendszeresen költőfaj 4-5 pár - Mezei veréb (Passer
montatus): Rendszeresen költőfaj - Sordély (Miliaria calandra): gyakori költőfaj

5. Egyéb észrevétel
A terület kultúrterület, horgásztó, természetvédelmi vonatkozása csekély, főként helyi
rekreációs, kikapcsolódási célokat szolgáló terület.
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