ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP
Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Legelő-erdő
Utoljára módosítva: 2013-08-11 16:54:39
Megye: Baranya

Községhatár: Tótszentgyörgy

A terület kiterjedése: 23.0524 hektár

Védetté nyilvánítás év: 1988

GPS koordináták: 79470, 548060 EOV
Felmérést végző személy(ek) neve: Bank László
E-mail címe(k): mmepecs@hu.inter.net
A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A 6-os főközlekedési útról lekanyarodva egy bekötőúton közelíthető meg a település. A Fő utcán
közlekedve a belterület északi határvonalánál található buszfordulóig kell menni. Innen jobbra
fordulva a Kis utcába jutunk, melyen végighaladva a belterület keleti határvonalához érünk, ahol
a szórtköves utat széles földút váltja fel. A földúton 350 métert kell megtenni a legelőig.
Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Síkvidéki, enyhén hullámos felszínű fás legelő, erősen cserjésedő foltokkal és egy
kubikgödörrel. A talaj felszíne egyenetlen, ami a korábbi disznólegeltetésre utal. A legeltetés
napjainkban szarvasmarhával történik, de a kevés állat nem elég a gyep állapotának
fenntartásához. Erőteljes a cserjésedés, főleg a terület keleti és délnyugati részén, ahol zárt
galagonyás, kökényes, gyepűrózsás foltok is kialakultak. A legelő középtájának nyugati
határvonalánál, a régi karám helyén összefüggő gyalogbodzás látható, míg az északkeleti részen
sűrű csalános fejlődött ki. A hagyásfák közül a kocsányos tölgyek elöregedőben vannak, míg a
vadkörték többnyire még egészségesek. Mutatóban néhány gyertyán is található. A legelő északi
részén kis kubikgödör van, ami csak a legaszályosabb nyarakon szárad ki teljesen. Partvonalát
füzekből és nyárakból álló liget szegélyezi. A legelő egyetlen gémeskútját ma is használják,
állapota kielégítő. Földrajzi kistáj: Kelet-Belső-Somogy
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
87 % Gyep
10 % Cserjés
3 % Vizes terület
% Egyéb
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2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
P2b, P45, U9
2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Legeltetés,
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás: rendszertelen
2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Legeltetés,
Egyéb típus: A legeltetés, mint gazdasági tevékenység részben megfelel a természetvédelmi célú
kezelésnek is.
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?
erdő, gyep
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: 2 db
Vadetető: db
Szóró: db
Egyéb (név és db):
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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)
Nincsenek
4. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es állatfajok és számolt vagy becsült
mennyiségük
(fokozottan védett fajoknál pontos állománynagyságot kell megadni)
vadgerle 1 pár, kakukk 1 pár, nyaktekercs 1 pár, nagy fakopáncs 1 pár, sárgarigó 1 pár,
széncinege 1 pár, énekes rigó 1 pár, fekete rigó 1 pár, fülemüle 3 pár, barátposzáta 14 pár,
karvalyposzáta 8 pár, barázdabillegető 1 pár, mezei veréb 3 pár, tövisszúró gébics 9 pár, zöldike
3 pár, sordély 1 pár, citromsármány 1 pár.
5. Egyéb észrevétel
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