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Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Makádi-Vesszős

Utoljára módosítva: 2013-12-09 11:04:50

Megye: Pest Községhatár: Makád

A terület kiterjedése: ____ hektár Védetté nyilvánítás év: 2008

GPS koordináták: 47.08418, 18.97220

Felmérést végző személy(ek) neve: Lendvai Csaba

E-mail címe(k): lendvai.csaba@mme.hu

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A Csepel-sziget keleti végén Szigetbecsétől délre a part mentén húzódó Királyrét Dunasor,
illetve Makád felől a Gyála sor felől közelíthető meg. A terület a gáton belül található, sugarasan
elhelyezkedő erdőkből áll.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A Csepel-sziget déli csücskében található terület, Királyréti Vesszősnek is hívják. Pontos
lehatárolását nem ismerjük, de közel 2 km hosszan húzódik, nem messze a töltéstől, de ennek
jelentős része Szigetbecséhez tartozik közigazgatásilag. A Duna ármentesítése előtt nagy
mocsárvilág uralta a területet, amelyből mára szinte semmi sem maradt. A műholdfelvételeken
jól látszik, hogy jellegzetes csíkok alakultak itt ki. Ennek magyarázata, hogy az egykoron
kosárfonásra használt telepített füzeseket árkokba ültették, és ezek még mindig megvannak. A
kosár alapanyagaként használt fűzvesszőkről kapta a nevét terület. Mára már elsősorban
nyarasok találhatóak a itt, sok a tájidegen faj (pl. gyalogakác, selyemkóró), így Vesszős
természetvédelmi jelentősége csökkent. Az erdők mellett találhatóak itt magas füvű gyepek is,
amelyek sok madárfajnak kedveznek. Költ itt a barna rétihéja és az énekes nádiposzáta is. Az
erdőkben gyakori a sárgarigó, a nagy fakopáncs, de lehet találkozni fekete harkállyal is. Szintén
közönséges faj a tövisszúró gébics és a fülemüle.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

2.1. Megtalálható még a védettség indoka a területen? - Igen

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
A gyepek jó állapotúak, de az erdők természetvédelmi szempontból nem jelentősek.

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
90 % Erdő
10 % Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
% Egyéb
A pontos lehatárolás hiányában nehéz meghatározni az arányokat.D6,
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2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
D34, S2, J4

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás,
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás:

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Nem

Egyéb típus:

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Sok
Selyemkóró: Sok
Parlagfű: Kevés
Magas/kanadai aranyvessző: Sok
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Sok
Bálványfa ("ecetfa"): Kevés
Keskenylevelű ezüstfa: Sok
Muflon: Nincs
Egyéb (nevezze meg):

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?
Duna és ártéri erdők

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 és ártere HUDI20034
Natura 2000 terület

2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Nem
Darabszám:
Állapotuk:

2.13. Vannak vadgazdálkodási létesítmények a területen?
Magasles: 1 db
Vadetető: db
Szóró: 1 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)

Nem került elő védett növényfaj.

4. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es állatfajok és számolt vagy becsült
mennyiségük
(fokozottan védett fajoknál pontos állománynagyságot kell megadni)

barna rétihéja (1 pár költ) énekes nádiposzáta (gyakori) füsti fecske (táplálkozik a területen)
nagy fakopáncs (szórványos) zöld küllő (szórványos) fekete harkály (1 pár valószínűleg költ)
sárgarigó (gyakori) fekete rigó (gyakori) csilpcsalpfüzike (szórványos) fülemüle (gyakori)
barátposzáta (gyakori) mezei poszáta (szórványos) rövidkarmú fakusz (ritka) tövisszúró gébics
(gyakori) mezei veréb (szórványos)

5. Egyéb észrevétel
A terület közigazgatásilag Makádhoz és Szigetbecséhez is tartozik. Helyrajzi számot nem
találtam, így pontosan nem dönthető el a terület kiterjedése. A felmérések a teljes Vesszősre
vonatkoznak, így a Szigetbecséhez tartozó részek is szerepelnek az anyagban. A terület pontos
mérete nem ismert.
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