
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Siófoki Szabadi-magaspart

Utoljára módosítva: 2013-09-12 09:44:30

Megye: Somogy Községhatár: Siófok

A terület kiterjedése: 8,8 hektár Védetté nyilvánítás év: 2003

GPS koordináták: 46°55'50.57"N 18° 6'48.58"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.):
Siófok-Sóstó Vasút utcán, a Szabadisóstó vasútállomás előtt, ill. a parttal párhuzamos Baross
Gábor utcán a vasútállomásnál a vasútátjárón áthaladva érhető el.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A magaspart kialakulása, a balatonvilágosihoz és a balatonföldvárihoz hasonlóan a Balatont is
létrehozó tektonikus vonalak mentén történő süllyedő mozgásokkal hozható kapcsolatba. A déli
vasút vonala ezen a szakaszon viszonylag közel húzódik a magaspart széléhez, kb. 25 méterre,
ezért a hatvanas és hetvenes években tomboló nyaralóépítési hullám a területet elkerülte, így volt
képes fentmaradni ez a pár hektáros kis terület.

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
15 % Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
5 % Egyéb
kőzúzalékos parkoló

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
S1, S45, S7, RA, H5a, OC, P2b,

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás,
Egyéb típus: turizmus
Jellemzőik, intenzitás: Kaszálás a turistaösvényen nyári hónapokban havonta kétszer,
özönnövények irtása évente egyszer.
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2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Özönnövények irtása, Kaszálás,
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"): 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? - Nem

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?

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: 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)

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)

Barázdabillegető 1, fekete rigó 6 pár, fürge gyík 3, erdei pinty 1pár, széncinege 2 pár,
barátposzáta 1 pár, énekes rigó 1pár , balkáni fakopáncs 1, fülemüle 1 pár, tengelic 2 pár, kis
poszáta 1 pár, csilpcsalp füzike 1 pár,karvaly 1, sarlósfecske 12,  zöldike 2 pár, házi rozsfarkú 1,
ökörszem 1, tövisszúró gébics 1, vízi denevér 7

5. Egyéb észrevétel
Noha a területen az uralkodó fafaj a fehér akác, ez elegyes formában jelenik meg, így teret
hagyva pár őshonos fafajtának is (nyarasok, juhar, nyír, éger, hárs) amely által egy énekes
madarak számára jó élőhelyet eredményez a szántóföldekkel és nyaralókkal már beépített
környezetben. Azt még érdemes megemlíteni, hogy a Balaton közvetlen közelsége miatt őszi
vonuláskor jó pihenőhelyként / megállóhelyként funkciónál a madaraknak.
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