
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Keréki-legelő

Utoljára módosítva: 2013-09-10 21:13:17

Megye: Somogy Községhatár: Kutas

A terület kiterjedése: 59.5619 hektár Védetté nyilvánítás év: 2004

GPS koordináták: 46.365528, 17.443542

Felmérést végző személy(ek) neve: Ugrósdy Péter

E-mail címe(k): peter.u1967@gmail.com

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Kutas központjából észak felé fordulva, az Ady Endre utcán Segesd felé elhagyva a települést
egy bal-, majd nemsokára rá egy jobb derékszögű kanyart követően a jobb oldalon egy rövid
földút visz be a legelő délnyugati sarkához. A falutól mintegy 1,5 km-re vagyunk most.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A Keréki-legelő szabálytalan alakú mező, melyet délről és nyugatról keskeny fasorok
határolnak, keleti és északi felét nagyobb erdőtömbök zárják le. Megközelíthetősége
személygépkocsival is könnyű, a Kutas-Segesd közúttól 2-3 perces sétával elérhető a délnyugati
sarka, melyre kiérkezve, közvetlenül jobbra mellettünk magas fákkal (éger, kőris, fűz)
szegélyezett árok választja el déli oldalát a szomszédos mezőgazdasági területtől. Balról nagy
kiterjedésű, szabálytalan téglalap alakú, összefüggő mezei növényekkel borított rét tárul a
szemünk elé, ennek a nyugati, a már említett segesdi úttal párhozamos szélét is keskenyebb,
vegyes állagú fasor (éger, jegenyenyár, tölgy, stb.) határolja. A helyi védelem okát megalapozó
öreg fák (kőris, éger, gyertyán, tölgy) magányosan, vagy kisebb, laza, ligetes csoportokat
alkotva jellemzően az északkeleti felében állnak a legelőnek. Itt, a területet keletről határoló
erdőfolt előtt (égeres) az ÉK-i sarokban magas vízállású, vizenyős terület is található pár 100
m2-en, benne fiatal, feltehetően magról kelt kőrisfák. Mellette valamivel kisebb kiterjedésű
bokros (galagonyás), majd ezután ligetes akácos, majd bozótos húzódik be elénk az északi
oldalon lezárva a legelőt. A helyi vezetőnk elmondása szerint itt tavasszal rengeteg hóvirág
található. Továbbhaladva lassan elérkezünk egy átjáróhoz, mely a Keréki legelő északi felére
vezet, mely a délivel megegyező hosszúságú, viszont lényegesen keskenyebb, növényzetében
viszont teljesen azonos terület. E mezőrész északi határa tölgyerdő, keleti és nyugati szegélyei
déli részével megegyezőek, azok folytatásai.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE
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2.1. Megtalálható még a védettség indoka a területen? - Igen

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
A helyi önkormányzat az évszázados fák valamint eredeti környezetük megőrzésének érdekében
2004-ben védelem alá vette a területet, rendszeresen ellenőrzik, az állapotot továbbra is fenn
akarják tartani.

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
% Erdő
90 % Gyep
4 % Cserjés
2 % Vizes terület
4 % Egyéb
A területet határoló vegyes állagú fasorok, erdőszélek.

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
D34 Üde, fajgazdag gyep a mélyebb részeken D2 feketés talajú nedvesgyep zsombékoló sások
állománya B4 Galagonya cserjés P2b fáslegelők, fáskaszálók őshonos fákkal P45

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás,
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás: traktoros kaszálás szénakészítés céljából, bálázással, a fű növekedésének
függvényében

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Felmérés, Kaszálás,
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: 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? - Igen

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?
Erdő, rét, cserjés

2.10. Érintkezik a terület más természetvédelmi oltalmat élvező területtel? (pl. Natura 2000,
országos védettség, ex lege) - Nem
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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)

Hóvirág, kb 200-300 m2-es területen

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

Egerészölyv Vadgerle Sárgarigó tövisszúró gébics Feketerigó Énekes rigó

5. Egyéb észrevétel
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