JAVASLAT
Láp és források
települési értéktárba történő felvételéhez
Készítette: Pető Piroska, Balatonfüred, 2016. november
I. A javaslattevő adatai: Pető Piroska, 8230 Balatonfüred, Jókai u. 15.
halomhegy83@gmail.com, www.balatonitaj.com
II. A nemzeti érték adatai
1. A nemzeti érték megnevezése: Láp és források
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
természeti környezet
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Örvényes (több ponton)
EOV koordináták (X Y): 175324 555964
175385 556041
175649 556720
175685 556737
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:
települési értéktár, Örvényes
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének
leírása:
A település vizekben gazdag, a Pécsely felől érkező Örvényesi-séd bőséges vízhozama
mellett a falu területén számos forrás is növeli a vízhez köthető természeti értékek
számát. A természetvédelmi törvény szerint országos jelentőségű, a törvény erejénél
fogva, „ex lege” védett természeti területek a lápok, melyek így természetvédelmi
területnek minősülnek. A láp olyan földterület, amely tartósan vagy időszakosan víz
hatásának kitett, illetőleg amelynek talaja időszakosan vízzel telített, és amelynek
jelentős részén lápi életközösség, illetve lápi élő szervezetek találhatók, vagy talaját
változó kifejlődésű tőzegtartalom, illetve tőzegképződési folyamatok jellemzik.
Említésre méltó a ma már a golfpálya területébe befoglalt, régi dolomit-murvabánya,
mely számos védett és ritka növény élőhelye, és egyúttal a vadak számára is kiváló
rejtekhely, tehát természetközeli élőhely. Ettől délre ered a Szilvás-kút nevű forrás,
melynek karsztvizét egy erecske vezeti az udvari temető felé. Ezen ér mentén alakult ki
egy láprét, mely kiemelkedően értékes élőhely.
A golfpálya területén is láthatunk felfakadó vizeket, forrásokat, ezek mindegyike a
természet védelméről szóló törvény szerinti természeti emléknek minősül. Az „ex lege”
védett kritérium az 5 liter/perces vízhozamot tartósan meghaladó forrásokra veendő
figyelembe. A források nem csupán víztani, felszínalaktani és tájképi értéket
képviselnek, de sajátos élőhelyként, illetve a belőlük táplálkozó vízfolyások révén
jelentős szerepet töltenek be a biológiai sokféleség megőrzésében is.

A falu egyik fontos víznyerő helye az ún. Falu kútja, mely a belterület nyugati határán
helyezkedik el, a golfpálya irányában. Ez helytörténeti szempontból is jelentős, hiszen
régen innen hordták a vizet, melyet ivóvízként és főzéshez használtak, illetve a kifolyó
utáni érből itatták az állatokat. A terméskőbe foglalt forrásból hordták a vizet a
szőlőhegyi munkálatokhoz is. Az önkormányzat pályázatok útján ezt a forrást kiépítette
és környezetét rendbe tette 2004-2005-ben. Mára sajnos kissé elhanyagolt képet
mutat.
Több forrás fakad az Örvényesi-séd faluhoz érkező, jellegzetes növényzettel tarkított
részén is, a káposztáskertek felett.
A település Aszófő felé eső határában, a Sáros-rétnél, a 71-es műút és a vasúti vágány
által közrefogott területen két forrást találunk. Mindkettő a szántóföld végéhez közel
tör a felszínre, jellegzetes növényzetet létrehozva maga körül.
Intézkedési javaslat: Lehetőség szerinti karbantartás, védelem javasolt.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: Jelentős természeti területek,
természeti értékek.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája:
Örvényes Község története (dr. Hudi József szerk. 2010.)
http://orvenyes.hu/orvenyesrol/muemlekek-termeszeti-ertekek/
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
III. Mellékletek
1. Fényképek és térképrészletek

Az ún. Szilvás-kút környéki lápos terület egy részlete

A Falu kútja 2016 őszén

Vizes élőhely a felfakadó források környezetében

Forrás a golfpálya területén

A vasúti sínhez közeli egyik forrás környezete

A forrástól induló víz a Balaton felé halad

Nagyobb területről fakad a víz
Az aszófői határhoz közelebb eső forrás környezete

Bodzás, dagonyás vízjárta terület a második forrásnál

2. Szakértői ajánlás: Fontos természeti értékek, melyekre a település büszke.
3. A fotókat Pető Piroska készítette, felhasználható a kapcsolódó jogszabályokban
foglaltak szerint továbbá a felhasználási feltételek meghatározása után, név
megjelöléssel.

