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Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Csopaki-szőlők

Utoljára módosítva: 2013-08-17 16:42:51

Megye: Veszprém Községhatár: Csopak

A terület kiterjedése: 95,9784 hektár Védetté nyilvánítás év: 2008

GPS koordináták: 46.979374,17.912242

Felmérést végző személy(ek) neve: Balogh László

E-mail címe(k): smaragd60@gmail.com

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Mivel a Csopaki Önkormányzat rendelete szerint valamennyi Csopak külterületén szőlő
művelési ágban lévő területe védettséget élvez, szinte bármelyik irányba is hagyjuk el a község
belterületét, helyi védett területbe botlunk. A területek zöme két nagyobb tömbben a 71. sz.
főúttól a hegy felé található Csopak nyugati és keleti oldalán.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A területek zöme két nagyobb tömbben a 71. sz. főúttól a hegy felé található. Csopak település
nyugati (Arács felé eső) része a nagyobb tömb, míg kisebb részben a keleti (Palóznak felé eső)
oldalon található. Mindkét tömbben hagyományosan (nem nagyüzemi módon) kezelt
szőlőkultúrákkal, zömében szépen felújított e térségre jellemző présházakkal, pincékkel. Bár
vannak beton oszlopok és kordonok, többségében faoszlopok tartják a feszítő drótokat. A
szőlősorok végét vagy a telekhatárokat gyakran gyümölcsfák főként mandula, dió, meggy jelzi,
amelyek kora tavasszal csodálatos virágba borítják a domboldalt!

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?
% Erdő
% Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
100 % Egyéb
szőlő

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
T8 Extenziv szőlők és gyümölcsösök T9 Kiskertek
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2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: szőlőművelés
Jellemzőik, intenzitás: jogszabályban előírt intenzitással

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Nem

Egyéb típus:

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Kevés
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Kevés
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?
gyeppel és erdővel

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? - Igen
Darabszám: minimum 8!
Állapotuk: jó állapotúak

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)

nincs
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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)

(Sok helyen a szőlősorokba és a gyümölcsfákra kihelyezett odúkban költő cinegék, mezei
verebek, rozsdafarkúak, illetve az öreg gyümölcsfák között helyenként fekete rigó, énekes rigó,
sárgarigó, búbosbanka.) imádkozó sáska, zöld varangy, zöld levelibéka, mocsári teknős, zöld
gyík, vízi sikló, kockás sikló SEREGÉLY, sárgarigó, tengelic, zöldike, meggyvágó, csicsörke,
kenderike, erdei pinty, citromsármány, mezei veréb, mezei pacsirta, ökörszem, barátka, fekete
rigó, énekes rigó, lép rigó, barázdabillegető, házi rozsdafarkú, vörösbegy, füsti fecske, molnár
fecske, búbosbanka, gyöngybagoly, vörös vércse, egerészölyv, karvaly, héja fürj európai sün,
erdei egér,

5. Egyéb észrevétel
Mivel az önkormányzati rendelet csak hrsz felsorolást, de területadatot nem tartalmaz,
tájékoztatásul az Önkormányzathoz fordultam segítségül. Máhl Teréz hatósági ügyintéző
közlése alapján írtam be az adatot, 95,9784 10/2008. (IV.30.) számú rendelet
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