
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Kinder-tó és Csigás-tó

Utoljára módosítva: 2013-08-17 12:18:40

Megye: Veszprém Községhatár: Öcs

A terület kiterjedése: ____ hektár Védetté nyilvánítás év: 1996

GPS koordináták: 46.990558,17.619367

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.):
Öcs Faluház előtt délnek fordulva a Felszabadulás utcán kell elhagyni a települést a szennyvíz
átemelő irányába cca 150 m. Innen tovább a földúton haladva 1200 m után a marhatartó telep
közvetlen szomszédságában már a terület északnyugati sarkához érünk.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Szomorú látvány tárul elénk, mivel az egykor vízben bővelkedő mélyfekvésű területen ma
minden száraz! Sem a felszínen, sem közvetlen a felszín alatt nincs víz, a legcsapadékosabb
időszakot kivéve! Valamikor két tó is fodrozódott itt, de a bányászati tevékenység miatt
(vízkiemelés) elapadtak a források, megszűnt a tőzegképződés a tőzeg mineralizálódásnak
indult. Még a terület szélén legelésző marhák számára is áthatolhatatlan helyenként. Sőt az évek
óta egyre nagyobb területet elhódító bodzák is száradásnak indultak. Gépi kaszálás/szárzúzás is
veszélyes lehet a besüppedő kotus talaj miatt.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
A víz eltűnés miatt teljesen kiszáradt a terület, de helyette nem gyep, vagy kaszáló, hanem
természetvédelmi szempontból értéktelen ruderális alakult ki.

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
% Erdő
10 % Gyep
90 % Cserjés
% Vizes terület
% Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
OA,Jellegtelen fátlan vizes terület OF Magaskórós ruderális gyomnövényzet
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2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Legeltetés,
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás: esetenként

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

Egyéb típus: a néha betévedő marha jelenlétét nem nevezném természetvédelmi kezelésnek

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Kevés
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Kevés
Magas/kanadai aranyvessző: Kevés
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

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)

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)

imádkozó sáska, kenderice, citromsármány, mezei veréb, mezei pacsirta, őszapó, ökörszem,
barátka, fekete rigó, házi rozsdafarkú, vörösbegy, füsti fecske, molnár fecske, búbosbanka,
kakukk, vörös vércse, egerészölyv, karvaly, fehér gólya, fürj európai sün, erdei egér,

5. Egyéb észrevétel
A 10/1996. (VII. 25.)Önkormányzati rendeletet a Nagy-tó és környéke, a Kinder-tó és Csigás-tó,
a Birkadomb, a Kőház-verem, a Halál-völgy és környéke helyi védelem alá helyezéséről az
Önkormányzat megküldte a térképekkel együtt. Ebben csak hrsz-ek kerültek felsorolásra, illetve
az öt védett terület együttes területe, amely 406,8044 ha. Érdekességként megjegyzendő, hogy a
Kinder-tó elnevezés elhallás lehet, mivel a régi térképeken Ginder-tó néven szerepelt. Ez egy
régi magyar szó mely mocsaras lápos területet jelentett! Itt a Kinder szónak semmi értelme, de
mára a köztudatba ez ment át! Csigás-tó nevet onnan kapta, hogy a felszínre kerülő kotuból
gyakran kerülnek elő csigaházak, meszes vázak.
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