
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Biatorbágyi Forrás-völgy

Utoljára módosítva: 2013-10-31 21:03:43

Megye: Pest Községhatár: Biatorbágy

A terület kiterjedése: 3.0619 hektár Védetté nyilvánítás év: 2006

GPS koordináták: 47.46965, 18.84552

Felmérést végző személy(ek) neve: Lendvai Csaba

E-mail címe(k): lendvai.csaba@mme.hu

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Biatorbágy belterületén a Viaduktnál kell rátérni a Forrás utcára, amely elvisz a forráshoz,
ahonnan a völgy indul. A forráshoz kiépített út visz le, illetve a Forrás utca melletti kis tóról is
meg lehet találni a völgyet.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A mintegy 600 méteres völgy végénél egy kis parkolóból betonlépcső visz le a forráshoz, ahova
sokan járnak vizet vételezni. Innen egy meredek oldalú patakparton, illetve egy nehezen járható
ösvényen lehet haladni. A tavasz kezdetével a vegetáció áthatolhatatlanná válik, ezért bejárása
nem könnyű, épp ezért eléggé háborítatlannak mondható. Gyakori is és jellemző fajok az erdei
szélfű, a salátaboglárka, a martilapu. A terület nyugati oldalán egy magassásos kis tó található
betelepített tavirózsával. Időnként horgásznak is itt. A parton szép számmal találhatóak
kecskebékák. A völgy védelme indokolt, védett növények is találhatóak a patak partján.

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?
70 % Erdő
% Gyep
% Cserjés
30 % Vizes terület
% Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
C1, A23, B5

1/3



ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás:

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

Egyéb típus:

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Sok
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?
Erdőterület

2.10. Érintkezik a terület más természetvédelmi oltalmat élvező területtel? (pl. Natura 2000,
országos védettség, ex lege) - Igen

2.11. Ha igen, milyen természetvédelmi oltalmat élvező területtel? - HUDI20017 -
ÉRD-TÉTÉNYI PLATÓ, 300 méterre található

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)

kisvirágú hunyor (Helleborus dumetorum) 200-300 tő

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

vízityúk (1 pár), nagy fakopáncs (1-2 pár), zöld küllő (1 pár), füsti fecske (táplálkozó terület),
gyurgyalag (terület felett táplálkozik), vadgerle (1 pár), énekes rigó (2-3 pár), fekete rigó (2-3
pár), fülemüle (1 pár), sárgarigó (1-2 pár), cigánycsuk (1 pár), meggyvágó (1 pár), széncinege
(2-4 pár), kék cinege (1-2 pár), ökörszem (1 pár), vörösbegy (1-3 pár), barátposzáta (3-4 pár),
zöldike (2 pár), citromsármány ( 1-2 pár) kecskebéka (gyakori)

5. Egyéb észrevétel
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