
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Papvásár-hegyi felhagyott anyagbánya

Utoljára módosítva: 2013-09-14 09:43:17

Megye: Veszprém Községhatár: Litér

A terület kiterjedése: 5,0287 hektár Védetté nyilvánítás év: 2004

GPS koordináták: É 47fok05perc12,18mp K
18fok03perc02,02mp

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 72. sz. főúton Litérről Balatonfűzfő irányába haladva a vasúti átjáró után rögtön balra fordulva
1 km megtételét követően jobb kéz felől az erdő és a Papvásár-hegy oldalában található a
felhagyott agyag- és homokbánya.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A közút felől a bánya bejárata sorompóval lezárt ennek ellenér közvetlen mellette, előtte de
mögötte is jelentős szemét halmozódott fel. A szemét belül a bányaudvaron is megtalálható.
Sajnálatos módon, a bányabezárás és a rekultiválás után illegális terepmotorozás színterévé vált
a több teraszos bányaudvar. A bányafal és a bányaudvar idő közben jelentősen benövényesedett,
sajnos idegenhonos és agresszívan terjedő fajokkal, mint gyalogakác, erdei fenyő, olajfűz,
selyemkóró, akác. A terepmotorozás nyomai pedig a legmeredekebb területeken is
megtalálhatók, nem kímélve az értékes földtani szelvényt sem. Az állandó zavarás
(terepmotorozás) és a benövényesedett partfal miatt védett madarak már nem fészkelnek a
területen!

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
Ameddig a bányában folytak a rekultivációs munkák mindig volt nyers falfelület amely a parti
fecskéknek és a gyurgyalagoknak megfelelő fészkelési lehetőséget biztosított. Mára a falfelület
benövényesedett letisztításra szorul.

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
40 % Erdő
20 % Gyep
20 % Cserjés
% Vizes terület
20 % Egyéb
bánya, meddő

1/3



ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
S6: Nem őshonos fafajok spontán állományai U6: Nyitott bányafelületek

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás:

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: Kevés
Parlagfű: Kevés
Magas/kanadai aranyvessző: Kevés
Japánkeserűfű: Kevés
Gyalogakác: Kevés
Bálványfa ("ecetfa"): Nincs
Keskenylevelű ezüstfa: Kevés
Muflon:
Egyéb (nevezze meg): erdei fenyő

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: db
Vadetető: db
Szóró: db
Egyéb (név és db):

Nincs
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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)

nincsenek

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

gyurgyalag 4-6 pár parti fecske változó (50-05 pár) bütykös ásólúd 1 pár

5. Egyéb észrevétel
A felhagyott és tájrendezett bányaterület magán kézben van, a tulajdonos több alkalommal is
kezdeményezte az Önkormányzatnál a védettség megszüntetését, mivel terepmotorozásnak
szeretne legálisan teret biztosítani!! Sajnos az illegális terepmotorozás rendszeres, nyomai
megtalálhatók. Ez a tevékenység jelentősen befolyásolja az az évben megtelepedő védett és
fokozottan védett állatok sikeres költését!
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