ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP
Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Dunaújvárosi gyurgyalag-fészkelőtelep
Utoljára módosítva: 2013-08-11 19:08:53
Megye: Fejér

Községhatár: Dunaújváros

A terület kiterjedése: 8.3397 hektár

Védetté nyilvánítás év: 2004

GPS koordináták: 46.959651,18.951262
Felmérést végző személy(ek) neve: Gyalus Adrienn
E-mail címe(k): phonix88@gmail.com
A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A Barátság útjával párhuzamos a Dunasor. Ennek a Hangulat és Holdfény utcák által
közrefogott szakaszán van egy kis út, mely kivisz a Duna felé, egy kis park úthálózatához.
Ennek a Dunához közelebbi útjain már megtaláljuk az első védettséget jelző táblát.
Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A terület gyalogosan is jól megközelíthető. A Dunasor felőli részen meredek löszteraszokat
láthatunk, ide lépcsők visznek le, DK-en az ártéri erdőfolt felé kerülve betonút visz le. A
teraszokon kaszált füves utak vezetnek, a meredek falakon bokrok és a löszgyep fajai élnek. A
terület ÉNY-i részén van egy nagy füves domb, melyet további erdőfoltok, ill. a Lajos-forrás
határol - itt található a fő gyurgyalag-költőtelep.
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?
65 % Erdő
20 % Gyep
15 % Cserjés
% Vizes terület
% Egyéb
2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
H5a P2b J6
2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás,
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás: A teraszok közötti füves összekötő területeket és az erdőben az
ösvényeket valószínűleg a kirándulók érdekében is kaszálják.
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2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Kaszálás,
Egyéb típus:
2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Kevés
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Kevés
Magas/kanadai aranyvessző: Kevés
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Nincs
Bálványfa ("ecetfa"):
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?
ártéri ligeterdőkkel
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? - Duna ártere (Natura 2000
terület, Élőhelyvédelmi Irányelv alapján)
2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Igen
Darabszám: 3
Állapotuk: 2 jó állapotú, 1 rosszabb állapotú
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)
Védett fajok, becsült számuk: Feketerigó, 6-8 pár Tengelic, 2-5 pár Zöldike, 5-8 pár
Barátposzáta, 8-12 pár Csilpcsalpfüzike, 2-5 pár Széncinege, 10-14 pár Erdei pinty, 5-8 pár
Kékcinege, 2-5 pár Vörösbegy, 3-5 pár Fülemüle, 3-5 pár Sárgarigó, 3-5 pár Tövisszúró gébics,
1 pár Nagy fakopáncs, 2-4 pár Zöld küllő, 1 pár Énekes rigó, 2-4 pár Fokozottan védett fajok,
pontos számuk: Gyurgyalag, 11 pár Egyéb, a területen előforduló védett fajok: Molnárfecske
Sarlósfecske
5. Egyéb észrevétel
A partfalakat és a löszgyepet a gyomosodás, túlzott cserjésedés veszélye fenyegeti.
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