
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Gyűrűfű TT

Utoljára módosítva: 2013-08-11 16:46:59

Megye: Baranya Községhatár: Nagyváty

A terület kiterjedése: 192.8942 hektár Védetté nyilvánítás év: 1996

GPS koordináták: 85380, 563540 EOV

Felmérést végző személy(ek) neve: Bank László

E-mail címe(k): mmepecs@hu.inter.net

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A terület két útvonalról is megközelíthető. A község belterületének főutcáján végighaladva a
burkolt utat földút váltja fel, ami a temető keleti felén halad. Innen a földúton északi irányban
400 méter megtétele után balra kell fordulni, majd kb. újabb 500 métert követően az északi
irányba haladó földútra kell térni. Ezen 3 km-t haladva érhető el a terület délnyugati sarka. A
másik lehetőség, ha a Dinnyeberkiből Gyűrűfűre vezető kavicsos úton haladunk, s amint elértük
a völgytalpi kaszálórétet, nyugati irányból előttünk magasodik a védett terület keleti domboldala.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Zárt dombvidéki erdő, mely egy nagyobb összefüggő erdőtömb része. Délkeleti magaslatán, a
Kisvárhegynek nevezett dombtetőn egykor földvár állt, de ennek ma már nyomai sem láthatók.
A magaslat északi tövében egy tájékoztató tábla emlékeztet az egykori erődítményre. A mély
vízmosásokkal szabdalt, földutakkal jól feltárt erdőben gyertyános-tölgyeseket találunk, a keleti
részen sok bükkel, máshol ezüsthárssal. A nyugati dombtetőket cseres-tölgyesek uralják. Az
idősebb állományok a terület déli felén találhatók, míg északon inkább fiatal korosztályok
fordulnak elő. Az erdőkben üzemtervszerű erdőgazdálkodás folyik. A terület északi részén, a
Gyűrűfűre vezető útra nyílik az Istenkút-forrás kiszélesedő völgye. Itt a patakvölgy keskeny
gyepsávját időnként lekaszálják. A forrás, melynek vize iható, jó állapotban van, de mellette
nemrég kidőlt egy idős bükk, amit még nem távolítottak el. A kissé távolabb kihelyezett padok
és asztalok már teljesen tönkre mentek, jelentősen rontva a tájképi látványt. Földrajzi kistáj:
Dél-Zselic.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
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2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
100 % Erdő
% Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
% Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
K2, K5, L2a

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

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Bemutatás, Kaszálás,
Egyéb típus:

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Kevés
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Nincs
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? - Igen

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?
erdő, gyep

2.10. Érintkezik a terület más természetvédelmi oltalmat élvező területtel? (pl. Natura 2000,
országos védettség, ex lege) - Igen

2.11. Ha igen, milyen természetvédelmi oltalmat élvező területtel? - Dinnyeberki: Gyűrűfű TT
(helyi jelentőségű természetvédelmi terület), Ibafa: Gyűrűfű TT (helyi jelentőségű
természetvédelmi terüle).

2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Nem
Darabszám:
Állapotuk:
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2.13. Vannak vadgazdálkodási létesítmények a területen?
Magasles: 7 db
Vadetető: db
Szóró: 1 db
Egyéb (név és db):

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)

Májvirág 100-1000 tő, szártalan kankalin 100-1000 tő, hóvirág 1000 tő felett, kardos madársisak
10-100 tő.

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

Egerészölyv 2 pár, kék galamb 9 pár, vadgerle 1 pár, kakukk 2 pár, hamvas küllő 1 pár, fekete
harkály 2 pár, nagy fakopáncs 14 pár, közép fakopáncs 3 pár, sárgarigó 9 pár, széncinege 12 pár,
kék cinege 8 pár, barátcinege 5 pár, csuszka 8 pár, rövidkarmú fakúsz 6 pár, ökörszem 2 pár,
léprigó 1 pár, énekes rigó 8 pár, fekete rigó 11 pár, fülemüle 1 pár, vörösbegy 12 pár,
barátposzáta 22 pár, csilpcsalpfüzike, 21 pár, sisegő füzike 1 pár, örvös légykapó 6 pár, erdei
pinty 41 pár, citromsármány 6 pár.

5. Egyéb észrevétel

3/3


