
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Somogyvári Pogány-völgyi-víz TT

Utoljára módosítva: 2013-09-12 09:48:14

Megye: Somogy Községhatár: Somogyvár

A terület kiterjedése: 95.7545 hektár Védetté nyilvánítás év: 2005

GPS koordináták: 46.587500; 17.634240
46.589215; 17.639797 46.561750; 17.638070

Felmérést végző személy(ek) neve: Szatóri János, Főnyedi Elemér

E-mail címe(k): szatori@t-online.hu

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A terület két nagyobb részre osztható. Az É-i részt egyrészről a Bartók Béla – Szávica út
kereszteződését É-felé földúton elhagyva 450 m után jobbra fordulva 720 m múlva érhetjük el.
Gyalogút nincs, csak „terep”, vízfolyással, bozótossal, stb. GPS: 46.58750; 17.63424 Másrészről
a Várhegy útról Ny-i irányba a Koppány emlékhely mellől indulva a vasúti síneken át. GPS:
46.589215, 17.639797 Gyalogutak hiányában a területet átszelő vasúti sin a legkönnyebbnek
vélt útvonal, de ez igen veszélyes mutatvány. A terület D-i részét a Brézai erdőn keresztül, erdei
utak után érjük el, szintén csak terepi megközelítés lehetséges, vagy Pamuk falun keresztül a
Petőfi utca É-i végéről. GPS: 46.56175 ; 17.63807

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A Pogányvölgyi-víz folyása mentén, a patakot kísérő Fehér fűz és Szürke nyár ligetek, a kezelés
hiánya miatt az elszaporodó Solidágós vizes rétek jellemzik. Több duzzasztott halastó van itt. Az
északon található tó meg kialakítás alatt. Nagyon nehezen megközelíthető terület.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
15 % Erdő
% Gyep
30 % Cserjés
55 % Vizes terület
% Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
A1;BA;U9;B1a;B2;B5;P2a;J3;RB.

1/3



ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás:

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: Kevés
Parlagfű: Nincs
Magas/kanadai aranyvessző: Sok
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Nincs
Bálványfa ("ecetfa"): Kevés
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

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? - Helyi védettség -
Brézai-erdő

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

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

Balkáni fakopáncs, Balkáni gerle, Barátcinege, Barátposzáta, Barázdabillegető, Barna rétihéja,
Bíbic, Billegetőcankó, Cserregő nádiposzáta, Énekes nádiposzáta, Fülemüle, Jégmadár, Kakukk,
Nádi sármány, Nádirigó, Sárgarigó, Seregély, Szárcsa, Tövisszúró gébics, Vadgerle, Vízityúk
Vízi sikló, Mocsári teknős

5. Egyéb észrevétel
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