
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Baksa-hegy

Utoljára módosítva: 2014-07-20 13:07:41

Megye: Veszprém Községhatár: Taliándörögd

A terület kiterjedése: 16.2960 hektár Védetté nyilvánítás év: 2007

GPS koordináták: É: 46fok 59perc 8.32 K:
17fok 34perc 59.07

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 Veszprémet Tapolcával összekötő 77. sz közúton Kapolcs belterületén Taliándörögd felé
vesszük az utunkat. Taliándörögdre érve aztán a Somogyi Béla úti kereszteződésnél jobbra a
"Szputnyikok" felé kell fordulni, a település végét jelző táblánál pedig balra a hegy felé a
Baksa-dűlő szőlő és gyümölcsös kertek murvás útján egyenes haladva a telefon átjátszó torony
lábáig követni az utat. Innen keleti irányba terül el maga a védett gyep terület.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A védett gyepterület Taliándörögd település keleti részén a Baksa-dűlőnek nevezett, szépen
gondozott szőlő és gyümölcsösök, présházak, pincék észak-keleti határterülete. Gyakorlatilag a
hegytetőn felépített telefon átjátszó toronytól keletre elterülő enyhén lejtős, többségében
legeltetett gyepterület, ritkás facsoportokkal és cserjékkel.

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?
17 % Erdő
83 % Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
% Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
6210: Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik
(Festuco-Brometalia) fontos orchidea-lelőhelyei
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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:
Selyemkóró:
Parlagfű:
Magas/kanadai aranyvessző:
Japánkeserűfű:
Gyalogakác:
Bálványfa ("ecetfa"):
Keskenylevelű ezüstfa:
Muflon:
Egyéb (nevezze meg):

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

2.8. Érintkezik a terület más természetes élőhelyekkel? -

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
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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)

fokozottan védett: pókbangó (Ophrys sphegodes) 500-1000 tő védett: fekete kökörcsin
(Pulsatilla pratensis subsp. nigricans) 100 000 tő agárkosbor (Orchis morio) 10 000 tő, sömörös
kosbor (Orchis ustulata) 2000 tő, bíboros kosbor (Orchis purpurea) 10 tő, nagyezerjófű
(Dyctamnus albus) 1000 tő, ezüstaszott (Paronychia cephalotes) 1000 tő, tavaszi hérics (Adonis
vernalis) 10 000 tő, őszi füzértekercs (Spyranthes spiralis) 2000 tő, hegyi árvalányhaj (Stipa
pennata) 10 000 tő, sulyoktáska (Aethionema saxatile) 1000 tő

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

imádkozó sáska (Mantis religiosa) zöld varangy (Bufo viridis), erdei béka (Rana dalmatina) zöld
gyík (Lacerta viridis), fürge gyík (Lacerta agilis), erdei sikló (Elaphe longissima), rézsikló
(Coronella austriaca), hantmadár (Oenanthe oenanthe), tövisszúró gébics (Lanius collurio),
gyurgyalag (Merops apiaster), sárgarigó (Oriolus oriolus), sordély (Miliaria calandra),
nyaktekercs (Jynx torquilla), búbos banka (Upupa epops), karvaly (Accipiter nisus), vörös
vércse (Falco tinnunculus)

5. Egyéb észrevétel
Taliándörögd 0163 hrsz Taliándörögd község Önkormányzata 5/2007. (X.10.) számú rendelete
helyezte védelem alá. Természetvédelmi kezelési terv készült és országos jelentőségű
természetvédelmi területté nyilvánítása folyamatban van. Magántulajdon.
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