
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Csermaaljai-erdőrészlet

Utoljára módosítva: 2013-08-11 16:41:45

Megye: Baranya Községhatár: Komló

A terület kiterjedése: 13.1210 hektár Védetté nyilvánítás év: 1983

GPS koordináták: 92600, 586984 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 sikondai belterületben a Komlóra vezető közlekedési útról a Fecske köznél kell déli irányba
letérni, majd egy rövid, meredek szakasz után a völgytalphoz érve, onnan jobbra fordulva érhető
el az erdőrészlet nyugati vége, ahol a völgyben csordogáló patak fahídján keresztül léphetünk a
területet feltáró ösvényre.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Hagyásfákkal tarkított középhegységi erdőrészlet, ami egy összefüggő erdőtömb része. Az
egykori legelőerdő helyén már zárt gyertyános-tölgyes alakult ki, kevés bükkel elegyedve. A
hagyásfák egy része még egészséges, más részük pusztulófélben van, de még így is karakteresen
őrzik ez egykori legelőerdő emlékét. A kidőlt fákat nem távolítják el, holt anyaguk a
korhadéklakó rovaroknak jó élőhelyet biztosít. A területet kelet-nyugati irányban feltáró ösvény
mellett a fafajokat bemutató tájékoztató táblák maradványai láthatók. Az ösvény nyugati
kiindulópontjánál a völgyben, valamint a hegyoldalra felkúszó keleti felén kiépített tűzrakóhely
van. A keleti tűzrakóhely melletti padot egy letört bükkfaág nemrég összetörte. Az erdőrészlet
nyugati felén cserjeirtás nyomai láthatók, ezért itt az idősebb fák szabadabban állnak. Ezek
azonban nem hagyásfák, hanem a spontán beerdősödés során kifejlődött faegyedek. A terület
közepe táján, az ösvény mellett egy régi kút található. A földből kiálló kútgyűrű teteje fedetlen,
balesetveszélyes. Földrajzi kistáj: Mecsek-hegység.

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):
K2

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

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Rekonstrukció
Egyéb típus: A kis foltban látható cserjeirtás alapján még nem dönthető el, hogy ez egy nagyobb
rekonstrukciós beavatkozás része-e.

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? - 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) - Nem

2.11. Ha igen, milyen természetvédelmi oltalmat élvező 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
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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 100-1000 tő, illatos hunyor 100-1000 tő, szártalan kankalin 10-100 tő, széles pajzsika
1-10 tő, madárfészek kosbor 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)

Vadgerle 1 pár, nagy fakopáncs 2 pár, közép fakopáncs 1 pár, sárgarigó 1 pár, széncinege 3 pár,
kék cinege 2 pár, barátcinege 2 pár, csuszka 2 pár, rövidkarmú fakúsz 1 pár, énekes rigó 4 pár,
fekete rigó 4 pár, vörösbegy 2 pár, barátposzáta 7 pár, örvös légykapó 1 pár, csilpcsalpfüzike 2
pár, erdei pinty 5 pár.

5. Egyéb észrevétel
A felmérés során a földhivatali nyilvántartásnak megfelelően pontosítottuk a területi adatot. A
védett terület az alábbi helyrajzi számokat foglalja magában; 0634/17 hrsz: 8.206 ha, 0634/18
hrsz: 0.2684 ha, 0634/19 hrsz: 4.6466 ha.
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