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Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Kishegy

Utoljára módosítva: 2013-10-31 21:08:00

Megye: Somogy Községhatár: Balatonlelle

A terület kiterjedése: ____ hektár Védetté nyilvánítás év: 2012

GPS koordináták: 46°45'10.45"É 17°42'4.61"K

Felmérést végző személy(ek) neve: Dr. Kovács Gyula

E-mail címe(k): del-balaton@mme.hu

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Balatonlellét a Szövetség utcán kell elhagyni, majd a kishegyi úton közelíthető meg Kishegyen a
Konyári Pincészet területén, az út jobb és bal oldalán.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A magánterület a tulajdonos kezdeményezésére, az MME Dél-Balatoni Hcs. javaslatára és
közreműködésével lett helyi jelentőségű védett terület 2012. év végén (40/2012 (XII.19.)
önkorm. rendelet). Balatonlelle Kishegy külterületén található terület az évszázados
szőlőtermelő vidék kultúrtáji jellegzetességeit viseli magán, mely a gazdálkodás hatására
másodlagosan kialakult élőhely. Az itteni löszös talajban bevágódott útvonal mentén kb. 2
magas löszfalak alakultak ki, melyben gyurgyalag költőüregek láthatók. A szőlő mellett a
gazdálkodó kialakított (vetett) extenzíven kezelt gyepfoltokat, melyben több tucat tő szádor
(Orobanche sp.) található.

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?
% Erdő
15 % Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
85 % Egyéb
10% gazdasági épületek, pince; 75% szőlő.

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
T8 - Kisüzemi szőlők és gyümölcsösök. U10 - Tanyák, családi gazdaságok. H4 - Félszáraz
irtásrétek, száraz magaskórósok és erdőssztyeprétek / H5a - Kötött talajú sztyeprétek (lösz,
agyag, nem köves lejtőhordalék, tufák). I2 - Löszfalak és szakadópartok növényzete / U7 -
Homok-, agyag- tőzeg és kavicsbányák, digó- és kubikgödrök, mesterséges löszfalak.
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2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: Szőlőművelés
Jellemzőik, intenzitás: Rendszeres, intenzív.

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

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Kevés
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Nincs
Magas/kanadai aranyvessző: Nincs
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Nincs
Bálványfa ("ecetfa"): Nincs
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? -
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)

A gyepes részen néhány tő szádor (Orobanche sp.) fordul elő, a fajt nem sikerült meghatározni.
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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)

Gyurgyalag 2-3 költőpár, gyöngybagoly 1 pár (nagy valószínűséggel költ), tövisszúró gébics 2
pár, mezei veréb 4 pár, házi rozsdafarkú 2 pár, egerészölyv 1 pár.

5. Egyéb észrevétel
-
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