
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Alcsútdobozi jóléti erdő (Rézhegy)

Utoljára módosítva: 2013-08-18 06:30:52

Megye: Fejér Községhatár: Alcsútdoboz

A terület kiterjedése: 8.8103 hektár Védetté nyilvánítás év: 1995

GPS koordináták: 47.428316, 18.610137

Felmérést végző személy(ek) neve: Fiala Zsuzsanna

E-mail címe(k): zsuzsanna.fiala@gmail.com

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A Béke utcáról a Sport utcára kanyarodunk, majd az elágazásnál balra kanyarodva haladunk
tovább a Sport utcán. A jobb kéz felől eső erdős domb a védett terület, melyet körbejárva a déli
oldalán találunk egy fenyvest.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A területen mindössze 3400 m2 erdei fenyves található, ill. a gyepfelület egy részét kaszálóként
hasznosítják. A kaszáló érdekessége, hogy nagy kiterjedésű, összefüggő apróbojtorján
(közönséges párlófű) található benne. A terület nagy része akáccal, galagonyával, kökénnyel
fedett, ill. jellegtelen elegyes erdő.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
A terület északi szélén felépült egy nyugdíjas otthon.

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
30 % Erdő
38,5 % Gyep
30 % Cserjés
% Vizes terület
1,5 % Egyéb
Kivett terület, nyugdíjas otthon.

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
S45 H4 P2b S1

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás,
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás:
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2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Nem

Egyéb típus:

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Sok
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?
Galagonyás, kökényes, vadrózsás cserjéssel.

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? - Alcsótdobozi
Rézhegyi-fenyves helyi jelentőségű Természetvédelmi 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)

-
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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)

-

5. Egyéb észrevétel
Az eredetileg egy helyrajzi számon fekvő terület ma tíz helyrajzi számon fekszik. Az eredeti
területből több építési telket is kimértek, de máig csak 1500 m2-en valósult meg építkezés
(Nyugdíjas otthon). A ma erdőként nyilvántartott terület összesen 12 401 m2, melyből 3400 m2
fenyves. Az élőhelymozaikokat az eredeti 8,81 ha-os területre vonatkozóan jelöltem. A mai
helyrajzi számok: 195/2, 195/3, 1301/25, 1301/26, 1301/27, 1301/28, 1301/29, 1301/30,
1301/31, 1301/32, melyekből már csak a 195/2-re (erdő) és a 195/3-ra (erdő) van védettség
bejegyezve a földhivatali nyilvántartás szerint.
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