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Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Somogyjádi védett terület

Utoljára módosítva: 2013-09-12 09:46:27

Megye: Somogy Községhatár: Somogyjád

A terület kiterjedése: ____ hektár Védetté nyilvánítás év: 2003

GPS koordináták: +46° 29' 46.34", +17° 43'
34.10"

Felmérést végző személy(ek) neve: Dr. Molnár Marcell

E-mail címe(k): molnar.marcell@ke.hu

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A védett terület a falu összes külterületét magában foglalja, amelyek a belterület és a
mezőgazdasági művelésbe vont területek között helyezkednek el. A terület nagyságának
megállapítása nem volt lehetséges, az önkormányzatnál sem tudtak információt adni.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A védett terület nagyon vegyes képet mutat, ami a jellegéből adódik. Mivel a település összes
külterülete ide tartozik, a kiskertektől a temetőn, dűlőutakon keresztül a mezőgazdasági
termelésre alkalmatlan vizes foltokig sokféle élőhelytípus található benne. Helyi jelentőségű
természetvédelmi terület helyrajzi számai: 011/3, 011/5, 011/6, 011/7 (megosztva), 011/8
011/12, 011/13, 011/13a, 011/13d, 012/3, 012/4, 012/5, 013/9, 013/10, 013/11, 016/2, 030, 030a,
030b, 032/3, 032/4, 032/10a, 032/11, 032/16a, 032/17a, b, c, d, 032/4, 033, 034a, b, c, d, f, 036,
036/3, 036/5, 036/10, 036/24, 036/25, 036/26a, b, 036/27, 036/28, 036/29, 036/30, 058/1(
megosztva), 065/2, 065/7 (megosztva), 065/65a, b, 073/5, 077a, 078a (megosztva), 078b,
079/3-5 (megosztva), 079/3-5f, h (megosztva), 080b, c, d, f, g, 081/1, 083/1c, d, f, 083/2b
(megosztva), 083/3b, c, d, f, 084 (megosztva), 085/1 (megosztva), 085/2a (megosztva), 092
(megosztva), 092/8, 092/9, 092/26 (megosztva), 092/26c, d, f, j, m, n, 1401, 1402, 1403, 1404,
1406, 1408, 1409, 1410, 1411, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422,
1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 58, 308, 309, 503/1, 507/1-3

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
A területen vannak jó élőhelyek, de egy része (zártkertek, dűlőutak) esetében nem indokolt a
védettség.

1/3



ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
5 % Erdő
% Gyep
75 % Cserjés
10 % Vizes terület
10 % Egyéb
kiskertek, zártkertek, dűlőutak

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
kiskertek T9, fiatal parlag és ugar T10, RB Puhafás pionír és jellegtelen erdők, nem őshonos
fajok fasora S7 (akácos), P2a Üde cserjések

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás,
Egyéb típus: kertművelés
Jellemzőik, intenzitás: legnagyobb arányban nem használják a területet

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: Kevés
Parlagfű: Sok
Magas/kanadai aranyvessző: Sok
Japánkeserűfű: Kevés
Gyalogakác: Sok
Bálványfa ("ecetfa"): Nincs
Keskenylevelű ezüstfa: Kevés
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?
rét, legelő, halastó

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? - Az Apánkai erdőben
elhelyezkedő halomsír - kunhalom területe 011/5-6 hrsz

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

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

védett: széncinege, kékcinege, sárgarigó, kakukk, feketerigó, egerészölyv, vakond, erdei béka,
kecskebéka, feketerigó, fali gyík, tengelic, sün, nagy szarvasbogár, kardoslepke, barna varangy,
citromlepke, fürge gyík, vízisikló, karvaly, fülemüle

5. Egyéb észrevétel
Potenciális pályázati lehetőségekben bízva a teljes külterületet helyileg védetté nyilvánították,
készült egy felmérés a rendezési tervhez, de funkcionálisan nem folyik semmilyen védelmi
tevékenység. Nagyon vegyes összetételű, mezőgazdasági területekkel körülvett, szétszórtan,
nagy területen elhelyezkedő „védett” terület.

3/3


