
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Zalaegerszeg, Bozsoki-domb

Utoljára módosítva: 2013-09-10 21:06:58

Megye: Zala Községhatár: Zalaegerszeg

A terület kiterjedése: 10.2201 hektár Védetté nyilvánítás év: 2010

GPS koordináták: 46.835712,16.875438

Felmérést végző személy(ek) neve: Bogár István

E-mail címe(k): bogaristvan72@t-online.hu

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Zalaegerszeg keleti oldalán a Balatoni útról délre nyíló Mező utcából, annak déli folytatását
jelentő földútról.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Évtizedek óta nem művelt nadrágszíjparcellás szántókon, gyepeken, homokbányában kialakult
másodlagos gyepek, láprétek, fűzerdőkön a szekunder vegetációban számos védett és fokozottan
védett faj telepedett be.

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?
20 % Erdő
80 % Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
% Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
H4  -  Félszáraz irtásrétek, száraz magaskórósok és erdőssztyeprétek RB  -  Puhafás pionír és
jellegtelen erdő D2  -  Kékperjés rétek OB - Jellegtelen üde gyepek és magaskórósok

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás,
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás: A terület egy részén, évi egy alkalommal.

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Nem

Egyéb típus:
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2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Kevés
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Sok
Magas/kanadai aranyvessző: Sok
Japánkeserűfű: Kevés
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?
E1 - kaszálókkal.

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

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)

méhbangó (Ophrys apifera)                             20 pld téli zsurló (Equisetum
hyemale)                      500 tő konkoly (Agrostemma githago)                          6o tő mocsári
nőszőfű (Epipactis palustris)               1000 tő őszi füzértekercs (Spiranthes spiralis)               25
tő sűrűvirágú bibircsvirág (Gymnadenia conopsea ssp. densiflora)        300 tő agárkosbor (Orchis
morio)                            100 tő tarkakosbor (Orchis tridentata)                       10 tő vitézkosbor
(Orchis militaris)                       300 tő bíbor kosbor (Orchis purpurea)                        20 tő
békakonty (Listear ovata) 100 tő hússzínű ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata) 50 tő
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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 (Merops apiaster)                     15 pár mezei pacsirta ( A. arvensis) 2-3pár cigánycsuk
(Saxicola torquata) néhány mezei poszáta (Sylvia communis) néhány barátposzáta (Sylvia
atricapilla) gyakori karvalyposzáta (Sylvia nisoria) 1pár sárgarigó (Oriolus oriolus) 1-2pár
citromsármány (Emberiza citrinella) gyakori sordély (Miliaria calandra) 1-2pár tövisszúró
gébics  (Lanius collurio) 1-2pár imádkozósáska (Mantis religiosa) 20 fecskefarkú lepke (Papilio
machaon) 15 nappali pávaszem (Inachis io) gyakori

5. Egyéb észrevétel
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