1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez
Javaslat a
„Fajgazdag gyepek.Lejtősztyeppek, sziklagyepek”
települési értéktárba történő felvételéhez
Készítette:
Törő Balázs
Balatonakali, 2020.10.26.
(P. H.)
I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Törő Balázs, Balatonakali Értéktár Bizottság
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Törő Balázs
Levelezési cím: 8243 Balatonakali, Pántlika utca 4.
Telefonszám: 30-300-6877
E-mail cím: torobalazs88@gmail.com
II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése
Fajgazdag gyepek.Lejtősztyeppek, sziklagyepek.
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
o agrár- és élelmiszergazdaság
o kulturális örökség
o egészség és életmód
o sport
o épített környezet
o természeti környezet
o ipari és műszaki megoldások
o turizmus és vendéglátás
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
A település bel- és külterülete, bővebben lásd a mellékletben.
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
o települési
o megyei
o magyarság
o tájegységi
o külhoni
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
Lásd a mellékletben.

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Lásd a mellékletben.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos, információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
www.balatonakali.hu
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Lejtősztyeppek, sziklagyepek

Településünk határa, sőt, sok helyen a falu belterülete is telis-tele van rendkívül fajgazdag
gyepekkel, melynek ún. vezérfaja a csenkesz ( 9.kép). A kép a templomok előtti téren készült!
Ezek kialakulása a mészköves talajhoz kötődik, hiszen a megtalálható fajok mindegyike
mészkőkedvelő.
Az ún. lejtősztyeppeklegkiemelkedőbb képviselői az á rvalányhajak.
Településünkön számos olyan terület található, ahol tömeges a megjelenésük, gondoljunk
akár a Cinege-domb tetejére, a Magyalban lévő fás legelőre, vagy épp a 71-es főút és a
Levendulás-nyaralótelep közti, ún. Csirke-parrag nevű terület óriási kiterjedésű, de sajnos
részben már beépített árvalányhaj mezőjére.

Az árvalányhajak mellett e területeken jellemzőek a hazai orchideák képviselői, mint a
vitézvirág (1.), vagy épp a gyakran tömeges megjelenésű agárkosbor (a Tatabányai-tábor
hátsó füves focipályájának környékén) (2.). Ősszel virít az apró termetű vetővirág (3.), de

gyűjthető a korábban festőnövényként is hasznosított gyógynövényünk, az orbáncfű (4.),
melynek több példánya a Csirke-parrag legszélén, a nyaralók szomszédságában is jól érzi
magát.

A képen (5.) a nyári napsütésben csodálatosan virágzó és illatát árasztó kakukkfű, egy kis
csattogó szamócával...az Akali környéki gyepek nagyszerű fűszer-, és gyógynövényei.

A szintén sokfelé előforduló, általában a lejtősztyeppek szomszédságában elhelyezkedő
majdhogynem

termőtalaj nélküli

sziklagyepekben is számos értékes növényfajjal

találkozhatunk.
Ilyenek például: borsos varjúháj és ezüstaszott ( 6.) ( a Tatabányai-tábor hátsó füves
focipályáján), vagy épp a fekete kökörcsin (7.), vagy a tavaszi hérics (8.).
Jelentősége:
A számos védett, ritka növényfaj önmagában is értéknek számít, szerencsére ezeknek a
területeknek a többsége érintetlen, de mindezek védelme különösen hangsúlyos és fontos,
nemcsak az ott élő növények, hanem a geológiai értékek miatt is. Ezeknek az élőhelyeknek a
fennmaradásában nagy szerepe van a múltbeli legeltető állattartásnak, így örömteli, hogy az
akali környéki területeket, köztük főként a lejtősztyepp gyepeket a mai napig „látogatják” a
nyájak, akik az élőhely fennmaradásához járulnak hozzá, hiszen trágyázásuk mellett
megakadályozzák azok becserjésedését.
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