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Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Hegyesdi-gyepek

Utoljára módosítva: 2013-08-17 16:46:53

Megye: Veszprém Községhatár: Hegyesd

A terület kiterjedése: 10.2145 hektár Védetté nyilvánítás év: 2000

GPS koordináták: 46.918057,17.533042

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.):
A Hegyesdi gyepeknek nevezett védett terület Hegyesd és Monostorapáti között, az Eger-víz
felduzzasztásával keletkezett Halastó délkeleti sarkánál kezdődik. A területet a Monostorapátit
Hegyesddel összekötő közútról, jobb kéz felől is már jól lehet látni, attól cca 300 méterre a
domboldalon terül el. Megközelítés: Monostorapáti után 1 km-re a jobb kéz felől induló földúton
a Halastó irányába 300 méter után a területre érkezünk.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A területet keletről a Halastó, északkeleti határát egy öreg feketefenyves zárja le hosszan, míg a
déli határát Hegyesdet Monostorapátival összekötő földút képezi. Jellege száraz gyep, mely
helyenként dolomit szikla kibúvásoktól tarkított, enyhén lejt déli irányban. A
csapadékviszonyoktól erősen függ a terület fűhozama, ezért csak rendszertelen legeltetés folyik.
A mélyebb, vastagabb termőréteget hordozó részen egy keskeny, de hosszú csíkban megjelentek
a cserjék, (zömében kökény, de vadrózsa, galagonya is). A terület sekély termőrétege csak
óvatos áthajtásos legeltetést bír el, mert jelentős lehet az intenzív taposás nyomán fellépő erózios
kár.

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
100 % Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
% Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
H2 Felnyíló, mészkedvelő lejtő- és törmelékgyepek H3a Köves talajú lejtősztyeppek
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2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Legeltetés,
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás:

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

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Nincs
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?
erdőkkel és gyepekkel

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: 1
Állapotuk: az oszlop cserére szorul

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)

alaposabb kutatás esetén bizonyára lenne, de nem találtam
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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)

Csak táplálkozó területnek használják, egy barna rétihéja, vörös vércse volt látható a terület
fölött imádkozó sáska, zöld gyík, fürge gyík, seregély,kenderike, citrom sármány, mezei
pacsirta, tövisszúró gébics fehér gólya gyöngybagoly vörös vércse, barna rétihéja európai sün,

5. Egyéb észrevétel

3/3


