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Bevezetés
A Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóságának felkérésére 2015. első félévében növényzeti
térképezést, részletes florisztikai és tájékoztató jellegű faunisztikai felmérést végeztünk a
Duna árterének Bács-Kiskun megyei szakaszán, Szalkszentmárton és Bátya települések
között. A felmérés elsődleges célja az volt, hogy alapinformációkat nyújtson a KNPI részére
olyan – a működési területén levő –, védett/Natura 2000 státuszú élőhelyekről, amelyekről
eddig kevés adat állt rendelkezésre.
A február-márciusi terepbejárásaink során 10 körzetet jelöltünk ki, melyekben a vegetáció
jobb természetességi állapotot mutatott. A területek munkaneve a legközelebbi település
nevéből származik (l. mellékelt Áttekintő térkép). s többnyire melynek közigazgatásához
tartoznak.
Az élőhelytérképezés űrfotók és terepbejárások segítségével történt, és tipizáláshoz az
általánosan használt ÁNÉR-kategóriákat vette alapul. A térképeket QGIS programmal
rajzoltuk meg. Az attribútum-táblázat tartalmazza a vonatkozó ÁNÉR-kódot, a NémethSeregélyes-féle természetességi értéket, a foltban előforduló inváziós fajokat.
A részletes florisztikai leírást – Foktő kivételével – az összes helyszínre elvégeztük, a
vonatkozó fajlistákat csatoltuk az egyes területek részletes jellemzéséhez. Foktő esetében a
felmérendő terület nagy részét kitevő „Zátony” nevű sziget kizárólag csónakkal volt
megközelíthető, itt a rendelkezésre álló korlátozott idő miatt csupán a főbb növényfajok
kerültek lejegyzésre.
A faunisztikai felmérésbe három állatcsoportot vontunk be: lepkék, kétéltűek, madarak,
valamint listára kerültek alkalomszerűen megfigyelt egyéb állatfajok is. A fenti három taxon
kiválasztását indikátor szerepük indokolta. Felmérésüket nem mindegyik helyszínen végeztük
el, igyekeztünk olyan élőhelyeket kiválogatni, melyek reprezentatív értékűek, és a bennük
megfigyelt fajok nagy valószínűséggel a többi hasonló élőhelyen is előfordulnak. Kétéltűek
esetében elsősorban a potenciális peterakó helyeket lokalizáltuk. A jellegzetes fajokat
(Pelophylax esculetus komplex, Rana dalmatina, Bufo bufo, Bombina bombina, Hyla
arborea) külön nem soroltuk fel, ezek bármelyik helyszínen felbukkanhatnak. Lepkéknél
olyan helyszíneket választottunk ki, ahol nagy valószínűséggel több értékes nappali lepkefaj,
ill. hernyójának tápnövénye is megtalálható volt. Madarak esetében a szóbajöhető jelentősebb
fészkelési gócpontokat jelöltük ki részletes felmérésre.
Jelen tanulmányunk a kiválasztott helyszínek sorrendjében halad végig, és a felmért,
megfigyelt fajokat taxononként csoportosítva taglalja, esetenként pontos EOV-koordináták
megadásával. A területek jellemzése, a fajlisták bemutatása északról dél felé haladva történik.
A fajlistákban szereplő gyakoriságára vonatkozó megjegyzések az adott pillanatra és a bejárt
útvonalakra vonatkoznak. Az élőhelytérképek jelmagyarázatában a megtalált ÁNÉR
kategóriák szerepelnek. Az x-jelűek (pl. RBx, J4x) a főketegória kevert jellegét jelzik (tehát
pl. RBxS2, J4xRB).
A helyszínek jellemzése után rövid áttekintő értékelést mellékeltünk a tanulmányhoz.
A tanulmányt készítették: Farkas Sándor, Dr. Kovács Tibor, Kovács Orsolya
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Áttekintő térkép
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1. Szalkszentmárton
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A Duna szegélyén lévő füzesedő kisebb szigetek, zátonyok értékesebb élőhelyek. Beljebb
haladva sokfelé meghatározóvá válik a zöld juhar; ültetett fehér füzesek, nemes nyárasok is
találhatók nagyobb kiterjedésben.
A töltésen kívül eső, nagyobb keményfás erdőfoltok javarészt telepített cseresek, ill. vegyes
erdők, melyeket – a lágyszárú aljnövényzet alapján – üde rétekre telepítették. Néhol, kisebb
foltokban tölgy-kőris-szil ligetfoltok is vannak.
Védett és vörös listás növények
Tudományos név

Megjegyzés

Koordináta

Clematis integrifolia

Kis foltban (de gyakori néhol
erdőszélen, erdei út mentén)

644051 180235

Clematis integrifolia

Kis foltban (de gyakori néhol
erdőszélen, erdei út mentén)

644225 180479

Clematis integrifolia

Kis foltban (de gyakori néhol
erdőszélen, erdei út mentén)

644331 180504

Clematis integrifolia

6 hajtás

644024 180233

Clematis integrifolia

1 tő (biztosan gyakoribb)

643677 180687

Scilla vindobonensis

A környéken többfelé tömeges

643855 179483

Scilla vindobonensis

Bőven

643877 179447

Scilla vindobonensis

Tömeges

643638 179600

Thesium dollineri

Vörös Lista (NT/PV); 1 tő

643510 180493

További növények
Tudományos név

Megjegyzés, gyakoriság

Acer campestre

A délebbi részen a fok szegélyén bőven

*Acer negundo

Gyakori, néhol meghatározó

Acer saccharinum

Elszórtan többfelé

Agrimonia eupatoria

Keleti részen, erdőszélen néhol jellemző

Ajuga genevensis

Keletebbi részen erdőszéleken, utak mellett

Alliaria petiolata

Néhol

Alopecurus pratensis

Keleti részen szórványos

*Amorpha fruticosa

Néhol bőven

Anthriscus cerefolium

Sokfelé gyakori, néhol tömeges

Aristolochia clematitis

Keleti részen többfelé bőven

Bromus sterilis

Néhol jellemzően

Carex acuta

Néhol kisebb foltokban

Carex praecox

Keleti részeken néhol bőven

Carex tomentosa

Keleti részen többfelé jellemző

Colchicum autumnale

Egy helyen elég sok

Crataegus monogyna

Fok mellett szórványosan, keleti részeken bőven
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Euonymus europaeus

Néhol

Euphorbia cyparissias

Keleti részen néhol

Euphorbia virgata

Keleti részen néhol

Fragaria viridis

Egy helyen bőven

Fraxinus angustifolia subsp. danubialis

Sokfelé, valószínűleg a sarjadó is ez

*Fraxinus pennsylvanica

Szórványos

Galium aparine

Sokfelé tömeges

Galium rubioides

Keleté részen útszéleken néhol

Glechoma hederacea

Szórványos

Hierochloë repens

Egy helyen úton foltban

Iris pseudacorus

Szórványos

Lamium maculatum

Elvétve

Lamium purpureum

Szórványos

*Lemna minuta

Egy helyen szőnyegszerűen

Lepidium campestre

Erdőszélen, utakon néhol

Leucanthemum vulgare

Keleti részen néhol

Ligustrum vulgare

Keleti részen szórványos

Muscari neglectum

Keleti részen néhány

Ornithogalum umbellatum

Elvétve

Phragmites australis

Kiterjedt nádas is van

Plantago lanceolata

Keleti részen néhol gyakor

Polygonatum latifolium

Többfelé foltokban, főleg a keleti részen

Populus × canescens

Többfelé, ültetve inkább

Populus × euramericana

Többfelé

Populus alba

Gyakori

Populus nigra

Többfelé

Pyrus pyraster

Néhol

Quercus cerris

Több erdőtömbben ültetve

Quercus robur

Szórványos; néhol jellemző,

Ranunculus ficaria

Többfelé gyakori

Rhamnus catharticus

Keleti részen szórványos

*Robinia pseudoacacia

Néhol jellemzően

Rorippa amphibia

Néhol jellemzően

Rubus caesius

Gyakori, meghatározó

Rumex hydrolapathum

Néhol, nem túl sok

Rumex obtusifolius

Többfelé

Rumex sanguines

Néhol
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Salix alba

Gyakori

Salix cinerea

Néhol

Salix fragilis

Néhol

Sambucus nigra

Néhol gyakori

Sedum sexangulare

Keleti részen erdőszegélyben néhol sok

*Solidago gigantea

Sokfelé bőven, néhol tömeges

Stellaria media agg.

Néhol bőven

Symphytum officinale

Szórványos

Taraxacum officinale

Néhol jellemzően

Ulmus laevis

Szórványos

Ulmus minor

Néhol elég sok

Urtica dioica

Sokfelé tömeges

Veronica hederifolia agg.

Néhol tömeges

Viola odorata

Néhol

Viola odorata × suavis
* = özönnövény

Néhol bőven

Madarak
Tudományos név
Actitis hypoleucos
Buteo buteo
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Certhia brachydactyla
Columba palumbus
Dendrocopos major
Dryocopus martius
Emberiza citrinella
Erithacus rubecula
Fringilla coelebs
Garrulus glandarius
Haliaetus albicilla
Lanius collurio
Luscinia megarhynchos
Motacilla alba
Nycticorax nycticorax
Oriolus oriolus
Parus caeruleus
Parus major
Phylloscopus collybita
Streptopelia turtur
Sturnus vulgaris

Pld
1
1
4
4
2
6
1
1
4
2
4
2
1
2
2
3
1
3
4
2
2
2
10
7

Sylvia atricapilla
Turdus merula
Turdus philomelos

2
2
3

Kétéltű peterakóhely: EOV y643411, x179669
Rovarok
Neptis sappho, Polygonia c-album, Zerynthia polyxena
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2. Dunavecse
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A töltésen belüli mocsárréti legelő viszonylag jó természetességű, bár a közeli motocrossozás
miatt veszélyben van, Déli szegélyében magaskórós gyomok terjednek. Az erdős foltokban
sok a telepített fehér füzes; a legjobb természetességű a déli rész, egy kisebb fok mellett. Az
erdős rész természetessége közepes, csak kivételesen jobb.
Védett növények
Tudományos név

Megjegyzés, gyakoriság

Koordináta

Clematis integrofolia

Elszórtan több tő

644173 176059

Clematis integrofolia

6-8 hajtás

644150 176112

Clematis integrofolia

Több 100 tő a környéken a két pont 644340 176207
között

Clematis integrofolia

Több 100 tő a környéken a két pont 644347 176267
között

Clematis integrofolia

Elszórtan, lazán több 100 tő

644362 176330

Clematis integrofolia

8-10 tő

644443 176230

Clematis integrofolia

Két tenyérnyi folt, 5-6 hajtás

644480 175973

Leucojum aestivum

Néhány tő

643998 174888

Leucojum aestivum

Elszórtan 5-6 tő

643829 174481

Leucojum aestivum

1 tő

643900 174602

Leucojum aestivum

1 tő

643930 175108

Leucojum aestivum

1 tő

643929 175474

Scilla vindobonensis

Foltban tömeges, több 100 tő

644024 175740

A legelő növényei
Tudományos név

Megjegyzés, gyakoriság

Alopecurus pratensis

Néhol jellemző

Carex caryophyllea

Gyakori

Carex praecox

Néhol bőven

Cirsium arvense

Szórványos

Euphorbia lucida

Néhol

Euphorbia virgata

Néhol

Festuca sp. ( nagy valószínűséggel pseudovina)

Bőven

Galium rubioides

Néhol, de ott foltokban állományalkotó

Leucanthemum vulgare

Néhol

Polygala comosa

Néhol

Ranunculus pedemontanus

Szórványos

Serratula tinctoria

Szórványos

Symphytum officinale

Elvétve
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Taraxacum officinale

Szórványos

További területek növényei
Tudományos név

Megjegyzés, gyakoriság

Acer saccharinum

Többfelé

*Acer negundo

Bőven, sokfelé meghatározó

*Amorpha fruticosa

Néhol sok

Angelica sylvestris

Elvétve

Anthriscus cerefolium

Bőven

Cardamine pratensis

Vízállásos helyeken jellemzően

Carex acuta

Vízpartokon foltokban

Chelidonium majus

Néhol

Convallaria majalis

Egy kis foltban

*Fraxinus pennsylvanica

Szórványos

Galium aparine

Sokfelé tömeges

Iris pseudacorus

Néhol

Lamium maculatum

Ritkább

Lamium purpureum

Néhol

Lysimachia nummularia

Néhol bőven

Phragmites australis

Néhol, kisebb foltokban

Populus alba

Szórványos

Populus nigra

Néhol

Populus × euramericana

Néhol jellemzően

Ranunculus ficaria

Néhol jellemzően

Ranunculus repens

Néhol

Ranunculus sceleratus

Elvétve

Rorippa amphibia

Vízállásos helyeken jellemzően

Rubus caesius

Jellemző

Rumex hydrolapathum

Elvétve

Rumex obtusifolius

Gyakori

Salix alba

Ültetett állományok is sokfelé

Salix fragilis

Néhol

Salix purpurea

Elvétve

Sambucus nigra

Néhol

*Solidago gigantea

Sokfelé tömeges, meghatározó

Stellaria media

Többfelé

Symphytum officinale

Néhol, nem sok
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Ulmus leavis

Néhol

Ulmus minor

Szórványos

Urtica dioica

Sokfelé tömeges

Veronica hederifolia agg.
* = özönnövény

Néhol tömeges

Madarak
Tudományos név
Acrocephalus palustris
Aegithalos caudatus

Pld
2
1-5

Alcedo atthis
Columba palumbus
Cuculus canorus
Fringilla coelebs
Gallinula chloropus
Parus major
Pernis apivorus
Phylloscopus collybita
Phylloscopus sybilatrix

1
2
1
3
1
4
1
1
1

Sitta europaea

1

Sylvia atricapilla
Turdus merula

2
1-5

Kétéltűek
Kétéltű peterakóhely: EOV y643946, x175928
EOV y643971, x175417
EOV y643906, x174904

Rovarok
c-betűs lepke - Polygonia c-album
nappali pávaszem – Aglais io
nagy rókalepke – Nymphalis polychloros
atalanta lepke – Vanessa atalanta
farkasalma lepke - Zerynthia polyxena
fénycsapda: EOV y644054, x175913 96 > további 44 faj
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3. Apostag
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A területen értékesebb erdőrészek (kialakuló füzesek) közvetlen a Duna mentén és a
szigeteken vannak. A középső rész keleti felében lelhető fel leginkább keményfás liget jelleg,
de inkább nyárasok már ezek a részek is. Sok a nemesnyár telepítés; sokfelé meghatározó a
zöld juhar. A déli részen a gát felé eső szegélyben sok az ültetett „szomorú fűz” és ugyanitt
gyakori a keskenylevelű ezüstfa. A déli rész fehér füzesei ültetettnek tűnnek.
Az északi rész keleti felén lévő kiterjedt kaszáló – mely részben lekaszált állapotban volt – a
nyugati, magasabban fekvő részén viszonylag fajszegény, itt kevés a kétszikű. Jobb a keleti
részen húzódó, mélyebben fekvő mocsárrét sáv.

Védett és vörös listás növények
Tudományos név

Megjegyzés, gyakoriság

Koordináta

Agrostemma githago

A vetésben elszórtan több 100 tő

642882 171757

Agrostemma githago

A vetésben szórványos, 10-20 tő

642933 171924

Centaurea calcitrapa

Vörös Lista (EN/AV); kb. 15 tő

641252 168584

Cirsium brachycephalum

1 tő (bimbós)

642392 170821

További növények
Tudományos név

Megjegyzés, gyakoriság

Acer campestre

Déli részen néhol

*Acer negundo

Gyakori

Agrimonia sp.

Leveles; a gát felé eső szegélyen többfelé

Agrostis stolonifera

Néhol

Allium scorodoprasum

Néhol bőven

Alopecurus pratensis

Néhol meghatározó

*Amorpha fruticosa

Néhol, egy-két helyen bőven

Angelica sylvestris

Néhol elég sok

Arctium lappa

Néhol

Aristolochia clematitis

Néhol bőven

Arrhenatherum elatius

Szórványos

*Asclepias syriaca

Néhol, inkább csak szórványos

*Aster sp(p).

Inváziós őszirózsa levelesen; néhol bőven

Ballota nigra

Néhol

Barbareia stricta

Egy helyen 5-6 tő

Bellis perennis

Elvétve

Brachypodium sylvaticum

Néhol gyakori

Bromus erectus

Elvétve

Bromus hordaceus

Néhol gyakori
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Calamagrostis epigeios

Néhol

Calystegia sepium

Elvétve

Capsella bursa-pastoris

Néhol

Carduus acanthoides

Többfelé, néhol meghatározó is lehet

Carduus crispus

Elvétve

Carex acuta

Néhány foltban

Carex praecox

Kaszálón néhol

Carex remota

Egy helyen elég sok

Carex spicata

Néhol

Celtis occidentalis

Néhol jellemző

Centaurea jacea agg.

A gát felé eső szegélyen többfelé

Chaerophyllum temulum

Szórványos

Cichorium intybus

Néhol

Cirsium arvense

Néhol, nem túl gyakori

Cirsium vulgare

Néhol szórványos

Clematis vitalba

Néhol

Colchicum autumnale

1 tő

Convolvulus arvensis

Néhol

*Conyza canadensis

Elvétve (bizonyára gyakoribb lesz)

Cornus sanguinea

Néhol

Crataegus monogyna

Néhol bőven

Cruciata pedemontana

Gát közelében erdőszegélyben szórványos

Dactylis glomerata

Gyakori

Dactylis polygama

Néhol

*Elaeagnus angustifolia

A déli részen a gát közelében gyakori

Elymus caninus

Néhol, de ott lehet jellemző

Elymus repens

Néhol bőven, meghatározó

*Erigeron annuus agg.

Sokfelé, inkább szórványos

Eryngium campestre

Erdőszegélyben elvétve (valsz gyakoribb)

Euphorbia cyparissias

Gát közelébe néhol

Festuca rubra

Néhol

Fraxinus angustifolia subsp. danubialis

Néhol

*Fraxinus pennsylvanica

Szórványosan többfelé

Galium elongatum

Mocsaras kaszálón jellemzően

Galium aparine

Sokfelé tömeges

Galium verum

Kaszálókon néhol

Glechoma hederacea

Gyakori
15

Gratiola officinalis

Egy helyen kisebb foltban

Hordeum murinum

Néhol, de ott bőven

Humulus lupulus

Gyakori

Hypericum perforatum

A gát felé eső szegélyen többfelé

*Impatiens parviflora

Elvétve (kezd nyílni, lehet gyakoribb)

Iris pseudacorus

Néhol

Knautia arvensis

A gát felé eső szegélyen többfelé

Lapsana communis

Néhol elég sok

Lemna minor

Néhol

Leonurus cardiaca

Néhol

Lolium perenne

Néhol tömges

Lysimachia nummularia

Többfelé, néhol gyakori

Medicago lupulina

Elvétve

Medicago sativa

Elvétve

Morus alba

Sokfelé szórványosan

Myosotis scorpioides

Néhol jellemző

Ononis spinosa

Erdőszegélyben elvétve (valsz gyakoribb)

Onopordum acanthium

Egy helyen néhány

Papaver rhoeas

Elvétve

Persicaria amphibia

Kaszálón egy foltban

Phalaris arundinacea

Többfelé, néhol gyakori

Phragmites australis

Többfelé, benádasodott részek is

Plantago lenceolata

Többfelé gyakori

Plantago major

Üdébb utakon bőven

Poa annua

Néhol

Poa compressa

Néhol

Poa pratensis agg.

Néhol bőven

Poa trivialis

Többfelé, néhol jellemzően

Polygonum aviculare agg.

Néhol

Populus alba

Többfelé jellemző

Populus nigra

Szórványos, néhol szép, idős fák is

Populus × canescens

Néhol

Populus × euramericana

Gyakori, nagyobb ültetvények is

Potentilla anserina

Kaszálón néhol

Potentilla argentea

Gát közelében egy helyen

Potentilla reptans

A megfelelő helyeken lehet tömeges is

Prunella vulgaris

Utakon többfelé
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Ranunculus repens

Többfelé, néhol sok

Ranunculus sardous

Szórványosan többfelé

Rhinanthus minor

Erdőszegélyben elvétve (valsz gyakoribb)

*Robinia pseudoacacia

Nem túl gyakori

Rorippa amphibia

Néhol

Rorippa austriaca

Kaszálón kisebb foltokban

Rorippa sylvestris

Időszakos kis vízállásokban jellemzően

Rosa rubiginosa

1 bokor

Rubus caesius

Gyakori, meghatározó is lehet

Rumex crispus

Mocsaras kaszálókon néhány

Rumex obtusifolius

Néhol bőven

Salix alba

Gyakori, meghatározó

Salix fragilis

Néhol

Salvia nemorosa

Gát közelében néhány

Sambucus nigra

Szórványos

Scrophularia nodosa

Elvétve

Silene latifolia subsp. alba

Néhol

*Solidago gigantea

Gyakori

Sonchus asper

Elvétve

Stellaria media agg.

Gyakori

Symphytum officinale

Néhol, nem túl gyakori

Taraxacum officinale

Szórványos

Thalictrum flavum

Egy nagyobb foltban a kaszálón

Trifolium campestre

Kaszálón néhol

Trifolium dubium

Kaszálón néhol

Trifolium fragiferum

Egy helyen néhány

Trifolium pratense

Néhol

Trifolium repens

Gyakori

Ulmus laevis

Szórványos

Ulmus minor

Szórványos

Urtica dioica

Tömeges

Verbena officinalis

Elvétve

Vicia angustifolia

Kaszálókon gyakori

Vicia cracca

Néhol

Vicia villosa

Néhány

Viola odorata × suavis

Néhol jellemzően

Vitis riparia
* = özönnövény

Néhol
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Madarak
Tudományos név

Pld

Alcedo atthis

1

Dendrocopos major

1

Emberiza calandra

1

Emberiza citrinella

1

Fringilla coelebs

Több

Lanius collurio

2

Merops apiaster

Néhány

Oriolus oriolus

1

Parus major

Több

Phylloscopus collybita

1

Sitta europaea

1

Strurnus vulgaris

Néhány

Sylvia atricapilla

Több

Turdus merula
Turdus philomelos

Kétéltűek, hüllők:
peterakóhelyek:

Néhány
Több

EOV y642321, x171284
EOV y642212, x171212
EOV y642321, x171284
EOV y641254, x169018

További megfigyelt fajok: Emys orbicularis, Bombina bombina, Rana dalmatina
Rovarok: Aeshna isoceles, Apatura metis, Lucanus cervus, Polygonia c-album, Vanessa
atalanta
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4. Dunaegyháza
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A terület nagy részén telepített erdők vannak (füzesek és kőrisesek is); a valamivel jobb
fajkészletű erdők természetessége közepes, özönfajokkal, csalánnal, hamvas szederrel sűrűn
borított. Kivétel a középtájt lévő keményfaligetes nagyobb erdőtag, bár itt is – főleg a
szegélyeken – sok a tájidegen faj. Nagy valószínűséggel ez az erdő is legalább részben
ültetett. A lehatárolásán kívül is vannak hasonlóan jó vagy még jobb erdőfoltok!
Ugyancsak értékesebbek a keleti szélen húzódó vizek (Solti-Kis-Duna és az északabbra lévő
vizek) és ezek szegélyező puhafás sávjai.

Védett növények
Tudományos név

Megjegyzés, gyakoriság

Koordináta

Pseudolysimachion longifolium

Régebbi adat (2012. 10. 04.); 4-5

641364 164812

Scilla vindobonensis

Bőven

641122 164419

Scilla vindobonensis

Tömeges

641171 165250

Scilla vindobonensis

Bőven

641357 164926

További növények
Tudományos név

Megjegyzés, gyakoriság

Acer campestre

Néhol, de itt jellemző

*Acer negundo

Gyakori, többfelé meghatározó

Acer saccharinum

Néhol

Acer tataricum

Jobb erdőrésznél néhol

Aegopodium podagraria

Egy nagyobb foltban

*Ailanthus altissima

Néhol elég sok

Alliaria petiolata

Szórványos

Alopecurus pratensis

Néhol szórványosan

*Amorpha fruticosa

Többfelé, néhol jellemző, meghatározó

Arctium lappa

Néhol

Aristolochia clematitis

Néhol gyakori

Arrhenatherum elatius

Néhol

*Asclepis syriaca

Néhol

Bromus hordaceus

Néhol, foltokban gyakori

Bromus streilis

Többfelé

Cardaria draba

Néhol

Carex acuta

Néhol

Carex acutiformis

Néhol

Carex hirta

Néhol jellemző

Carex remota

Elvétve
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Carex riparia

Néhol

Carex spicata

Elvétve

*Celtis occidentalis

Néhol

Cirsium arvense

Gyakori

Convallaria majalis

Egy helyen, kevés

Cornus sanguinea

Néhol

Corylus avellana

Egy-két helyen néhány

Crataegus monogyna

Néhol jellemző

Dactylis glomerata

Szórványos

Elymus caninus

Néhol

Elymus repens

Néhol gyakori

*Erigeron annuus agg.

Gyakori

Fraxinus angustifolia subsp. danubialis

Szórványos

*Fraxinus pennsylvanica

Szórványos, néhol jellemző

Galeobdolon luteum (agg.)

Egy nagyobb foltban

Galium aparine

Sokfelé, néhol tömeges

Galium uliginosum

Szórványos

Glechoma hederacea

Gyakori

Hordeum murinum

Néhol

Humulus lupulus

Gyakori

Iris pseudacorus

Elvétve

Juglans regia

Néhol

Lamium maculatum

Elvétve

Ligustrum vulgare

Néhol jellemző

Lysimachia nummularia

Néhol jellemzően

Lysimachia vulgaris

Néhol

Morus alba

Többfelé

Myosotis scorpioides

Néhol

*Parthenocissus inserta

Néhol

Phalaris arundinacea

Foltokban többfelé

Phragmites australis

Néhol; nádasok is

Poa pratensis agg.

Néhol bőven

Poa trivialis

Többfelé jellemző

Populus alba

Jellemző

Populus nigra

Néhol

Populus × euramericana

Gyakori, ültetvények bőven

Potentilla reptans

Néhol
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Quercus robur

Néhol jellemző, szép idős fák is

Ranunculus ficaria

Néhol bőven

Ranunculus repens

Nyílt mélyebb foltokon jellemző

Ranunculus sceleratus

Erdei pocsolyákban néhány

*Robinia pseudoacacia

Néhol gyakori

Rorippa amphibia

Néhol

Rorippa sylvestris

Időszakos vízállásokban jellemző

Rosa canina

Elvétve

Rubus caesius

Többfelé meghatározó

Rumex obtusifolius

Gyakori

Rumex patientia

Ruderális foltokon néhány

Rumex sanguineus

Néhol

Salix alba

Gyakori, többfelé meghatározó

Sambucus nigra

Többfelé, néhol gyakori

*Solidago gigantea

Gyakori, többfelé meghatározó

Stachys palustris

Néhol

Stellaria media

Többfelé

Symphytum officinale

Néhol

Taraxacum officinale

Szórványos

Ulmus laevis

Néhol jellemző

Ulmus minor

A jobb részeken jellemző

Urtica dioica

Gyakori, néhol tömeges

Veronica anagalloides

Erdei kiszáradó tócsákban néhol jellemző

Veronica hederifolia agg.

Néhol meghatározó

Viola odorata

Néhol bőven

Viola odorata × suavis

Néhol bőven

*Vitis riparia
* = özönnövény

Néhol (bizonyára többfelé gyakori)

Védett ritka gomba
Tudományos név

Megjegyzés, gyakoriság

Rhodotus palmatus

Megfigyelés dátuma: 2013. 10. Kb. a 644774 164775
13.; 5-10 termőtest; Leg. Dr.
koordináta közelében
Somorácz György, det. (fotóról)
Farkas Sándor
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Koordináta

Madarak
Tudományos név

Pld

Accipiter nisus

1

Alcedo atthis

1

Ardea cinerea

1

Buteo buteo

1

Certhia brachydactyla

1

Columba palumbus

1

Corvus cornix

1

Cuculus canorus

1

Dendrocopos major

1

Emberiza citrinella

1

Fringilla coelebs

Néhány

Haliaeatus albicilla

2 idős madár a
y641077 x164490
koordináta
közelében

Ixobrychus minutus

1

Lanius collurio

1

Luscinia megarhynchos

1

Motacilla alba

2

Oriolus oriolus

1

Parus coeruleus

1

Parus major

Néhány

Phylloscopus collybita

1

Sturnus vulgaris

Néhány

Sylvia atricapilla

Több

Turdus merula

1

Turdus philomelos

1

Kétéltű, hüllő
peterakóhely: EOV y641166, x166300
Továbbá: Bombina bombina, Rana dalmatina, Pelophylax esculentus komplex, Natrix natrix
Rovarok:
Aeshna isoceles, Inachis io, Libellula fulva, Neptis sappho, Vanessa atalanta
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5. Solt észak
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Az erdők zöme telepített, értékesebb puhafaligetek keskenyebb sávban a vizek mellett
vannak, de ezekben is általában sok a zöld juhar. A part közelében elhelyezett kavicsdepók
közelében lévő erdőrészek jobb állapotúak, itt jellemzőek az öregebb fehér nyárak. Északi
szegélyében két nádasos mélyedés található, ezek szintén jobb természetességüek. A déli
részen lévő legelő/kaszáló szélein tömeges a gyalogakác, a gyep közepes természetességű.
Védett és vörös listás növény
Tudományos név

Megjegyzés, gyakoriság

Koordináta

Pseudolysimachion longifolium

2 hajtás (alig bimbós)

y641968 x163084

Aegilops cylindrica

Vörös Lista (NT/PV);10-20 tő

y643284 x161850

További növények
Tudományos név

Megjegyzés, gyakoriság

Acer campestre

Elvétve

Acer negundo

Gyakori, néhol meghatározó

Acer tataricum

Elvétve

Agrostis stolonifera

Néhol

*Ailanthus altissima

Néhol, inkább kisebbek

Alliaria petiolata

Gyakori

Alopecurus pratensis

Szórványos

*Amorpha fruticosa

Néhol tömeges

Anchusa officinalis

Déli részen néhány

Apera spica-venti

Néhol

Aristolochia clematitis

Néhol bőven, tömeges is lehet

Arrhenatherum elatius

Szórványosan többfelé

*Asclepias syriaca

Szórványos, néhol elég sok

Brachypodium sylvaticum

Többfelé gyakori

Bromus hordaceus

Többfelé

Bromus tectorum

Kavicsdepóknál jellemzően

Calamagrostis epigeios

Szórványos, néhol bőven

Capsella bursa-pastoris

Néhol

Cardaria draba

Déli részen néhol

Carduus acanthoides

Néhol

Carduus crispus

Elég ritka

Carex acutiformis

Néhol

Carex riparia

Néhol
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Chaerophyllum temulum

Szórványos

Cirsium arvense

Szórványos

Clematis recta

Néhány

Clematis vitalba

Néhol gyakori

Conium maculatum

Út mellett néhány

Convolvulus arvensis

Néhol

Cornus sanguinea

Néhol

Crataegus monogyna

Szórványos

Dactylis glomerata

Többfelé, néhol jellemzően

*Echinocystis lobata

Elvétve (valószínűleg gyakoribb)

Elymus caninus

Néhol

Elymus repens

Néhol

Equisetum arvense

A déli részen egy helyen bőven

*Erigeron annuus agg.

Néhol, lokálisan lehet gyakori

Eryngium campestre

Déli részen néhol bőven

Euphorbia esula

Déli részen néhol

Euphorbia lucida

Többfelé

*Fallopia × bohemica

Egy foltban

Fraxinus angustifolia subsp. danubialis

Szórványos

*Fraxinus pennsylvanica

Szórványos

Galium aparine

Sokfelé tömeges

Galium verum

Déli réten többfelé

Glechoma hederacea

Gyakori

Hordeum murinum

Néhol gyakori

Humulus lupulus

Gyakori

Hypericum perforatum

Déli részen néhány

*Impatiens parviflora

Néhány (valószínűleg gyakoribb)

Iris pseudacorus

Többfelé, szórványos

Juglans regia

Néhol

Lapsana communis

Szórványos, néhol gyakori

Lathyrus pratensis

Néhol

Lemna minor

Többfelé

Lysimachia nummularia

Néhol sok

Marrubium peregrinum

Déli részen néhol

Morus alba

Többfelé

Myosotis ramosissima

Elvétve

Peucedanum alsaticum

Déli részen néhol
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Phalaris arundinacea

Többfelé, néhol kisebb állományok

Phragmites australis

Többfelé, nádasodások bőven vannak

Physalis alkekengi

Egy foltban

Plantago lanceolata

Déli részen a réten meghatározó

Plantago major

Üdébb utakon jellemzően

Poa annua

Néhol

Poa pratensis agg.

Gyakori

Polygonum aviculare agg.

Néhol

Populus alba

Jellemző

Populus nigra

Szórványos

Populus × euramericana

Többfelé, ültetvények is

Potentilla reptans

Többfelé gyakori

Pyrus pyraster

Néhol

Quercus robur

Részben telepítve

Ranunculus repens

Néhol

Reseda lutea

Elvétve

*Robinia pseudoacacia

Néhol gyakori

Rorippa austriaca

A déli réten néhány kisebb folt

Rorippa sylvestris

Néhol

Rosa agrestis

Déli részen elvétve

Rosa canina

Elvétve

Rubus caesius

Sokfelé bőven

Rumex obtusifolius

Többfelé

Salix alba

Gyakori

Salix purpurea

Néhol

Sambucus nigra

Gyakori

Scrophularia nodosa

Elvétve

*Solidago gigantea

Sokfelé tömeges

Sonchus asper

Néhol

Stachys germanica

Déli részen néhány

Symphytum officinale

Szórványos

Tanacetum vulgare

Néhol

Tragopogon dubius

Néhány

Trifolium campestre

Déli réten szórványos, másutt elvétve

Trifolium dubium

Kavicsdepóknál néhol

Trifolium pratense

Néhol

Trifolium repens

Többfelé jellemző
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Tripleurospermum perforatum

Néhány

Ulmus laevis

Néhol; idős hagyásfák is

Ulmus minor

Szórványos

Urtica dioica

Gyakori, néhol tömeges

Veronica arvensis

Néhol bőven

Vicia angustifolia

Szórványos

Vicia cracca

Néhol

Viola elatior

Egy nagyobb foltban

*Vitis riparia
* = özönnövény

Gyakori

Madarak
Tudományos név

Pld

Ardea cinerea

1

Certhia brachydactyla

1

Ciconia nigra

1

Columba palumbus

1

Corvus cornix

2

Dendrocopos major

1

Emberiza citrinella

több

Fringilla coelebs

több

Luscinia megarhynchos

2

Oriolus oriolus

1

Parus caeruleus

több

Parus major

több

Phylloscopus collybita

1

Sturnus vulgaris

néhány

Sylvia atricapilla

több

Troglodytes troglodytes

1

Turdus merula

1

Turdus philomelos

1

Kétéltű
Peterakóhely: EOV y641847, x165349
Továbbá: Bombina bombina, Rana dalmatina
Rovar: Aeshna isoceles, Apatura metis, Neptis sappho, Polygonia c-album
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6. Solt dél
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A déli részen lévő legelő (marhalegelő most is) sokfelé ruderális kórós, gyomosodó, de
találhatóak valamivel jobb természetességű részek is. A kastély körüli területen számos
telepített/exotikus fa és cserje van, ezek nem kerültek a listába. Az erdős részek túlnyomóan
telepítettek, meglehetősen zavartak, jellemzően nitrofil gyomosak. A természetesség
meghatározóan 2, 3-as, csak néhol jobb. Értéke a területnek a legelőn és szélén, illetve az
erdős-ligetes részeken többfelé meghagyott néhány termetes kocsányos tölgy, fekete nyár.
Többfelé tömeges a ligeti csillagvirág.
Védett növények
Tudományos név

Megjegyzés, gyakoriság

Koordináta

Scilla vindobonensis

Tömeges

y645754 x156958

Scilla vindobonensis

Tömeges

y645671 x157165

Scilla vindobonensis

Bőven

y645631 x157276

Scilla vindobonensis

Bőven

y645580 x157588

Scilla vindobonensis

Bőven

y645741 x157745

További növények
Tudományos név

Megjegyzés, gyakoriság

Acer campestre

Néhol

*Acer negundo

Sokfelé, néhol jellemző

Acer tataricum

Néhol

Alliaria petiolata

Többfelé

Alopecurus pratensis

Legelő jobb részein, tisztásokon

*Amorpha fruticosa

Néhol jellemzően

Anthriscus cerefolium

Többfelé fyakori

Arrhenatherum elatius

Néhol

Ballota nigra

Néhol sok

Bellis perennis

Néhol jellemző

Brachypodium sylvaticum

Többfelé jellemző

Bromus hordaceus

Néhol gyakori

Bromus sterilis

Néhol tömeges

Bromus tectorum

Néhol

Capsella bursa-pastoris

Legelőn, utakon szórványos

Cardaria draba

Néhol

Carduus acanthoides

Tisztásokon, legelőn néhol bőven

Carex praecox

Legelőn szórványos

*Celtis occidentalis

Néhol jellemző, sokfelé meghatározó

Centaurea jacea agg.

Legelő jobb részein
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Chelidonium majus

Néhol

Cirsium arvense

Néhol, de ott bőven

Cirsium vulgare

Tisztásokon néhol

Conium maculatum

Legelőn néhol tömeges

Cornus sanguinea

Szórványos

Crataegus monogyna

Néhol jellemző

Cruciata laevipes

Legelő jobb részein

Dactylis glomerata

Gyakori

Daucus carota

Legelőn néhol

Eryngium campestre

Legelő jobb részein

Euphorbia cyparissias

Legelő jobb részein

Festuca pseudovina

Legelő jobb részein

Fraxinus angustifolia subsp. danubialis

Elvétve

*Fraxinus pennsylvanica

Szórványos

Galium aparine

Többfelé jellemző

Galium mollugo

Legelőn, gáton néhol

Galium verum

Legelőn szórványos

Geum urbanum

Többfelé, szórványos

Glechoma reptans

Néhol

Humulus lupulus

Sokfelé

Juglans regia

Néhol jellemző

Lamium purpureum

Néhol

Leonurus cardiaca

Néhol tisztáson

Ligustrum vulgare

Néhol

Lotus corniculatus

Legelő jobb részein

Lycium barbarum

A legelőnél egy nagy foltban

Lysimachia nummularia

Néhol, itt lehet gyakori

Morus alba

Néhol bőven

Onopordum acanthium

Legelőn néhány

Ornithogalum boucheanum

Néhol

Poa pratensis

Tisztásokon lehet bőven

Populus alba

Többfelé, jellemző

Populus nigra

Néhol

Populus × canescens

Néhol

Populus × euramericana

Néhol bőven

Potentilla reptans

Néhol

Prunus spinosa

Néhol, szegélyeken
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Quercus robur

Néhol szép, idős hagyásfák is

Ranunculus ficaria

Néhol bőven

Ranunculus repens

Néhány helyen sok

*Robinia pseudoacacia

Többfelé, szórványos

Rubus cesius

Sokfelé tömeges

Rumex patientia

Elvétve

Salix alba

Néhol jellemzően

Sambucus nigra

Jellemző többfelé

*Solidago gigantea

Többfelé bőven

Stellaria media agg.

Néhol bőven

Symphytum officinale

Egy réten szórványos

Taraxacum officinale

Néhol

Trifolium pratense

Néhol

Ulmus laevis

Szórványos

Ulmus minor

Szórványos

Urtica dioica

Sokfelé tömeges

Valerianella locusta

Legelőn néhol bőven

Veronica hederifolia agg.

Néhol bőven

Viola odorata

Gyakori

Viola odorata × suavis
* = özönnövény

Többfelé

Madarak
Tudományos név

Pld

Buteo buteo

1

Carduelis carduelis

raj

Dendrocopos major

1

Dendrocopos medius

1

Dendrocopos minor

1

Dryocopus martius

1

Emberita calandra

1

Emberiza citrinella

5

Erithacus rubecula

2

Fringilla coelebs

néhány

Luscinia megarhynchos

1

Motacilla alba

1

Parus major

csapat
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Parus palustris

2

Streptopelia turtur

1

Sylvia atricapilla

többfelé

Turdus merula

több

Turdus philomelos
több
Valamint egy nagytestű madár fészke: EOV y645640 x156596
Rovar
c-betűs lepke - Polygonia c-album
nappali pávaszem – Aglais io
atalanta lepke – Vanessa atalanta
csőröslepke - Libythea celtis
zöldes gyöngyházlepke – Argynnis pandora
kis fehérsávoslepke - Neptis sappho
fénycsapda: EOV y645998, x156405 95 > további 21 faj
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7. Harta
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A terület kitűnő példája a jelenleg is zajló partépítésnek és beerdősülésnek. A domború part
Duna felőli részét helyenként vastag sávokban borítja az uszadék, mely a parton lerakódva
gyakorlatilag folyamatosan tölti fel a meder külső részét. Az uszadékra iszap és hordalék
rakódik, ezen elsőként a fehér füzek telepednek meg, majd folyamatosan a további növényzet.
A parti P1-sávok ilyen, a kiszállás idején - a magas vízállás miatt -, néhol még a vízben álló,
fiatal, sarjadó füzeseket jelöl.

Beljebb az erdősülés további szintjei figyelhetők meg – egészen a már beállt, hatalmas idős
fákat (Populus alba, Salix alba, Populus nigra) is tartalmazó, tájképileg is értékes puhafás
ligeterdőkig. Az invazív fajok borítása sajnos itt is jelentős – aranyvessző, zöld juhar,
gyalogakác, amerikai kőris, közönséges vadszőlő nagy foltokban van jelen.
Védett növények
Tudományos név

Megjegyzés, gyakoriság

Scilla vindobonensis

Foltokban
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További növények
Tudományos név

Megjegyzés, gyakoriság

Acer campestre

Helyenként

*Acer negundo

Sokfelé

Alliaria petiolata

Sokfelé

*Amorpha fruticosa

Foltokban

Anthriscus cerefolium

Helyenként tömeges

Aristolochia clematis

Kisebb foltokban

Arctium lappa

Elszórtan

Barbarea vulgaris

Elszórtan

Brachypodium sylvaticum

Foltokban

Bromus sterilis

Foltokban

Bromus tectorum

Foltokban

Capsella bursa-pastoris

Kevés helyen

Cardamine pratensis

Elszórtan

*Celtis occidentalis

Néhol, szálanként

Chelidonium majus

Akác alatt tömeges

Convallaria majalis

Foltokban

Cornus sanguinea

Csoportokban

Crataegus monogyna

Helyenként

Cruciata laevipes

Foltokban

Dactylis glomerata

Néhol

Fraxinus angustifolia subsp. danubialis

Kisebb foltokban

*Fraxinus pennsylvanica

Foltokban

Galium aparine

Helyenként tömeges

Galium mollugo

Kisebb foltokban

Geum urbanum

Elszórtan

Geranium robertianum

Kisebb foltokban

Glechoma reptans

Nagyobb foltokban

Humulus lupulus

Szinte mindenhol

Iris pseudacorus

Néhol

Lamium purpureum

Kisebb foltokban

Ligustrum vulgare

Elszórtan

Lysimachia nummularia

Elszórtan

Morus alba

Egy-egy példány

Ornithogalum boucheanum

Elszórtan

Parthenocissus inserta*

Helyenként nagy foltokban, fákon is
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Phalaris arundinacea

Parton helyenkétn nagy foltokban

Populus alba

Nagy idős példányok és fiatalok vegyesen

Populus nigra

Nagy idős példányok és fiatalok vegyesen

Populus × canescens

Ültetve sorokban

Prunus spinosa

Elszórtan

Quercus robur

Egy-egy példány

Ranunculus ficaria

Helyenként tömeges

Ranunculus repens

Elszórtan

*Robinia pseudoacacia

Kisebb-nagyobb foltokban

Rubus cesius

Aljnövényzetben tömeges

Rumex obtusifolius

Elszórtan

Salix alba

Nagy idős példányok és fiatalok vegyesen

Sambucus nigra

Akácok közelében foltokban

*Solidago gigantea

Helyenként tömeges, nagy foltokban

Stellaria media agg.

Foltokban

Symphytum officinale

Elszórtan

Taraxacum officinale

Néhol

Ulmus laevis

Nagyobb példányok is

Ulmus minor

Néhány

Urtica dioica

Szinte mindenhol tömeges

Veronica hederifolia agg.

Nagy foltokban

Viola odorata
* = özönnövény

Kis foltokban
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8. Dunapataj
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A terület értékét elsősorban az elszórtan, főleg a középső részen lévő idős, termetes honos fák
– kocsányos tölgyek, vénicek, fehér nyárak, fekete nyárak – adják. Lehet értékesebb a déli
részen lévő több kaszálórét is.
A déli részen a kaszálók környékén értékesebb fafajokat is felsorakoztató ligetfoltok is
vannak, de bőven van – főleg a Duna közelében – akácos, zöld juharos erdőrész.
A terület jelentős része beépített (hétvégi házak), parkosított, kiskertes. A Harta déli –
Dunapataj északi részére eső horgásztanyák körül, magasabb térszíneken sok helyen tiszta
akácosok találhatók, a vízhez (főághoz és holtágakhoz) közelebb viszont csak a ligeterdő él
meg.

Védett növények
Tudományos név

Megjegyzés, gyakoriság

Koordináta

Scilla vindobonensis

Régebbi adat (2013. 04. 22.);
gyakori

647000 149439

Scilla vindobonensis

Régebbi adat (2013. 04. 22.);
gyakori

646449 148831

Cephalantera damasonium

Néhány tő, erdőfoltban

646445 148045 (kb.)

További növények
Ligeterdőkben, alacsony ártéren:
Tudományos név

Megjegyzés, gyakoriság

Acer campestre

Néhol

*Acer negundo

Bőven

Acer saccharinum

Elszórtan megjelenik a parton

Agrimonia eupatoria

Déli kaszálókon

*Ailanthus altissima

Néhol sarjad

Alliaria petiolata

Szórványos

Allium scorodoprasum

Gyepekben néhol nagyobb foltokban

Alopecurus pratensis

Néhol

*Amorpha fruticosa

Néhol, nem túl gyakori

Anthriscus cerefolium

Akácosok alatt nagy tömegben

Aristolochia clematitis

A déli részeken gyakori

Bellis perennis

Néhol

Brachypodium sylvaticum

Gyakori

Bromus sterilis

Néhol jellemző

Carduus acanthoides

Déli részen néhol tömeges

Carex remota

A szigeteken sokfelé

*Celtis occidentalis

Szórványos
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Chaerophyllum temulum

Szórványos

Chelidonium majus

Szórványos

Clematis recta

Déli részen néhol, nem túl sok

Clematis vitalba

Szegélyeken néhol bőven

Clinopodium vulgare

Déli kaszálókon

Convolvulus arvensis

Főleg utakon

Crataegus monogyna

Szórványos

Dactylis glomerata

Néhol bőven

Dactylis polygama

Gyakori

Dipsacus pilosus

Néhol

Elymus caninus

Néhol

Elymus repens

Néhol, főleg a déli részeken bőven

*Erigeron annuus agg.

Főleg a déli részeken, itt néhol bőven

Euonymus europaeus

Néhol

Euphorbia virgata

Déli részen néhol

Fraxinus angustifolia subsp. danubialis

Szórványos

*Fraxinus pennsylvanica

Szórványos

Galium aparine

Gyakori, néhol tömeges

Galium mollugo

Déli részen néhol

Galium rubioides

Déli részen kaszáló szélénél nagyobb foltban

Geranium robertianum

Szórványos

Geum urbanum

Szórványos

Glechoma hederacea

Gyakori

Hordeum murinum

Útszegélyeken néhol bőven

Humulus lupulus

Gyakori

Impatiens noli-tangere

A szigeteken néhol nagy foltokban

Impatiens parviflora*

Kisebb-nagyobb foltokban

Juglans regia

Szórványos

Lapsana communis

Szórványos, néhol gyakori

Ligustrum vulgare

Déli részen, nem sok

Lolium perenne

Néhol bőven

Lysimachia nummularia

Néhol

Morus alba

Szórványos

Parietaria officinalis

Néhol

*Parthenocissus inserta

Néhol jellemző, sok helyütt felfut a fákra

Phalaris arundinacea

Sokfelé foltokban, néhol jellemzően

Phragmites australis

Néhol
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Peucedanum sp. (palustre?)

Egy helyen, mocsárréten

Plantago lanceolata

Déli kaszálókon gyakori

Plantago major

Néhol bőven

Poa pratensis agg.

Szárazabb nyílt részeken néhol bőven

Poa trivialis

Néhol bőven

Polygonatum latifolium

Sok helyen kisebb-nagyobb foltokban

Populus alba

Gyakori

Populus nigra

Szórványosan többfelé

Populus tremula

Déli részen egy helyen fiatalabb fák foltban

Populus × canescens

Néhol

Populus × euramericana

Többfelé

Prunella vulgaris

Utakon jellemzően

Prunus cerasifera

Szórványos

Prunus spinosa

Szegélyeken sok helyen

Pyrus pyraster

Elvétve

Quercus cerris

Déli részen, egy helyen néhány nagyobb

Quercus robur

Többfelé

Ranunculus acris

Déli részen néhol

Ranunculus repens

Néhol

*Robinia pseudoacacia

Északabbra szórványos, a déli részen gyakori

Rorippa sylvestris

Időszakos vízállásokban utakon jellemző

Rosa canina

Elvétve

Rubus caesius

Meghatározó

Rumex obtusifolius

Gyakori

Rumex sanguineus

Néhol

Salix alba

Gyakori

Sambucus nigra

Gyakori

Scutellaria hastifolia

Déli részen néhol

Securigera varia

Déli kaszálókon

*Solidago gigantea

Gyakori, többfelé meghatározó

Stellaria media agg.

Néhol bőven

Symphytum officinale

Néhol, nem túl gyakori

Taraxacum officinale

Szórványos

Tragopogon orientalis

Déli kaszálókon

Trifolium repens

Néhol

Trifolum pratense

Néhol

Ulmus laevis

Szórványos, néhol nagyobb fák is
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Ulmus minor

Néhol

Urtica dioica

Sokfelé állományalkotó

Veronica chamaedrys

Déli részen egy helyen néhány

Veronica serpyllifolia

Üde utakon néhol

Vicia cracca

Déli részen szórványos

Viola odorata

Többfelé

Viola odorata × suavis

Talán főleg ez

*Vitis riparia
* = özönnövény

Néhol jellemző

Kaszálókon:
Tudományos név

Megjegyzés, gyakoriság

Achillea millefolium

Helyenként

Agrimonia eupatoria

Kis foltokba

Amorpha fruticosa*

Kevés

Arrhenatherum elatius

Állományalkotó

*Asclepis syriaca

Kevés

Astragalus cicer

Kisebb foltokban

Bromus mollis

Nagy foltokban

Carduus acanthoides

Néhol tömeges

Cerinthe minor

Néhol nagy foltokban

Coronilla varia

Kis foltokban, szétterülve

Dactylis glomerata

Kisebb mértékben állományalkotó

*Erigeron annuus agg.

Sokfelé foltokban

Festuca sp. (valsz. a pseudovina)

Néhol állományalkotó

Medicago lupulina

Helyenként

Melampyrum arvense

Helyenként

Lotus corniculatus

Helyenként

Plantago lanceolata

Helyenként

Ranunculs acris

Szálanként

Salvia austriaca

Foltokban

Scabiosa ochroleuca

Helyenként

Solidago gigantea*

Kevés

Stellaria holostea

Néhol

Symphytum officinale

Néhol

Taraxacum officinale

Helyenként

Tragopogon orientalis

Elszórtan
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Trifolium repens

Nagy foltokban

Trifolum pratense

Foltokban

Vicia cracca

Foltokban

Magas ártér erdőfoltjaiban:
Tudományos név

Megjegyzés, gyakoriság

Acer campestre

Néhol elegyedik

Acer negundo*

Sokfelé

Aristolochia clematitis

Foltokban az aljnövényzetben

Brachypodiumm sylvaticum

Nagy foltokban

Cephalantera damasonium

Néhány tő, erdőfoltban

Clematis vitalba

Szegélyeken sok helyen

Convallaria majalis

Elszórtan

Cornus mas

Elszórtan

Frangula alnus

Erdőfoltok szegélyén

Fraxinus angustifolia subsp. danubialis

Helyenként sok

Galium aparine

Helyenként tömeges

Geum urbanum

Sokfelé

Geranium robertianum

Foltokban

Humulus lupulus

Tömeges

Juglans regia

Elszórtan

Quercus robur

Kevés idős példány

Phragmites communis

Foltokban

Polygonatum latifolium

Kisebb foltokban

Populus alba

Többfelé, sokféle korú egyedek

Rosa canina

Erdőfoltok szegélyén

Sambucus nigra

Foltokban

Ulmeus laevis

Erdőfoltokban helyenként sok

Ulmus minor

Erdőfoltokban

Viola odorata

Többfelé

Madarak
Tudományos név

Pld

Ardea cinerea

1

Buteo buteo

1

Dendrocopos major

1
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Emberiza citrinella

1

Fringilla coelebs

Gyakori

Haliaetus albicilla

1 idős madár egy fán,
EOV y645506, x147254

Motacilla alba

1

Oriolus oriolus

Néhány

Parus coeruleus

1

Parus major

Néhány

Phylloscopus collybita

2

Sitta europaea

2–3

Streptopelia turtur

Néhány

Sturnus vulgaris

Néhány

Sylvia atricapilla

Gyakori

Tringa ochropus

1

Turdus merula

Többfelé

Turdus philomelos

Gyakori

Rovar
magyar színjátszólepke - Apatura metis
c-betűs lepke - Polygonia c-album
nappali pávaszem – Aglais io
atalanta lepke – Vanessa atalanta
farkasalma lepke - Zerynthia polyxena
csőröslepke - Libythea celtis
málna-gyöngyházlepke - Brenthis daphne
fénycsapda: EOV y646645, x147189 93 > további 37 lepkefaj
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9. Dunaszentbenedek
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Értékes, nagyobb kiterjedésű keményfás (jellegű) erdőfoltok vannak a gáton kívül és belül
egyaránt. Néhány jobb erdei lágyszárú faj csak itt került elő.
Az összterület egyébként változatos: a kisebb szántók mellett sok a zavart, özönnövényes
terület, a telepített erdő. A kaszálók, egykori legelők és egyéb nyílt élőhelyek közepesen
értékesek. Szép, nagyobb kiterjedésű fáskaszálót találunk a Duna közelében. Értékesek a
Duna közelében lévő, azzal időszakosan összekötött vizek (mellékágak, holtágak, fokok) is.
Védett és vörös listás növények
Tudományos név

Megjegyzés, gyakoriság

Koordináta

Clematis integrifolia

Egy kis foltban, 5-6 virágos hajtás

y636642 x139571

Lonicera caprifolium

Néhány, de bizonyára gyakoribb

y637369 x139393

Lonicera caprifolium

Erdőszegélyben bőven

y637093 x139585

Lonicera caprifolium

Az erdőszegélyben végig

y636831 x139610

Platanthera chlorantha

4 virágos és 1 fiatal tő

y637494 x139397

Schoenoplectus triqueter

Vörös Lista (EN/AV); régebbi adat
(2007. 07. 24.); kb. 25 hajtás

y636664 x142104

Scilla vindobonensis

Régebbi adat (2003. 05. 04.);
tömeges

y636837 x141350

Scilla vindobonensis

Régebbi adat (2003. 05. 04.);
néhány 1000 tő

y636891 x141937

Scilla vindobonensis

Régebbi adat (2003. 05. 04.);
tömeges

y637193 x142745

Árvízvédelmi gáton kívül eső keményfás erdő további növényei
Tudományos név

Megjegyzés, gyakoriság

Acer campestre

Gyakori; sokfelé sarjad is

*Ailanthus altissima

Elvétve sarjad, nő

Alliaria petiolata

Szórványos

Anthriscus cerefolium

Néhol bőven

Ballota nigra

Néhol gyakori

Brachypodium sylvaticum

Gyakori

Bromus benekenii

Szórványos

Bromus sterilis

Néhol bőven

Calystegia sepium

Út mellett szegélyben néhol

Cardamine impatiens

Néhol

Carex sylvatica

Gyakori

*Celtis occidentalis

Néhol

Cerinthe minor

Erdőszegély közelében néhány
47

Chaerophyllum temulum

Szórványos

Chelidonium majus

Néhol

Cirsium arvense

Szegélyeken néhol sok

Cirsium vulgare

Néhol

Clematis recta

Néhol sok

Clematis vitalba

Szegélyben néhol jellemző

Cornus sanguinea

Néhol

Corylus avellana

Elvétve

Crataegus monogyna

Néhol

Cruciata laevipes

Utakon néhol

Dactylis glomerata

Szegélyeken néhol

Dactylis polygama

Gyakori

Dipsacus fullonum

Néhány tő

Dipsacus pilosus

Néhol elég sok

Elymus caninus

Szórványos

Elymus repens

Szegélyeken, utak mentén néhol bőven

*Erigeron annuus agg.

Többfelé szórványosan, főleg szegélyeken

Eupatorium cannabinum

Elvétve

Fraxinus angustifolia subsp. danubialis

Gyakori

Galium aparine

Sokfelé bőven

Geranium robertianum

Szórványos

Geum urbanum

Szórványos

Glechoma hederacea

Többfelé gyakori

Hedera helix

Néhol gyakori

Humulus lupulus

Többfelé, főleg a szegélyeken

Hypericum hirsutum

Gyakori

Hypericum tetrapterum

Nedves úton, kevés

*Impatiens parviflora

Néhány (valószínűleg gyakoribb)

Lapsana communis

Gyakori

Ligustrum vulgare

Néhol jellemzően

Lysimachia nummularia

Nedves utakon néhol

Physalis alkekengi

Néhol, út közelében

Plantago major

Utakon néhol jellemzően

Poa annua

Utakon többfelé

Poa trivialis

Gyakori

Polygonatum latifolium

Egy helyen elég sok

Populus alba

Jellemző többfelé
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Potentilla reptans

Nedves utakon néhol

Prunus spinosa

Szegélyeken néhol elég sok

Qurcus robur

Szórványos, de jellemző

Rhamnus catharticus

Elvétve

*Robinia pseudoacacia

Szórványos, néhol elég sok

Rosa canina

Elvétve

Rubus caesius

Meghatározó

Rumex sanguineus

Gyakori

Sambucus ebulus

Néhol bőven

Sambucus nigra

Szórványos, néhol bőven

Senecio erraticus subsp. barbareifolius

Üde utakon néhány

*Solidago gigantea

Többfelé, néhol bőven

Sonchus asper

Néhány

Stachys germanica

Néhány út közelében

Stachys sylvatica

Többfelé, néhol elég sok

Symphytum officinale

Elvétve

Tilia sp. (talán platyphyllos)

Egy

Ulmus laevis

Elvétve

Ulmus minor

Szórványos

Urtica dioica

Néhol bőven

Valeriana officinalis

Nedves úton több

Viburnum opulus

Néhány

Viola sp. (leginkább odorata × suavis)
* = özönnövény

Gyakori

H5bxOC jellegű „homoki gyep” növényei
(Az erdőszegély közelében az üdébb, cserjésebb, magasabban fekvő részeken kissé jobb a
növényzet.)
Tudományos név

Megjegyzés, gyakoriság

Ajuga genevensis

Néhol

Allium scorodoprasum

Szórványos

*Ambrosia artemisiifolia

Szórványos

*Amorpha fruticosa

Néhol bőven

Apera spica-venti

Széleken néhol

Arenaria serpyllifolia

Kubikgödrös részen jellemző

*Asclepias syriaca

Szórványos

Astragalus cicer

Egy helyen elég sok
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Bromus hordaceus

Gyakori

Bromus tectorum

Kubikgödrös részen jellemző

Calamagrostis epigeios

Néhol foltokban, szórványos

Carduus acanthoides

Néhol

Carex praecox

Néhol, de itt bőven

Cirsium arvense

Néhol

Cirsium vulgare

Szórványos

*Conyza canadensis

Kubikgödrös részen néhány

Crataegus monogyna

Elszórtan, de jellemzően

Elymus repens

Néhol bőven

Equisetum ramosissimum

Elvétve

*Erigeron annuus agg.

Szórványos

Eryngium campestre

Néhol, itt szórványos

Euphorbia esula

Néhol

Festuca pseudovina

Szórványos, foltokban jellemző

Galium verum

Elég ritka

Hypericum perforatum

Széleken néhol sok

Lathyrus tuberosus

Gyakori

Leucanthemum vulgare

Szórványos, néhol elég sok

Lotus corniculatus

Kevés

Medicago minima

Néhol bőven

Phragmites australis

Inkább csak szálanként, néhol

Picris hieracioides

Elvétve

Plantago lanceolata

Gyakori

Poa pratensis agg.

Gyakori

Polygala comosa

Néhol elég sok

Potentilla argentea

Szórványos

Reserda lutea

Elvétve

Rorippa sylvestris

Időszakosan vízállásos gödrökben, utakon

Silene latifolia subsp. alba

Elvétve

*Solidago gigantea

Inkább a széleken, szórványos

Trifolium campestre

Gyakori

Trifolium pratense

Elvétve

Urtica dioica

Foltszerűen, szórványos

Verbascum blattaria

Néhány

Verbena officinalis

Többfelé

Vicia angustifolia

Gyakori
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Vulpia myorus
* = özönnövény

Gyakori

Szárazabb, néhol ecsetpázsitos fáskaszáló növényei
Tudományos név

Megjegyzés, gyakoriság

Allium scorodoprasum

Néhol tömeges

Alopecurus pratensis

Meghatározó néhol

Arctium lappa

Elvétve

Aristolochia clematitis

Néhol

*Asclepis syriaca

Néhol, nem sok

Bromus hordaceus

Néhol bőven

Carduus acanthoides

Elvétve

Carex hirta

Néhol

Carex praecox

Néhol bőven

Centaurea jacea agg.

Néhol

Cirsium arvense

Néhol elég sok

Convolvulus arvensis

Néhol

Dactylis glomerata

Néhol jellemző

Elymus repens

Többfelé meghatározó

Euphorbia esula

Néhol

Galium aparine

Néhol gyakori

Galium verum

Elvétve

Glechoma hederacea

Mélyebb részeken gyakori

Lathyrus tuberosus

Néhol

Morus alba

Néhány

Poa pratensis agg.

Meghatározó néhol

Populus nigra

Elszórtan, több termetes fa

Potentilla reptans

Szórványos

Ranunculus acris

Elvétve

Rorippa austriaca

Néhány foltban

Rumex crispus

Elvétve

Rumex thyrsiflorus

Néhány tő

Salix alba

Néhány

Solanum dulcamara

Mutatóban

Taraxacum officinale

Szórványos

Trifolium campestre

Gyakori

Urtica dioica

Néhol foltokban
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Vicia angustifolia
* = özönnövény

Gyakori

További területek növényei (csak azok a fajok, melyek az előbbi területeknél nem
szerepelnek)

Tudományos név

Megjegyzés, gyakoriság

*Acer negundo

Sokfelé bőven

Acer pseudoplatanus

Elszórtan néhol, bizonyára eredetileg ültetve

Agrimonia eupatoria

Néhol

Barbarea stricta

Egy helyen néhány

Bromus inermis

Néhol

Carduus crispus

Elvétve

Carduus nutans

Egy foltban

Clinopodium vulgare

Néhol erdőszegélyben

Consolida regalis

Néhány

Equisetum arvense

Vetésben egy helyen bőven

Euonymus europaeus

Néhol

Euphorbia cyparissias

Néhol

Euphorbia lucida

Egy helyen bőven

*Fraxinus pennsylvanica

Néhol

Galium mollugo

Szórványos

Galium rubioides

Néhol foltokban

Lathyrus pratensis

Néhol

Lolium perenne

Néhol bőven

Matricaria discoidea

Úton egy helyen sok

Medicago lupulina

Elvétve

Moehringia trinerva

Néhol

Myosotis scorpioides

Többfelé bőven

Onopordum acanthium

Egy helyen sok

Papaver rhoeas

Néhol, nem túl sok

Peucedanum alsaticum

Néhány (valószínűleg gyakoribb)

Phalaris arundinacea

Néhol jellemzően

Pinus nigra

Egy telepítés

Polygonum aviculare agg.

Gyakori

Populus × euramericana

Többfelé, ültetvények is

Prunella vulgaris

Főleg az üdébb utakon
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Prunus cerasifera

Többfelé

Ranunculus polyanthemos

Néhány

Rosa rubiginosa

Egy bokor

Rumex obtusifolius

Többfelé gyakori

Salix alba

Sokfelé

Stachys germanica

Néhol

Trifolium repens

Néhol jellemző

Tripleurospermum perforatum

Szántókon többfelé

Veronica chamaedrys

Néhol erdőszegélyben

Vicia cracca

Néhol

Madarak
Tudományos név
Aegithalos caudatus

Pld
Kis csapat

Ardea cinerea

1

Buteo buteo

4

Emberiza citrinella

2

Fringilla coelebs
Luscinia megarhynchos

Több
Néhány

Milvus migrans

2

Motacilla alba

1

Nycticorax nycticorax

1

Oriolus oriolus

2

Phylloscopus collybita

2

Picus viridis

1

Streptopelia turtur

Néhány

Sturnus vulgaris

Több

Tringa ochropus

2

Turdus merula

3

Turdus philomelos

Néhány

53

Rovarok
c-betűs lepke - Polygonia c-album
nappali pávaszem – Aglais io
kis rókalepke – Aglais urticae
nagy rókalepke – Nymphalis polychloros
atalanta lepke – Vanessa atalanta
kis fehérsávoslepke - Neptis sappho
málna-gyöngyházlepke - Brenthis daphne
magyar színjátszólepke – Apatura metis
fénycsapda:
CS01 EOV y636008 x140740 93 > további 19 faj
CS02 EOV y636429 x139100 95 > további 24 faj
CS03 EOV y637033 x139589 95 > további 37 faj
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10. Foktő
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A terület nagyobbik része sziget, a helybélik csak „Zátony” néven ismerik. Eredetileg telejs
egészében ártéri puhafaliget borította. Ebben ma, a Zátony közepén, több helyen fakitermelés
nyomai látszanak, benne nádasos, csalános, aranyvesszős növányzettel. A fás élőhelyeken
elég erős a zöld juhar és az amaerikai kősis nyomása, még meglehetősen temrészetes képet
nyújtó terület.
Csak élőhelytérképezést végeztünk itt, az erdő tömegét fehér nyár, fekete nyár, fehér fűz, zöld
juhar, amerikai kőris, vénic szil alkotja.
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Összegzés
A vizsgált értékelhető területek növényzetének természetessége vitatható minőségű. Ha a
Német-Seregélyes féle temészetességi indexet szigorúan értelmezzük, úgy többnyire 2-es,
csak kisebb foltokban 3-as. Ez alól kivétel lehet a nyílt, özönfajoktól mentes nádasos,
magassásos, mocsaras foltok némelyike (inkább 3-as), valamint a kis dunai szigeteken,
zátonyokon, közvetlen vízparton megtelepedő, sarjadó füzesek azon része, ahol özönfajok
nincsenek vagy csak kis számban mutatkoznak. Mindazonáltal már a felületes
szemrevételezéskor sok esetben „őserdő” érzést kelt némelyik puhafaliget váltazatos
sturktúrája és általában egész fiziognómiája, annak ellenére, hogy fafajok jelentős hányadát
zöld juhar illetve amerikai kőris teszi ki. A hagyományos természetességi index feltétel
nélküli használat helyett ezért inkább egységesen a közepes, vagy közepes/gyenge jelzőt
érdemes használni, tekintettel arra, hogy az aljnövényzet szinte mindegyik helyek a „tiszta”
fűz-nyár ligetekre jellemző fajkészletet hordozza. Ezen belül is előfirdulnak jobb
természetességű foltok, ami magasabbra emelei pontozás skáláját.
Dunaszentbenedek mellett a keményfás erdők természetessége foltokban eléri a 4-es szintet.
Itt több olyan értékesebb (két védett) lágyszárú is előkerült, melyek máshol nem vagy alig
mutatkoztak.
A szárazabb, nyílt, nagyobb kiterjedésű kaszálók, rétek, legelők az összterületen vegyes képet
mutatnak. Az intenzívebben legeltetett részek gyengébbek, gyomosabbak; ruderális kórósok
jellemzően vannak. A jobb állapotú részek természetessége általában közepes, helyenként jó.
Dunaszentbenedek közelében szép fáskaszáló található, melyet mocsárrétenalakítottak ki, de
már évtizedek óta nem látja el kaszáló funkcióját.
Fontos figyelembe venni és a vegetáció ábrázolásakor elkülöníteni a telepített, „sudaras” fehér
füzeseket. Ezek aljnövényzete rendszerint azonos a jobb foltokéval, azoktól „ránézésre” nem
vagy csak nehezen választhatók el. Érdemes az elérhető összes Google Earth légi fotót
végignézni, mert gyakran régebbi, téli időszakban készült képeken érhető jól tetten a sorokba
rendezettség. Ilyen füzesek olykor a nagyobb szigeteken is vannak és gyakran a folyó
partjától 10–20 m-re már ilyenek találhatóak.
Ugyancsak fontos a telepített keményfás – jellemzően cseres – erdők elkülönítése (pl.
Szalkszentmárton).
Igazi tölgy-kőris-szil ligetek csak elvétve fordulnak elő a területen, pontosabban kicsi,
nehezen lehatárolható foltokban. A legtöbbször ezekben is sok a zöld juhar, a
természetességük ma már gyenge. Segítheti a felismerést az aljnövényzet, de nem a
csillagvirág előfordulása (mert ez a faj sokfelé megtelepszik, sokáig túlél), hanem inkább a
hóvirág, gyöngyvirág, széleslevelű salamonpecsét. A jobb keményfás foltok aljnövényzetében
nem igazán van özönfaj. Kivétel a dunaszentbenedeki helyszín, ahol – bár nagyrészt ültetett,
egykorú, de jobb fajkészletű – kiterjedtebb keményfás erdőrészek is vannak.
A vizsgált terület értékesebb részei – a szigeteken megtelepedő füzeseken, bokorfüzeseken túl
– a gyakran csak a parti keskeny sávban (15–20 m) lévő puhafás szegélyek (bár itt sokszor
gyakori a zöld juhar), a lefűződő mellékágakat, fokokat hasonlóképpen keskenyebben
szegélyező (a gyakoribb vízborítás miatt már be nem ültetett) puhafás szegélyek (szintén
gyakori sokfelé a zöld juhar, sajnos), illetve a tölgy-kőris-sziles foltok. Eleve érték (táji
jelleggel is) a sok mellékág, holtág, időszakos vízborítás, fok vízteste és az ezeket szegélyező,
benövő lágyszárú növényzet, hínárnövényzet.
Külön értékei a területnek az idős, termetes honos fafajok, melyek elszórtan – erdőtagokban
és nyílt részeken is – többfelé jelen vannak. Ilyenek a fekete nyárak (néhol hasonlóan nagy
nemes nyárak is vannak!), a fehér nyárak, a vénicek, a kocsányos tölgyek, ritkábban fehér
füzek.
A magas vízállás és a korai felmérési időszak miatt a terület egyik értékét adó (jelölő élőhely)
pionír iszapnövényzet (I1) nem volt vizsgálható.
A terület özönnövényes fertőzöttsége sajnos a legtöbb helyen meghatározó. Első helyen
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említhető a zöld juhar (Acer negundo) és a magas aranyvessző (Solidago gigantea), de egyéb
özönfajok: parti szőlő (Vitis riparia), selyemkóró (Asclepias syriaca), egynyári seprence
(Erigeron annuus agg.), süntök (Echinocystis lobata), tájidegen őszirózsafajok (Aster spp.),
amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica), fehér akác (Robinia pseudoacacia), nyugati ostorfa
(Celtis occidentalis) stb. is jellemzően, olykor tömegesen mutatkoznak.
Antropogén hatásnak (stradok, horgászok) a terület több ponton is erősen kitett. Néhol (pl.
Dunapataj) jelentős a beépítés, parkosítás.
Megfigyelt ÁNÉR 2011 élőhelyek:
Ac – Álló- és lassan áramló vizek hínárnövényzete
B1a – Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások
B2 – Harmatkásás, békabuzogányos, pántlikafüves mocsári-vízparti növényzet
B5 – Nem zsombékoló magassásrétek
BA – Fragmentális mocsári- és/vagy hínárnövényzet mozaikok álló és folyóvizek partjánál
D34 – Mocsárrétek
D6 – Ártéri és mocsári magaskórósok, árnyas-nyirkos szegélynövényzet
(H5a – Löszgyepek, kötött talajú sztyeprétek – talán ide sorolhatók a legjobb fajkészletű szárazabb
gyepek; nem sok van)
I1 – Nedves felszínek természetes pionír növényzete
OB – Jellegtelen üde gyepek
OC – Jellegtelen száraz-félszáraz gyepek
OD – Lágyszárú évelő özönfajok állományai
OF – Magaskórós ruderális gyomnövényzet
OG – Taposott gyomnövényzet és ruderális iszapnövényzet
(J3 – Folyómenti bokorfüzesek – talán van, de nem jellemző szerintem)
P2a – Üde és nedves cserjések
P2b – Galagonyás-kökényes-borókás száraz cserjések
J4 – Fűz-nyár ártéri erdők
J6 – Keményfás ártéri erdők
RB – Őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy pionír erdők
RDb – Őshonos lombos fafajokkal elegyes idegenhonos lombos és vegyes erdők
P6 – Kastélyparkok és arborétumok az egykori vegetáció maradványaival vagy regenerálódásával
P1 – Őshonos fafajú fiatalosok
P3 – Újonnan létrehozott, őshonos vagy idegenhonos fafajú fiatal erdősítés
P8 – Vágásterületek
S1 – Ültetett akácosok
S2 – Nemesnyárasok
S3 – Egyéb ültetett tájidegen lombos erdők
P2c – Idegenhonos cserje vagy japánkeserűfű fajok uralta állományok
S6 – Nem őshonos fafajok spontán állományai
S7 – Nem őshonos fajú facsoportok, erdősávok és fasorok
T1 – Egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák
T9 – Kiskertek
U8 – Folyóvizek
U9 – Állóvizek
U4 – Telephelyek, roncsterületek, hulladéklerakók
U7 – Homok-, agyag-, tőzeg és kavicsbányák, digó- és kubikgödrök, mesterséges löszfalak
U10 – Tanyák, családi gazdaságok
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