ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP
Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Rácalmási Duna-ág
Utoljára módosítva: 2013-08-18 06:42:09
Megye: Fejér

Községhatár: Rácalmás

A terület kiterjedése: 138.4844 hektár

Védetté nyilvánítás év: 2005

GPS koordináták: 47.023202,18.949395
Felmérést végző személy(ek) neve: Lovranits Júlia - Gyalus Adrienn
E-mail címe(k): vacskamati04@gmail.com phonix88@gmail.com
A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A Duna-part mentén végig út vezet, de változó minőségű (beton-, murvás, földút vegyesen). A
területet - hosszúkás alakjából adódóan - tulajdonképpen érdemesebb Dunaújváros vagy Kulcs
felől megközelíteni / felé elhagyni. Kocsival közlekedőknek előnyösebb a dunaújvárosi Üdülő
sor felől érkezni / felé távozni, mert a rácalmási harangos hídtól északabbra, a csónakos part után
a földút egyre szűkebb.
Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A Rácalmási Duna-ág jól megközelíthető gyalogosan, biciklivel vagy autóval is. Többnyire
természetes állapotú puhafa ligeterdők borítják a területet, ezek néha nemes nyárasokkal,
magaskórósokkal, rétekkel váltakoznak. Elhelyezkedése, alakja miatt ki van téve emberi
zavarásnak (horgászok, csónakázók, kirándulók, motorosok stb.), ám szerencsére így is sok
védett fajjal találkozhatunk itt.
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?
60 % Erdő
% Gyep
% Cserjés
40 % Vizes terület
% Egyéb
2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
J4 J6 U8 D6 OB S2
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2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás, Erdészeti tevékenység
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás: mérsékelt mértékű fakivágás, gallyvágás fordul elő, kaszálás főleg a
lakott területekkel határos részeken.
2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Kaszálás, Égetés, Szálalás,
Egyéb típus:
2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Kevés
Selyemkóró: Kevés
Parlagfű: Kevés
Magas/kanadai aranyvessző: Kevés
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Kevés
Bálványfa ("ecetfa"): Kevés
Keskenylevelű ezüstfa: Nincs
Muflon: Nincs
Egyéb (nevezze meg): zöld juhar (sok), alkörmös (kevés), harlekinkatica (kevés)
2.7. Része a terület a Natura 2000 hálózatnak? - Igen
Egy része: %
2.8. Érintkezik a terület más természetes élőhelyekkel? - Igen
2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?
ártéri ligeterdőkkel, nedves kaszálórétekkel
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? - Rácalmási-szigetek
Természetvédelmi Terület; Duna ártere (Natura 2000 védettségű, Élőhelyvédelmi Irányelv
alapján)
2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Nem
Darabszám:
Állapotuk:
2.13. Vannak vadgazdálkodási létesítmények a területen?
Magasles: 1 db
Vadetető: db
Szóró: db
Egyéb (név és db):
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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)
Védett fajok, becsült szám: Erdei pinty, 10-15 pár Széncinege, 35-40 pár Barátposzáta, 35-40
pár Énekes rigó, 8-13 pár Sárgarigó, 12-16 pár Vadgerle, 5-7 pár Nagy fakopáncs, 8-12 pár
Feketerigó, 16-20 pár Kakukk, 3-5 pár Zöld küllő, 3-5 pár Citromsármány, 5-8 pár Csuszka,
10-15 pár Vörösbegy, 9-14 pár Csilpcsalpfüzike, 5-8 pár Őszapó, 12-15 pár Rövidkarmú fakusz,
2-5 pár Ökörszem, 2-5 pár Kékcinege, 3-6 pár Meggyvágó, 2-5 pár Kis színjátszólepke, 16-20
példány Atalantalepke, 28-35 példány Kecskebéka (Rana esculenta complex), 100-120 példány
Egyéb, a területen előforduló védett fajok: Fürge gyík Tengelic Füsti fecske Mezei veréb
5. Egyéb észrevétel
Védett növényfajokat nem találtunk a területen. Ennek egyik oka az lehet, hogy a rossz időjárás
miatt csak tavasz legvégén, nyár elején jutottunk ki a területre, így az ártéri erdő korán nyíló
növényeiről, sajnos, lemaradtunk.
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