
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Észak-Zselici TT

Utoljára módosítva: 2013-09-12 09:52:19

Megye: Somogy Községhatár: Zselickislak

A terület kiterjedése: 45,82 hektár Védetté nyilvánítás év: 2000

GPS koordináták: 46.311367 ; 17.798195

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.):
Zselickislak falu felől D-re haladva a Kossuth Lajos utcán közelíthető meg a terület.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Természetvédelmi szempontból értéktelen terület a gyurgyalag fészkelőhely kivetelével.
Jellemzően mezőgazdasági területek, melyeken a felmérés alkalmán kukorica és repce növények
díszlettek. Minimális arányban bolygatott erdők, gyakran ültetett erdeifenyővel.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
Mezőgazdaságilag művelés alá vont a terület túlnyomó része, ezen felül külterületi zártkertek is
találhatók rajta.

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
10 % Erdő
% Gyep
8 % Cserjés
% Vizes terület
82 % Egyéb
Magaskorós gyomnövényzet, és szántó.

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
U10 - Tanyák, családi gazdaságok T1 - Egyéves, nagyüzemi szántóföldi kultúrák S7 - Nem
őshonos fajú facsoportok, erdősávok és fasorok S4 - Erdei- és feketefenyvesek S1 - Ültetett
akácosok RC - Keményfás jellegtelen vagy telepített egyéb erdők P2b -
Galagonyás-kökényes-borókás cserjések

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás, Legeltetés, Erdészeti tevékenység
Egyéb típus: mezőgazdálkodás
Jellemzőik, intenzitás:
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2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Nem

Egyéb típus:

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Kevés
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Kevés
Magas/kanadai aranyvessző: Sok
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) - 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: 10 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)

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

balkánifakopáncs 9 barátcinege 14 barátposzáta 9 barázdabillegető 5 búbosbanka 1 cigánycsuk 2
citromsármány 4 csilp-csalpfüzike 7 csuszka 9 darázsölyv kóborló egerészölyv 1 énekesrigó 7
erdeipinty 15 feketególya kóborló feketeharkály 2 feketerigó 18 fülemüle 5 gyurgyalag 5
hamvasküllő 2 háziveréb 1 héja 1 holló 1 kakukk 1 karvaly 1 karvalyposzáta 5 kékcinege 14
léprigó 1 macskabagoly 1 meggyvágó 5 mezeipacsirta 1 mezeiposzáta 1 mezeiveréb 2
nagyfakopáncs 5 ökörszem 1 örvöslégykapó 1 rétisas kóborló rozsdáscsuk 1 sárgarigó 1 seregély
4 sisegőfüzike 1 széncinege 18 tengelic 4 tövisszúrógébics 2 vadgerle 4 vörösbegy 5 zöldike 4
zöldküllő 1

5. Egyéb észrevétel
A terület egy agrárélőhely, melyen az értékesebb részek a szántóföldi kultúrák szegélyei,
amelyek a terület töredékét teszik ki. Az intenzív mezőgazdasági művelés alatt álló részeken a
védelem fenntartása indokolatlan.
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