
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Kutasi Apáti-mező

Utoljára módosítva: 2013-09-10 21:14:02

Megye: Somogy Községhatár: Kutas

A terület kiterjedése: 44.7663 hektár Védetté nyilvánítás év: 2004

GPS koordináták: 46.344321, 17.428265

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.):
A Táncsics u. északi sarkán forduljunk nyugat felé a földútra, és mintegy 2-2,5 km után északi
irányban találjuk a legelőt.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A településtől nyugatra, meglehetősen távol levő Apáti-mező megközelítése a hozzá vezető
földút állapota miatt csapadékos időjárás esetén csak gyalogszerrel, kerékpárral, vagy strapabíró
terepjáróval lehetséges. Az akácossal, cserjékkel szegélyezett úton végighaladva jobbról-balról
mezőgazdasági területeket elhagyva érünk a nagyjából észak-déli irányban húzódó, leginkább
alaposan elnyújtott, hiányos sarkú téglalapra emlékeztető alakú magasfüvű legelőre. Nyugati
oldalán sűrű égeres erdőcsík, a keletin akácos-vegyes(kőris, juhar, nyár, tölgy) sáv húzódik. Alsó
egynegyedénél egy patak szeli ketté, ennek partját cserjés (galagonyás-vegyes)borítja. A mező
magas, üde gyepszőnyegét szénának kaszálják. Északi felében elszórtan találhatók a védett, idős
fák (tölgy, vadkörte, juhar).

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
Természetes legelő öreg fákkal, ennek az állapotnak a megőrzésére helyi védelembe véve
2004-ben. Az önkormányzat azóta is rendszeresen figyelemmel kíséri s sorsát, őrzi állapotát.

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
3 % Erdő
95 % Gyep
2 % Cserjés
% Vizes terület
% Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
nem vizes, magasfüvű, kaszálható rétek E1 galagonya, kökény, vadrózsa, boróka cserjései P2b
égerállomány patak mentén J5 fáslegelők, fáskaszálók őshonos fákkal P45
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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: 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) - 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

2/3



ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

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)

Nincsenek

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

Egerészölyv tövisszúró gébics Vadgerle sárgarigó Fekete rigó Énekes rigó

5. Egyéb észrevétel
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