ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP
Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Almamelléki-ősbükkös
Utoljára módosítva: 2014-09-17 18:41:54
Megye: Baranya

Községhatár: Almamellék

A terület kiterjedése: 9.5 hektár

Védetté nyilvánítás év: 1941

GPS koordináták: 96260, 561270 EOV
Felmérést végző személy(ek) neve: Bank László, Völgyi Sándor
E-mail címe(k): mmepecs@hu.inter.net,
völgyis@freemail.hu
A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Az ősbükkös nyugati különálló része a sasréti vadászkastély északi szomszédságában, keleti
különálló része a kastély közelében, a Kikerics Erdei Iskolától északra, annak közvetlen
szomszédságában található. Mindkét területrész gépkocsival is könnyen megközelíthető. A
Szigetvár-Kaposvár közötti közlekedési útról a terecsenyi bekötőút után jobbra kell lekanyarodni
az erdészeti műútra. Az elágazástól kb. 5 km megtétele után érhető el a sasréti vadászkastély
körzete.
Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Két különálló erdőrészlet, ami egy összefüggő nagy erdőterület része. A sasréti vadászkastélytól
északra található 0,8 hektáros rész (Almamellék, 49 C erdőrészlet) 184 éves, a Kikerics Erdei
Iskola melletti 8,7 hektáros rész (Almamellék, 49 B erdőrészlet) 204 éves. A faállományt
95%-ban bükk, 5%-ban ezüsthárs alkotja. A területen az utóbbi két évszázadban semmilyen
erdőgazdálkodási tevékenységet nem folytattak. Ennek megfelelően a természetes folyamatok
dominálnak. A kialakult erdőkép már őserdőszerű. Az öreg fák állva halnak meg. Sok a holtfa a
területen, ami kedvező a rovarvilág számára. A kidőlt fák helyén keletkező lékekben természetes
módon jön létre az újulat, így a magonctól a famatuzsálemig minden korosztály megtalálható.
Ennek megfelelően jól tanulmányozhatók az erdődinamikai folyamatok. A Kikerics Erdei
Iskolától északra fekvő erdőrészletet jól feltárja egy tanösvény, ami az erdei iskolától indul, és
oda is ér vissza. Az erdőrészlet ÉNY-i részén, az Almás-patak forrásánál esőbeállót, pihenő- és
tűzrakóhelyet is kialakított az erdei iskolát működtető részvénytársaság. A tanösvényen haladva
kb. 1-2 órás kényelmes sétával bejárható az erdő. 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:

1/3

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP
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):
K5
2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: oktatási tevékenység a tanösvényen, szabadidős tevékenység (turizmus)
Jellemzőik, intenzitás: rendszeres
2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Bemutatás,
Egyéb típus:
2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Nincs
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? - Igen
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? - Natura 2000
2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Nem
Darabszám:
Állapotuk:
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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)
Hóvirág 1000 tő fölött, májvirág 100-1000 tő, szártalan kankalin 10-100 tő, farkasboroszlán
1-10 tő, ligeti csillagvirág 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)
Korai denevér 10-100 pld. Kék galamb 3 pár, hamvas küllő 1 pár, fekete harkály 1 pár, nagy
fakopáncs 3 pár, közép fakopáncs 1 pár, sárgarigó 3 pár, széncinege 8 pár, kék cinege 5 pár,
barátcinege 1 pár, csuszka 3 pár, rövidkarmú fakusz 2pár, ökörszem 1 pár, fekete rigó 5 pár,
énekes rigó 2 pár, vörösbegy 5 pár, barátposzáta 8 pár, erdei pinty 8 pár. Havasi cincér,
szórványos.
5. Egyéb észrevétel
Az országos nyilvántartásban szereplő 0125 helyrajzi szám nem létezik. Megosztották 0125/1 és
0125/2 helyrajzi számra. A védett terület a 0125/2 helyrajzi szám (területe 55.1130 ha) egy
részét foglalja el.
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