
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Szomor, Bajnai-epöli vízfolyás területe

Utoljára módosítva: 2014-09-17 18:55:08

Megye: Komárom-Esztergom Községhatár: Szomor

A terület kiterjedése: 116.6699 hektár Védetté nyilvánítás év: 2006

GPS koordináták: WGS84 É 47.59774 K
18.70081 EOV 6040191, 2081765

Felmérést végző személy(ek) neve: Musicz László

E-mail címe(k): fabalis@gmail.com

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Szomor 040, 055/1, 055/10, 055/2, 055/4a, 055/4b, 055/4c, 055/5, 055/6, 055/7, 055/8, 055/9
hrsz A Szomorról Máriahalomra vezető közúton, Somodorpusztától az elkerített belterületi
ingatlanokig (tervezett lakópark) terjedő szakaszon, az út DK-i (jobb) oldalán lévő szántóföldek,
s az ebbe ékelődő Bajnai-epöli vízfolyás, a forrásával együtt, Szomor közigazgatási határáig,
amely egyben a megyehatár is. A Bajna-epöli vízfolyás mentén, keskeny sávban az út ÉNy-i
oldalán folytatódik a védett terület Szomor közigazgatási határáig.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Védett érték jellege: állat- és növénytani, tájképi Látogathatóság: a fenyvesek kerítéssel el
vannak zárva, a többi szabadon látogatható. Országos jelentőségű, vagy közösségi jelentőségű
védett terület érintettség: a forrás a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény erejénél
fogva országos védelem alatt áll (ex lege védett természeti terület). A terület legnagyobb része
szántóföld, kisebb része telepített tájidegen feketefenyves és akácos, és összesen mintegy 2 %
vizes terület van, amelyet egy szántóföldek által körülvett forrás alkot, és az ebből eredő
vízfolyás mentén mintegy 1-2 m szélességben megmaradt nádas vegetáció. A telepített fenyves
állományok a szomszédos belterületi ingatlanokkal (tervezett lakóparkkal) együtt el vannak
kerítve.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
A hrsz-ek nagy kiterjedésű szántóföldeket is tartalmaznak, ahol az indokoltságot nem látjuk
megalapozottnak.
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2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
4 % Erdő
0 % Gyep
0 % Cserjés
2 % Vizes terület
94 % Egyéb
3 % telepített, fiatal fenyőültetvény, 91 % szántó

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
T1 (egyéves szántóföldi kultúrák), S4 (Ültetett erdei- és feketefenyvesek), S1 (Akác
ültetvények), U8 (folyóvizek)

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Erdészeti tevékenység
Egyéb típus: szántóföldi művelés
Jellemzőik, intenzitás: Szántó: nagyüzemi. Erdő: üzemterv szerint.

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: Nincs
Parlagfű: Nincs
Magas/kanadai aranyvessző: Nincs
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) - Igen

2.11. Ha igen, milyen természetvédelmi oltalmat élvező területtel? - A vízfolyás forrása maga ex
lege terület, a helyi védett terület része is.

2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Nem
Darabszám:
Állapotuk:
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2.13. Vannak vadgazdálkodási létesítmények a területen?
Magasles: 0 db
Vadetető: 0 db
Szóró: 0 db
Egyéb (név és db):

Nincs

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)

Fokozottan védett növényfajok: Nem ismerünk a területen. Védett növényfajok: Nem ismerünk
a területen.

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

Fokozottan védett fészkelő/szaporodó fajok: Nem ismerünk a területen. Védett
fészkelő/szaporodó fajok: 5-10 pár tövisszúró gébics (Lanius collurio), 20-25 pár mezei pacsirta
(Alauda arvensis), 2-4 pár fürj (Coturnix coturnix), 5-8 pár barátposzáta (Sylvia atricapilla), 5-10
pár fekete rigó (Turdus merula)

5. Egyéb észrevétel
Utoljára módosítva: 10/2006 (05.05) ÖKT rendelet
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