
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Szeged, Újszegedi Holt-Maros

Utoljára módosítva: 2013-10-08 17:53:03

Megye: Csongrád Községhatár: Szeged

A terület kiterjedése: 27,4 hektár Védetté nyilvánítás év: 2011

GPS koordináták: 46°14’03.27” É 20°10’31.27”
K

Felmérést végző személy(ek) neve: Kiss Marianna

E-mail címe(k): kisshacsi@gmail.com

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Újszegeden található, az újszegedi víztorony mellett csordogál, több főbb újszegedi út is
keresztezi: Fő fasor, Bérkert utca, Derkovits fasor.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
"A holtágat 1860-ban alakították ki, amikor a Maros szabályozása során a torkolat előtti
kanyarulatokat levágták a mederről. A partsáv szélessége változó, de mindenütt keskeny. Ahol
még nem irtották ki, ott a meder széleit nádas és gyékényes szegélyezi. A rehabilitáció előtti fás
növényzet spontán települt, amit fajösszetétele is tükröz. A spektrum a természetes fűztársulások
maradványaitól az őshonos, ám társulásidegen fákon át az özönnövényekig terjed. A helyi
védelmet a megfelelő vízminőség kialakítása, a nádszegély élővilágának megóvása, továbbá a
természetközeli fás vegetáció fenntartása indokolja." (Gaskó, 2008.)

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
100 % Vizes terület
% Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
U9 - Állóvizek
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2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás, Nádaratás,
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás:

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Fásítás, Szálalás, Rekonstrukció
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)

rucaöröm
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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)

Védett bogarak a kis szarvasbogár és a hengeres szalmacincér. Nem ritkák a területen a tavi- és a
kecskebéka átmeneti formák, szórványosan találkozhatunk a vízi siklóval. A mocsári teknősnek
ez az egyik kiemelt jelentőségű Maros-menti refugiuma. Átvonuló madárfajok száma 95,
kiemelendő közülük a kis vöcsök, az erdei cankó, a kisfakopáncs,az énekes rigó, a csilp-csalp
füzike és a meggyvágó. Telelő madár összesen 9 faj, említésre érdemes a szürkegém, a guvat, a
karvaly, a fenyőrigó és a süvöltő. Fészkelő fajok: törpegém (3 pld.), tőkés réce*, vizítyúk*,
szárcsa, örvös galamb, vadgerle, erdei fülesbagoly, kakuk, jégmadár*, nagy fakopáncs*, zöld
küllő, füsti fecske, szajkó, sárgarigó*, seregély, fakúsz, széncinege*, kékcinege, őszapó,
függőcinege*, fekete rigó*, házi rozsdafarkú, fülemüle*, nádirigó, cserregő nádiposzáta,
barátka*, kisposzáta, kerti geze, kerti poszáta, barázda billegető, szürke légykapó, tövisszúró
gébics, erdei pinty*, tengelic, zöldike*, házi veréb, mezei veréb*. (A *-gal jelzettek a
karakter-fajok.)

5. Egyéb észrevétel
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