
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Korhány-ér

Utoljára módosítva: 2013-10-09 07:12:37

Megye: Hajdú-Bihar Községhatár: Berettyóújfalu

A terület kiterjedése: 23.8 hektár Védetté nyilvánítás év: 1981

GPS koordináták: É 47’150380 K 21’323982

Felmérést végző személy(ek) neve: Sándor István

E-mail címe(k): afiumvet@gmail.com

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Berettyóújfaluból a 47-es főúton Debrecen felé haladva kb. 1,5 km-re (egy enyhe S kanyar utáni
első lehetőségnél)jobbra a földútra letérve, majd azon még kb.350 m megtétele után ismét jobbra
fordulva érjük el a Korhány-ér áttöltését. Innen nyílik a legjobb megfigyelési lehetőség a nyílt
vízre.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A Korhány-ér tulajdonképpen egy Berettyó holtág (másik helyi neve Dög-Berettyó, amelyet az
aktuális Berettyó medertől Berettyóújfalu városa választja el. Jelenleg vízutánpótlását a
csapadék, illetve a környékről összefolyó belvizek biztosítják. A meder középső részén
földáttöltés van, amelytől keletre viszonylag jelentősebb nyíltvizes rész, míg attól nyugatra
lényegesen sekélyebb, kiszáradó mederszakaszok találhatók. A '70-es években a nyugati meder
mellett aktív vályogvetők működtek.

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
10 % Gyep
% Cserjés
90 % Vizes terület
% Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
B1a, B2, OA Feltehetően a bevezető belvizekből származó tápanyag felesleg miatt erősen eutróf
víz miatt az itt előforduló élőhelyek jelentősen leromlottak, nehezen kategorizálhatók.
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2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Nádaratás,
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás: A nyugati mederrészben (ahová belvizek ne folynak be) vélhetően jobb a
nád minősége, ezt aratják.

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: Kevés
Bálványfa ("ecetfa"): Nincs
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: 3 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)

A felmérés során védett, fokozottan védett növényfajok nem kerültek elő.
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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)

A felmérés során megfigyelt fajok: bölömbika (2 hím szól) barátréce (1 pár 4 fiókával)
cigányréce (1 pár) kanalas réce (1 pár) szárcsa (3 pár) barna rétihéja (1 pár) nádi tücsökmadár
(10 pár) réti tücsökmadár (3 pár) foltos nádiposzáta (10 pár) barkós cinege (10-15 pár) sárga
billegető (3 pár) töviszúró gébics (2 pár) kis őrgébics (1 pár)

5. Egyéb észrevétel
Határozott mederrel és partvonallal rendelkező, bevédett holtmeder. Amennyiben a víz pótlását
jó minőségű felszíni vízből meg lehetne oldani, igen értékes élőhely lehetne, így kiterjedéséhez
képest, meglehetősen gyengének számít.
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