
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Benta-patak melleti rétek és Öreg-hegy

Utoljára módosítva: 2013-11-09 17:20:38

Megye: Pest Községhatár: Tárnok

A terület kiterjedése: 42 hektár Védetté nyilvánítás év: 1991

GPS koordináták: 47˚22'53.71", 18˚50"52.81"

Felmérést végző személy(ek) neve: Berényi Zsombor

E-mail címe(k): wallcreeper@freemail.hu

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A Berki úton, a Kopolya utcánál jutunk a védett területre, ahol a Csuka utca kerüli meg a
horgásztavat. A Benta-patak menti rétekhez a Kopolya utca és a Zámori út közötti műúton
jutunk.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A horgásztó félig körbeépített sétaúttal, és horgász pihenőkkel, de viszonylag természetes
állapotok jellemzik. Kiterjedtebb nádas foltok csak kis számban maradtak fenn. A tó mögött
homogén puhafás ligeterdő található, döntően fehér fűz (Salix alba) állománnyal. A Benta-patak
medre teljesen mesterséges kibetonozott, két oldalán fekete nyár (Populus nigra) fasor kíséri. A
patak menti rétek többnyire kaszálók, néhol rekettyefüzesek alkotta fűz-bokorligetek tarkítják. A
kaszálók igen kiterjedt, természetes állapotúak, északi oldalán sok idős fűzzel elszórtan. A
Benta-pataktól nyugatra fekvő védett területrész beépített, kiskertes övezet és faiskola található a
helyén.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
A terület tájképi adottságai és értékei igen szépen fennmaradtak, megőrzésük indokolt. A
legelőrétek idős odvas füzei a fás legelők arculatát idézik.

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
30 % Erdő
50 % Gyep
% Cserjés
20 % Vizes terület
% Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
P2a: rekettyefüzekkel alkotott fűzbokor ligetek J4: fűz-nyár ligeterdő P45: fáslegelő őshonos
fafajokkal
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2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás,
Egyéb típus: horgászat
Jellemzőik, intenzitás: Frekventált horgászhely, jellemzően hétvégén keresik fel többen. A
horgásztó és környezet zavarásnak erősen kitett.

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: Kevés
Magas/kanadai aranyvessző: Kevés
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Nincs
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: db
Vadetető: db
Szóró: db
Egyéb (név és db):

Nincs
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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)

Bunkós hagyma (5-10) Lápi csalán (1-5 tő a patak mentén)

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

kisasszony szitakötő (c. 30-50 pld.) kis színjátszólepke (1 pld.) kis tavibéka (2-3 pld.) fülemüle
(5 éneklő hím) barátposzáta (3-4 éneklő hím) énekes nádiposzáta (2 éneklő hím) nádirigó (2
éneklő hím és 1 táplálékot kereső pld.) nádi tücsökmadár (1 éneklő hím) sárgarigó (2 ének)

5. Egyéb észrevétel
A védettséget jelző táblákat javasoljuk helyezni.

3/3


