ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP
Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Az Apáti-kereszt környéke
Utoljára módosítva: 2013-11-09 06:32:26
Megye: Vas

Községhatár: Gencsapáti

A terület kiterjedése: 1,5243 hektár

Védetté nyilvánítás év: 2013

GPS koordináták: EOV.: 464920; 220279
Felmérést végző személy(ek) neve: Gyöngyössy Péter
E-mail címe(k): kerekerdo@invitel.hu
A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Az Apáti-kereszt Gencsapáti északi részéhez közel, a lakott területtől keletre található a település
főútját a 87. számú főúttal összekötő földút mellett. Gencsapáti Szombathellyel északról határos,
vele csaknem összeépült település. Ha Szombathely felől közelítjük meg a területet, akkor
Gencsapáti főutcáján (Hunyady út) kell haladnunk észak felé. A mintegy 6 km hosszú
településen hosszan kell mennünk, jócskán el kell hagynunk a falu központját. Egészen addig
kell menni, míg az Apponyi kastélyhoz vezető bekötőúthoz (balra, nyugat felé) nem érünk. A
bekötőúttal szemben jobbra kezdődik a Vasút út, mely "Gencsapáti-felső" vasúti megállóhoz
visz. Az úton tovább haladunk, mely mezei földútként folytatódik. A terep kissé émelkedik. A
legmagasabb ponton áll az impozáns kőkereszt.
Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Az Apáti-kereszt környékén volt valaha a település (Gyöngyösapáti) központja, a kereszt
közelében állt valaha a település első temploma, mely 1815 után megsemmisült. Ennek helyén
épült a kőkereszt 1840-ben. A területen a XX. században homokbányászati tevékenységet
folytattak, ennek során egy masztodon (őselefánt) állkapcsot és lábszárcsontdarabokat tártak fel,
melyek a Savaria Múzeumban állandó kiállításának legértékesebb darabjai. 1941-ben a
kereszttől északra egy hun-kori sírt tártak fel. A sírban fellelt értékes leleteket a Nemzeti
Múzeumba szállították. 1978-89-ben Bakai Kornél irányításával ásatásokat végeztek, mely során
feltárták a templom szentélyét. A kereszt a környék legmagasabb pontján áll. Közelében
geodéziai alappont is található. A kereszt mintegy 5 méteres környéke ápolt gondozott,
vírágokkal beültetett. A terület nagy része viszont gondozatlan, valószínűleg az egykori
homokbányászat és az ásatások miatt bolygatott felszínű. A terület foltosan cserjék, fiatal fák, és
magaskórós növényzet borítja. Főként fekete bodza, gyalogbodza, akác uralja a terepet. A
védetté nyilvánítással a terület hulladéklerakóvá válását kívánták megakadályozni. Felhasznált
források: 1.) Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (III.22.) sz.
önkormányzati rendelete 2.) www.gencsapati.hu
2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE
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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
% Gyep
90 % Cserjés
% Vizes terület
10 % Egyéb
A kereszt közvetlen környékén parkosított terület, virágokkal, nyírott gyeppel
2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
U7: anyagnyerő gödrök P6: park
2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás,
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás: Csak a kereszt környékén (kb 1%
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: Kevés
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? -
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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)
-4. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es állatfajok és számolt vagy becsült
mennyiségük
(fokozottan védett fajoknál pontos állománynagyságot kell megadni)
Mezei veréb (Passer montanus) Barátposzáta (Sylvia atricapilla) Vörösbegy (Erithacus rubecula)
Tövisszúró gébics (Lanius collurio) Cigánycsuk (Saxicola torquata)
5. Egyéb észrevétel
Felhasznált források: 1.) Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.
(III.22.) sz. önkormányzati rendelete 2.) www.gencsapati.hu Felhasznált térképi források: 1.)
www.vasteir.hu (Vas Megyei Térinformatikai Rendszer) 2.) http://erdoterkep.nebih.gov.hu/
(Nyilvános interaktív erdőtérkép a NEBIH honlapján
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