
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Annafürdő

Utoljára módosítva: 2013-08-15 17:44:49

Megye: Tolna Községhatár: Lengyel

A terület kiterjedése: 2.3499 hektár Védetté nyilvánítás év: 1975

GPS koordináták: 46,38820; 18,37200

Felmérést végző személy(ek) neve: Nagy Sándor

E-mail címe(k): mme28@t-online.hu

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Lengyel belterületétől északra helyezkedik el és a településről Kurdra vezető közútról jobbra kell
befordulni a szilárd burkolatú erdészeti útra, hogy Annafürdőre érjünk. Gépkocsival egészen a
2012-ben kialakított fizető parkolóig mehetünk. A turistaút menti látnivalókról az Anna-forrás
előtti indító állomáson részletes tájékoztatást kaphat az érdeklődő. A terület bejárása a „Hunyor
tanösvényen” ajánlott. Az induló állomáson jól felszerelt erdei iskola működik, mellette
foglalkozások és konferenciák megrendezésére is alkalmas épület található.
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Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Az Anna forrás a Tolnai-Hegyhát egyik legmagasabb részének a Papdi-hegynek a lábánál mély
völgyben ered. A forrás kis vízhozamú, hosszú útján végigcsörgedezve a völgyben mesterséges
tavat táplál. Környezete rendezett, a pihenőtó telepített és természetes erdők ölelésében van. A
védett forráskörnyék bővelkedik famatuzsálemekben, 100 évnél idősebb bükkfák, tölgyek, luc-
és vörösfenyők sorakoznak a szurdokszerű völgy két oldalán, őrizve az elmúlt évszázadok
emlékét. A közeli dombokon cseres-tölgyesek, gyertyános-tölgyesek különböző korú állományai
találhatók, aljnövényzetében a védett szúrós csodabogyóval találkozhatunk, de jelentős tő
található az illatos hunyorból, a májvirágból és a szártalan kankalinból. Májusban az orchideák
is nyílnak; a bíboros kosbor, a madárfészek kosbor, a kétlevelű sarkvirág és a gérbics. Botanikai
érdekességnek számít a kapcsos korpafű előfordulása egy középkorú fenyvesben a védett
területen kívül (helyi szakemberek szóbeli közlése). Az idős, beteges fák törzsében és a talajban
hagyott tuskókban szarvasbogár, orrszarvú bogár és cincérek lárvái fejlődnek. A hatalmas fák
törzsén és lombkoronájában mindig van látnivaló, mert táplálék reményében fakuszok, csuszkák
és harkályfélék vizsgálják a fák törzsét és ágait. A forrás és az erdei iskola környékén 15-20
madárfaj is megfigyelhető jellegzetes erdei fajok, mint a macskabagoly, csúszka, erdei pinty,
vörösbegy, rigók, cinegék, galambfélék, harkályok, irtásokon az erdei pityer, gyökeres
partoldalakban az ökörszem, a tavaknál a barázdabillegető. A kététűeket a barna-, zöld varangy,
vöröshasú unka, sárgahasú unka, a mesterséges tónál a kecske-, tavibékák képviselik nagy
számban. Az erdei utakon, meghagyott tuskókon napozó a törékeny kuszmával és erdei siklóval
is találkozhatunk, az erdei utak mélyedéseinek vízében unkalárvák és kifejlett sárgahasú unkák,
a tó napsütötte részein fürge gyík él. Az emlősöket öt cickányfaj, az éjszak mozgó sün, a
hihetetlen ügyes és gyors nyuszt, a pelék két faja, az egyre szaporodó mókus, és a mesterséges
tóban időnként megjelenő védett vidra képviseli.

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?
80 % Erdő
5 % Gyep
10 % Cserjés
1 % Vizes terület
4 % Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
K4 dél-dunántúli bükkös, gyertyános-tölgyes

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás, Erdészeti tevékenység
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás:
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2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Bemutatás, Vadkizárás, Fásítás,
Egyéb típus:

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Nincs
Selyemkóró: Kevés
Parlagfű: Nincs
Magas/kanadai aranyvessző: Nincs
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Kevés
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? - Nem

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?

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? - Igen
Darabszám: 1
Állapotuk: jó

2.13. Vannak vadgazdálkodási létesítmények a területen?
Magasles: db
Vadetető: db
Szóró: 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)
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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)

faj neve védett fokozottan védett natura 2000 faj állománya Nagy hőscincér x x Szarvasbogár x
x Vöröshasú unka x x Sárgahasú unka x x Barna varangy x Zöld varangy x Zöld levelibéka x
Erdei béka x Tavi béka x Kis tavi béka x Kecskebéka x Fürge gyík x Lábatlan gyík x Rézsikló x
Vízisikló x Karvaly x vadászterület Egerészölyv x költ Kakukk x gyakori Macskabagoly x
táplálkozó terület, költ Erdei fülesbagoly x költ Nyaktekercs x vonul Fekete harkály x x kóborló,
táplálkozó Nagy fakopáncs x gyakori költő Vörösbegy x költ, vonul Fülemüle x költ házi
rozsdafarkú x költ Feketerigó x gyakori költő faj Énekes rigó x gyakori költő faj Fenyőrigó x téli
vendég Léprigó x téli vendég Kis- barátka, mezei x költő Karvalyposzáta x x költő Sisegő-,
Fitisz, Csilpcsalp fzike x vonul Sárgafejű királyka x vonul Szürke légykapó x költ Örvös-,
kormos légykapó x vonul őszapó x költ Barát-, széncinege x költ Fenyvescinege x téli vendég
Csuszka x költ Tövisszúrógébics x x költ Sárgarigó x költ Erdei pinty x költ Zöldike x költ Csíz
x téli vendég Süvöltő x téli vendég Meggyvágó x költ Citromsármány x költ Mókus x Kerti-,
mogyorós pele x Mezei- Keleti-, Erdei-,Vízi cickány x

5. Egyéb észrevétel
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