
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Marcali, Boronkai-patak völgye

Utoljára módosítva: 2013-09-11 08:35:22

Megye: Somogy Községhatár: Marcali

A terület kiterjedése: ____ hektár Védetté nyilvánítás év: 2003

GPS koordináták: 46°35'8.51"N 17°26'36.27"E

Felmérést végző személy(ek) neve: Pánczél Mátyás

E-mail címe(k): hybryd83@gmail.com

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A terület kettő egymástól viszonylag távol eső élőhelyen lett kijelölve. A Marcali városhoz
közelebb eső részeket a 68-as főútról Öreglak irányába elindulva a Boronka városrész elérésével
közelíthetjük meg. A terület másik része Öreglak felé tovább haladva a gyótapusztai leágazásnál
a Gyótapuszta településrész elérésével közelíthető meg.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A terület védelem alá helyezése a Boronka Melléki Tájvédelmi Körzet esetleges jövőbeni
bővítését hivatott elősegíteni. A terület egyik harmada a Marcali víztározó melletti nádasokat,
füzeseket és erdősávokat öleli át. A terület második harmada a Boronka városrésztől délre a
Boronka patak mentén található nedves kaszálóréteket, füzeseket és száraz legelőket öleli át. Az
utolsó harmadot a Gyótapuszta városrészt körülölelő erdők és száraz legelők alkotják.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
A védelembe több olyan terület is be lett vonva ami nem indokolt. A következő helyrajzi
számok mind olyan helyi védett földterületet jelölnek amik már szántóföldként funkcionálnak:
0227, 0234, 0291/4, 0295/1, 0292, 0291/3, 0291/1, 0288/3, 0284/30, 0344/4.  A 0344/8
helyrajziszámú száraz legelőn egy alkalomszerűen használt roncsderbi pálya volt, azonban idén
már külszíni bányászat folyik rajta. A területen sok olyan erdőfolt is védelem alá lett helyezve,
ahol uralkodó fafaj az erdei fenyő, ill. felhagyott legelők ahol intenzíven terjed a fehér akác és a
bálványfa. A Gyótapuszát körülölelő erdőket a kocsányos tölgy, fehér akác és erdei fenyő
elegyek alkotják.
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2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
30 % Erdő
30 % Gyep
5 % Cserjés
20 % Vizes terület
15 % Egyéb
szántóföld

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
RC,B1a,J4,D34,H5b,S1,S45, U6, T1,J3,P2b, P2a

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás, Legeltetés, Nádaratás, Erdészeti
tevékenység
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás: Nedves réteken évente egyszer gépi kaszálás, száraz gyepeken extenzív
legeltetés lovakkal. Nádaratás alkalomszerűen kemény teleken, erdészeti tevékenység
folyamatos.

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Legeltetés, Kaszálás,
Egyéb típus:

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Sok
Selyemkóró: Kevés
Parlagfű: Kevés
Magas/kanadai aranyvessző: Kevés
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Nincs
Bálványfa ("ecetfa"): Kevés
Keskenylevelű ezüstfa: Kevés
Muflon: Nincs
Egyéb (nevezze meg):

2.7. Része a terület a Natura 2000 hálózatnak? - Igen
Egy része: 30 %

2.8. Érintkezik a terület más természetes élőhelyekkel? - Igen

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?
Erdei élőhely, vizes élőhely, gyepek, nádasok, berkek

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? - Boronka melléke Natura
2000 és Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet
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2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Nem
Darabszám:
Állapotuk:

2.13. Vannak vadgazdálkodási létesítmények a területen?
Magasles: 7 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)

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

nagy kócsag 7, vörös gém 3, törpegém 3, kis kócsag 2, bakcsó 6, fehér gólya 2, fekete gólya 1,
réti sas 1 szürke gém 5, berki tücsökmadár 2, nádi tücsökmadár 3, függőcinege 4, fülemüle 2,
barátposzáta 6, mezei poszáta 1, sárgarigó 3, cserregő nádiposzáta 1, nádirigó 5, nagy fakopáncs
3, erdei pinty 6, fekete rigó 3, énekes rigó 1, cigánycsuk 2, rozsdás csuk 1, sordély 2 pár,
csilpcsalpfüzike 3 pár, csuszka 3 pár, barkóscinege 10, barátcinege 5 pár, kék cinege 2 pár, szén
cinege 12 pár, citromsármány 8 pár, barna rétihéja  1 pár, füsti fecske 15, kakukk 3, tövisszúró
gébics 3 pár, tengelic 4 pár, zöldike 2 pár, vadgerle 3 pár, erdei fülesbagoly 2 pár  kardoslepke 1,
fecskefarkú lepke 1, nagy tűzlepke 2, kis színjátszó lepke 4, nappali pávaszem 3, fürge gyík 3,
mogyorós pele 2,éti csiga 13, vöröshasú unka 10, erdei béka 2, zöld levelibéka 15,

5. Egyéb észrevétel
A Marcali 4/F, 53-as, 31-es, 32-es, 37-es, 38-as és 56-os erdőtagokban kijelölt területek, az
erdészeti adatbázisban nem védett területként szerepelnek.
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