
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Langyosvizű forrás környéke

Utoljára módosítva: 2013-08-11 16:41:05

Megye: Baranya Községhatár: Kistapolca

A terület kiterjedése: 1.3927 hektár Védetté nyilvánítás év: 1997

GPS koordináták: 53330, 598750 EOV

Felmérést végző személy(ek) neve: Bank László, Wágner László

E-mail címe(k): mmepecs@hu.inter.net,
waglas@freemail.hu

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A Nagyharsányt Beremenddel összekötő közlekedési útról Kistapolca felé kell letérni a második
vasúti kereszteződés után. Innen a faluba vezető közúton 200 métert haladva érhető el az út
északi oldalán elhelyezkedő terület.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Síkvidéki részen, a belterület és a külterület határvonalán lévő parkosított terület, több forrás
által táplált mesterséges tóval. A források a Villányi-hegység karsztvízrendszerének különleges
megjelenési formái. A hegylábi területektől itt jókora távolságra törnek felszínre. A víz
hőmérséklete kb. 20 °C fok, ezért a tó télen sem fagy be. A fő vízkibúvás fölé házikót emeltek,
melyben a II. világháborúban elesettek emléktábláit helyezték el. A házikó melletti parkosított
rész mintaszerűen gondozott. A füvet rendszeresen nyírják. A tó mesterséges szigetére vezető
fahíd és a park egyéb berendezései (padok, asztalok) jó állapotban vannak. A tóba telepített
szökőkút szép látványt nyújt működés közben. A mederbe a rózsaszín virágú tavirózsák mellé
díszhalakat is telepítettek. A felmérés időpontjában kevés vízililiom is virágzott, melynek
állománya egyes években tömeges lehet. A park faállományát néhány nyár mellett zömmel idős
füzek alkotják. Az idős fák mellé fiatal csemetéket is telepítettek. A park szomszédságában lévő
belterületi parcellában fenyők és tuják is vannak. Ez a parcella tájképileg jól harmonizál a park
területével. Összességében elmondható, hogy a kicsiny, de szépen kialakított park dísze a
községnek, a helyiek méltán lehetnek büszkék rá. Földrajzi kistáj: Nyárád-Harkányi-sík.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
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2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
% Erdő
% Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
100 % Egyéb
Park

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
P6

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: szabadidős tevékenység (pihenés, kikapcsolódás).
Jellemzőik, intenzitás: folyamatos

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

Egyéb típus: parkgondozás

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): Vízililiom

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?
gyep, cserjés

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:
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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)

Nincsenek

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

Nagy fakopáncs 1 pár, énekes rigó 1 pár, fekete rigó 1 pár, fülemüle 1 pár, barátposzáta 1 pár,
mezei veréb 2 pár, erdei pinty 1 pár.

5. Egyéb észrevétel
A 05 helyrajzi számú árok védetté nyilvánítása nehezen értelmezhető. A vízfolyásnak ugyanis

csak a belterületi kis szakasza része a parknak. A meder teljes külterületi hossza kb. 1 km, ami a

belterülettől északra létesített horgásztó (Borbála-tó) medrében halad kb. 500 méteren keresztül.

A horgásztó nem áll védelem alatt.
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