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Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Kéthelyi Természetvédelmi Terület

Utoljára módosítva: 2013-08-18 09:10:08

Megye: Somogy Községhatár: Kéthely

A terület kiterjedése: ____ hektár Védetté nyilvánítás év: 2005

GPS koordináták: 46°38'46.84"N
17°24'27.59"E

Felmérést végző személy(ek) neve: Pánczél Mátyás

E-mail címe(k): hybryd83@gmail.com

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A terület kijelölésekor nem törekedtek az egységes arculatra, így a kijelölés a település
mindegyik szegletéből történt. A terület nagyobbik része Kéthely és a Nyugati övcsatorna között
a Somogyszentpálra vezető úttól északra található. A terület további részei a holládi erdő
Kéthelyhez tartozó külterületein történt, valamint a kéthelyi szőlőhegyet körülvevő erdősávok.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A Kéthely keleti határában található javarészt száraz kaszálórétek, nyárfasorok, kisebb akácosok
mellett található öregebb erdő is melyekben a kocsányos tölggyel elegyeket alkot a fehér akác. A
Nyugati övcsatorna mellett kijelölt területek már nedves rétek, az élőhelyre tipikusan jellemző
növénytársulásokkal, itt-ott égerek is megtalálhatóak foltszerűen. A holládi erdőben nagyrészt
őshonos tölgyes erdőket találunk, itt-ott foltszerűen jelen van a fehér akác is. A kéthelyi
szőlőhegyet körülölelő erdősávok már nagyrészt magántulajdonban lévő akácosok.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
A Kéthely 074/3,0259/1, 0259/4, 0259/5, 0238/5,074/3,027 helyrajzi számok szántóföldeket
jelölnek. Ezenkívül sok az akácos fasor, illetve tisztán akácos erdőfolt.

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
60 % Erdő
30 % Gyep
% Cserjés
5 % Vizes terület
5 % Egyéb
szántóföldek

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
B1a,H5b,OB, D6, D34,J3, P2a, S1, RA, RC, S2, T1, L2a, P2a

1/3



ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás, Nádaratás, Erdészeti tevékenység
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás: Kaszálás évente egyszer, erdészeti tevékenység folyamatos

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

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Sok
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Kevés
Magas/kanadai aranyvessző: Kevés
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Nincs
Bálványfa ("ecetfa"): Kevés
Keskenylevelű ezüstfa: Kevés
Muflon: Nincs
Egyéb (nevezze meg):

2.7. Része a terület a Natura 2000 hálózatnak? - Igen
Egy része: 30 %

2.8. Érintkezik a terület más természetes élőhelyekkel? - Igen

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?
Erdei élőhely, vizes élőhely, rétek, berek

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? - Natura 2000 (Holládi erdő)

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

2.13. Vannak vadgazdálkodási létesítmények a területen?
Magasles: 8 db
Vadetető: db
Szóró: db
Egyéb (név és db):

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)

2/3



ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

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

fehér gólya 2, bakcsó 3, énekes nádiposzáta 1 pár, nádirigó 2 pár, széncinege 6 pár, erdei pinty
10 pár, fekete rigó 10 pár, barna rétihéja 1, egerészölyv 2 pár, nagy fakopáncs 4 pár,
macskabagoly 1 pár, fekete harkály 1, kakukk 1, sárgarigó 5 pár, barátposzáta 15 pár, fülemüle 7
pár, barázdabillegető 3 pár, berki tücsökmadár 1, búbos pacsirta 3 pár, mezei veréb 10 pár,
függőcinege 1pár, vadgerle 3 pár, sordély 2 pár, csilpcsalp füzike 2pár, erdei fülesbagoly 3 pár,
nappali pávaszem 1, kardoslepke 3, fecskefarkú lepke 1, kis színjátszó lepke 1, w-betűs
farkincás boglárka 7, éti csiga 12, közönséges törpedenevér 15, karvaly 1, erdei béka 30, zöld
levelibéka 5,

5. Egyéb észrevétel
Az erdészeti adatbázisban a védetté nyilvánított erdőtagoknak az elsődleges rendeltetése nem
természetvédelmi célú. Érintett erdőtagok: Kéthely 11,32, 4,5,6,7,8,10,25,23,2,1,30 és 24.
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