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Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Csepegő-forrás és környéke

Utoljára módosítva: 2013-08-18 06:15:51

Megye: Somogy Községhatár: Gálosfa

A terület kiterjedése: 159,6 hektár Védetté nyilvánítás év: 1977

GPS koordináták: 46.163723 ; 17.431655 Ez a
forrás helyének a koordinátája. A védetté
nyilvánító rendelet alapján a forrás nincs a
védett területen.

Felmérést végző személy(ek) neve: Konkoly Attila, Svéda Gergely

E-mail címe(k): sveda.gergely@sefag.hu

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A bőszénfát Szentbalázzsal összekötő útról Gálosfa után Kistótváros felé lekanyarodva. Ezután
magánterületen kell áthaladni, melyhez előzetes egyeztetés kell.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Domborzata a Zselicségre jellemző: a széles völgyek és domhátak alkotta felszínt mély
vízmosások teszik változatossá. Zömében erdővel borított terület. Az É-i kitettségű oldalakon
jellemző en állományalkotó fafaj a bükk. Az oldalakon gyertyános- kocsánytalan tölgyes
állományok találhatók, míg a száraz gerincek állományalkotó fafaja a cser. Jellemző
elagyfafajok a gyertyán, az ezüsthárs és a mezei juhar. A forrás és környéke igen értékes élőhely
sok védett növénnyel. A forrás a lösz alapkőzetbe mélyen belevájódott vízmosásrendszer több
pontján fakad a homokkő rétegekből. A források előbukkanási pontjainál sok helyen mészes
kiválások keletkeztek.

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?
50 % Erdő
50 % Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
% Egyéb
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2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
K2 - Gyertyános-kocsánytalan tölgyesek K5 - Bükkösök L2a - Cseres-kocsánytalan tölgyesek
P8 - Vágásterületek P1 - Őshonos fafajú fiatalosok T2 - Évelő, nagyüzemi szántóföldi kultúrák
(vetett gyepek)

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás, Legeltetés, Erdészeti tevékenység
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás: Erdészeti tevéákenység erdőterv szerint. Kaszálás évi kb 2 alkalommal,
legeltetés a gyepterületeken folyamatosan.

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Felmérés, Özönnövények irtása, Legeltetés, Kaszálás,
Egyéb típus:

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"): Kevés
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,

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? - Gálosfai Védett terület TT

2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Nem
Darabszám:
Állapotuk:

2.13. Vannak vadgazdálkodási létesítmények a területen?
Magasles: 5 db
Vadetető: db
Szóró: 1 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)

szártalan kankalin: néhány tő farkasboroszlán: néhány tő szúrós csodabogyó: néhány tő
májvirág: néhány 100 tő pirítógyőkér: néhány tő kardos madársisak: néhány tő széleslevelű

nöszőfű:néhány tő hóvirág: 10 000 - 100 000 gímpáfrány: 100 tő farkasölő sisakvirág: néhány tő

négylevelű farkasszőlő: néhány tő gyöngyvirág: néhány tő

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

balkánifakopáncs 22 barátcinege 48 barátposzáta 32 barázdabillegető 16 barnarétihéja 2
bölömbika 2 búbosbanka 2 búbosvöcsök 2 bütyköshattyú 1 cigánycsuk 8 cigányréce kóborló
citromsármány 13 csilp-csalpfüzike 24 csuszka 32 darázsölyv kóborló egerészölyv 3 énekesrigó
24 erdeifülesbagoly 2 erdeipacsirta 2 erdeipinty 53 feketególya kóborló feketeharkály 8
feketerigó 64 fülemüle 16 hamvasküllő 8 háziveréb 2 héja 2 holló 2 kakukk 3 karvaly 2
kékcinege 48 léprigó 2 macskabagoly 3 meggyvágó 16 mezeiposzáta 3 mezeiveréb 8
nagyfakopáncs 16 ökörszem 3 örvöslégykapó 2 őszapó 2 rétisas kóborló rozsdáscsuk 3 sárgarigó
2 seregély 14 sisegőfüzike 3 széncinege 64 tengelic 13 tövisszúrógébics 8 vadgerle 13
vörösbegy 16 zöldike 14 zöldküllő 3

5. Egyéb észrevétel
A védettsé nyilvánító határozatban szereplő helyrajzi számokba maga a Csepegő-forrás nem
tartozik bele. A felmérés során a rendeletben rögzített területek kerültek felmérésre.Ehhez a
forrás közvetlen környékét is hozzávettük.
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