ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP
Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Kárászi-erdők
Utoljára módosítva: 2013-08-11 16:39:00
Megye: Baranya

Községhatár: Kárász

A terület kiterjedése: 27.9756 hektár

Védetté nyilvánítás év: 2005

GPS koordináták: 102740, 593460 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 község belterületén áthaladó közlekedési útról a Fürdő utcába kell bekanyarodni. Az utcában
70 métert haladva érünk egy nyugati irányba leágazó kis mellékutcához. Ezen végighaladva,
majd elhagyva az utolsó házat, érjük el a területet. A földút erdőszéli szakasza növényzettel
erősen benőtt, de ha ezt le tudjuk küzdeni, akkor már könnyebb a közlekedés.
Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A Kelet-Mecsek északi nyúlványán található összefüggő zárt erdő, amely keleti, északi és
nyugati irányban a község belterületével határos. A faállomány összetétele változatos képet
mutat. A keletre néző hegyoldalon fiatal akácosok találhatók, a hegytetőhöz közeli részeken sok
hárssal. Az egykori fürdő melletti oldalt viszont idős bükkös borítja egy mély vízmosással
szabdalt részen. Az északi hegyoldalon, kb. a hegy közepéig szintén idős bükköst találunk, kevés
cserrel, kocsánytalan tölggyel, míg a felsőbb szintet fiatal hársas, illetve cseres-tölgyes foglalja
el. A nyugati hegyoldalra szintén a cseres-tölgyes a jellemző, lényegesen gazdagabb
cserjeszinttel, mint az északi oldalon. A lapos hegytetőn kis cserjésedő tisztás található. A
területet átszelő régi földút gyalogosan még járható, de egyre inkább vízmosássá válik. A
területen üzemtervszerű erdőgazdálkodás folyik. Földrajzi kistáj: Kelet-Mecsek.
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?
100 % Erdő
% Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
% Egyéb
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2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
K4, K5, S1
2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Erdészeti tevékenység
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás: rendszeres
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?
Erdő
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? - Kelet-Mecsek Tájvédelmi
Körzet
2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Nem
Darabszám:
Állapotuk:
2.13. Vannak vadgazdálkodási létesítmények a területen?
Magasles: 1 db
Vadetető: db
Szóró: db
Egyéb (név és db):
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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 1000 tő felett, illatos hunyor 100-1000 tő, szártalan kankalin 100-1000 tő, szúrós
csodabogyó 10-100 tő, turbánliliom 1-10 tő, pirítógyökér 1-10 tő.
4. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es állatfajok és számolt vagy becsült
mennyiségük
(fokozottan védett fajoknál pontos állománynagyságot kell megadni)
Kék galamb 2 pár, vadgerle 1 pár, kakukk 1 pár, fekete harkály 1 pár, nagy fakopáncs 5 pár,
közép fakopáncs 1 pár, sárgarigó 3 pár, széncinege 7 pár, kék cinege 3 pár, barátcinege 1 pár,
csuszka 5 pár, énekes rigó 5 pár, fekete rigó 12 pár, vörösbegy 4 pár, barátposzáta 11 pár,
csilpcsalpfüzike 2 pár, sisegő füzike 1 pár, örvös légykapó 2 pár, erdei pinty 9 pár.
5. Egyéb észrevétel
Az önkormányzat a védett területhez sorolta a 09/2 helyrajzi számú erdőt is, ami azonban elírás,
mert az országos védelem alatt áll, a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet része. Valószínűleg 019/2
hrsz-ú területre gondoltak, mert ez függ össze szervesen a többi résszel, ezért ezt vettük
figyelembe. A központi nyilvántartásban nem szerepelnek területi adatok, ezért azokat
kigyűjtöttük a földhivatalban az alábbiak szerint: 019/2: 0.7724 ha, 020: 11.0997 ha, 022:
16.1035 ha. A területet kettészelő 021 hrsz-ú út (0.2662 ha) kimaradt a védetté nyilvánításból,
ezért valójában két különálló területről van szó.
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