
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Öreghegyi-rétek

Utoljára módosítva: 2013-08-11 16:42:52

Megye: Baranya Községhatár: Kovácsszénája

A terület kiterjedése: 55.0838 hektár Védetté nyilvánítás év: 1995

GPS koordináták: 93160, 577650 EOV

Felmérést végző személy(ek) neve: Bank László, Völgyi Sándor

E-mail címe(k): mmepecs@hu.inter.net,
volgyis@freemail.hu

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A terület délkeleti része a Kovácsszénájai-tó völgyzárógátjának nyugati lábánál vezető földútról
érhető el, a töltés északi végénél. Az úton továbbhaladva a tó melletti erdőben néhány száz méter
megtétele után az északkeleti nyúlványhoz érünk, majd kb. újabb 800 métert haladva az északi
gyepes területeket pillanthatjuk meg. Az úthoz itt nyugati irányból egy másik földút csatlakozik.
Ezen délnyugati irányban végigsétálva kb. 1 km megtétele után egy másik földút
csatlakozásához érünk. A csatlakozó földúton északi irányban haladva az északnyugati
területrészhez jutunk. A csatlakozástól déli irányban 400 méterre érhető el a délnyugati
területrész az erdőben haladó, alig jártas földúton. A terület felkeresése csak jó tájékozódó
képességű természetbarátoknak ajánlott. A földutakon terepjáróval lehet közlekedni.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Meredek domboldalakkal és lankásabb részekkel váltakozó száraz, magasfüvű, cserjésedő
irtásrétek, helyenként zárt cseres-tölgyes erdőfoltokkal, erdőtelepítésekkel és egy patakvölgyi
részen szántófölddel. A terület négy teljesen különálló egységből áll. Délkeleten, az
Orfűi-ároktól északnyugatra eső sík rész korábban legelő volt, de időközben beszántották, illetve
egy részén erdőtelepítést végeztek. Az északnyugati keskeny domboldali sávban szintén friss
erdőtelepítés van, amit kerítéssel vettek körül. A telepítést csupán egy kis északkeleti sáv úszta
meg, amit cserjésedő gyep foglal el. A délnyugaton elhelyezkedő területrész csaknem teljesen
becserjésedett, nyíltabb gyepfoltok alig láthatók. Itt a galagonya és a kökény uralkodik, de fiatal
cseres-tölgyes erdőállományok is kialakultak kisebb foltokban. A nyugati meredek domboldalon
néhány hagyásfa is található. Az északkeleti területrész vegyes képet mutat. Ennek nyugati
keskeny sávját már zárt, középkorú cseres-tölgyes foglalja el. A zárt erdőt kelet felől még
nyitottabb, galagonyával és kökénnyel erősen cserjésedő sáv váltja fel. Ennek az
északkeleti-délnyugati irányú keskeny résznek az északi felét fiatal zárt erdőállomány borítja,
ahol néhány hagyásfa közelében még láthatók az egykori pincék nyomai. A tömb északi felét
egykori szántóból visszagyepesedett száraz kaszálórét zárja le a vaddisznók túrásainak
nyomaival, ami teret enged a gyomnövények betelepülésének. Ettől délre javarészt cserjések
vagy fiatal fák alkotta erdőfoltok találhatók, itt-ott még kisebb, nyitottabb gyepekkel. Földrajzi
kistáj: Baranyai-Hegyhát.
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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 egy részét beszántották, illetve erdővel betelepítették, az irtásrétek nagyobbrészt
becserjésedtek.

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
25 % Erdő
15 % Gyep
40 % Cserjés
% Vizes terület
20 % Egyéb
Szántó

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
H5a, K2, P2b, T1

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás, Erdészeti tevékenység
Egyéb típus: szántóföldi művelés
Jellemzőik, intenzitás: rendszeres

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Kaszálás,
Egyéb típus: A kaszálás gazdasági tevékenységet takar, de egyben megfelel a természetvédelmi
célú kezelésnek is.

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Kevés
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Kevés
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, cserjés

2.10. Érintkezik a terület más természetvédelmi oltalmat élvező területtel? (pl. Natura 2000,
országos védettség, ex lege) - Igen
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2.11. Ha igen, milyen természetvédelmi oltalmat élvező területtel? - Kovácsszénája: Kőpart-alja
és Knipl-malom (helyi jelentőségű természetvédelmi terület), Natura 2000.

2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Nem
Darabszám:
Állapotuk:

2.13. Vannak vadgazdálkodási létesítmények a területen?
Magasles: 3 db
Vadetető: db
Szóró: 1 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)

Nincsenek

4. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es állatfajok és számolt vagy becsült
mennyiségük
(fokozottan védett fajoknál pontos állománynagyságot kell megadni)

Egerészölyv 1 pár, vadgerle 4 pár, kakukk 1 pár, fekete harkány 1 pár, nagy fakopáncs 3 pár,
sárgarigó 6 pár, széncinege 3 pár, csuszka 2 pár, énekes rigó 6 pár, fekete rigó 11 pár,
cigánycsuk 1 pár, barátposzáta 21 pár, tövisszúró gébics 1 pár, erdei pinty 4 pár, citromsármány
2 pár. Törékeny gyík 1-10 pld. Sárgahasú unka 10-100 pld.

5. Egyéb észrevétel

3/3


