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Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Hegyesdi-agyaggödrök

Utoljára módosítva: 2014-07-20 13:07:12

Megye: Veszprém Községhatár: Hegyesd

A terület kiterjedése: 2.3028 hektár Védetté nyilvánítás év: 2000

GPS koordináták: 46.912036,17.53279

Felmérést végző személy(ek) neve: Balogh László

E-mail címe(k): smaragd60@gmail.com

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A Veszprémet Tapolcával összekötő közúton Monostorapátit elhagyva mintegy 1km után az út
jobb oldalán egy fehérre meszelt kő feszület áll. Az itt jobbra bevezető földút visz a korábbi
Agyagbányához. A felhagyott bányaudvar alig 100 méterre fekszik a közúttól, arról jól látszik.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A terület védettsége (a bányászati tevékenység felhagyása után) a nyers agyagos, márgás
falrészen megtelepedett gyurgyalagok zavartalan fészkelését segítette volna elő. Sajnos néhány
év alatt a fal benövényesedett, az udvarban és a partoldalban tanyát vert egy rókacsalád így a
gyurgyalagok számára fészkelésre alkalmatlanná vált a terület. Bár a védett területen a
domboldal időnként a közeli birkanyájjal áthajtásos legeltetéssel karbantartott azon védett és
fokozottan védett növényfaj nem található, A területet rendszeres látogató vaddisznók túrása
nyomán a bolygatott területen viszont megvetette lábát a parlagfű és a terület északi oldalán
egyre nagyobb teret hódít a betelepülő akác. A bányaudvarban (eddig nem nagy mennyiségben)
megjelent az illegális hulladék (szemét) és félő, hogy egyre többet vonz majd.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
A bányafal benövényesedett, így alkalmatlan gyúrgyalag megtelepedésére.

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
% Erdő
80 % Gyep
10 % Cserjés
% Vizes terület
10 % Egyéb
bányaudvar

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
U7 Homok-, agyag-, tőzeg és kavicsbányák, digó- és kubikgödrök, mesterséges löszfalak OC
jellegtelen száraz-félszáraz gyepek
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2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Legeltetés,
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás: rendszertelenűl

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: 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? - Igen
Darabszám: 1
Állapotuk: jó, de gazban van

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)

nincsen
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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)

tövisszúró gébics pár fészkelt sikeresen repített imádkozó sáska, zöld gyík, fürge gyík,
seregély,kenderike, citrom sármány, mezei pacsirta, tövisszúró gébics fehér gólya vörös vércse,
európai sün,

5. Egyéb észrevétel
Érdemes lenne a falat megtisztítani a növénytől és megakadályozni a rókák megtelepedését.
10/1999. (XII.29.) rendelettel kihirdetve a védettség
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