ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP
Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Fás legelő
Utoljára módosítva: 2013-08-11 16:47:16
Megye: Baranya

Községhatár: Patapoklosi

A terület kiterjedése: 44.9395 hektár

Védetté nyilvánítás év: 1974

GPS koordináták: 82260, 546680 EOV
Felmérést végző személy(ek) neve: Bank László, Ingola Eszter
E-mail címe(k): mmepecs@hu.inter.net,
ingolaeszter@gmail.com
A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A terület a Poklosi nevű községrészből, a buszmegálló mellett nyugati irányban kivezető
földúton közelíthető meg, a régi tsz major mellett elhaladva. A buszmegállótól 1600 m távolság
megtétele után érhető el a legelő délkeleti sarka.
Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Lankás, nyugati és északi kitettségű domboldalra felkúszó, hagyásfákkal tarkított beerdősödött
legelő, a dombtetőn még fás legelő maradvánnyal, valamint az északkeleti részen nyílt,
patakvölgyi gyeppel. Az északkeleti részt már évek óta nem kaszálják, ezért erősen gyomosodik,
a széleken cserjésedik. A beerdősödött részeken is impozáns látványt nyújtanak a hagyásfák. A
kocsányos tölgyek, cserek, gyertyánok és vadkörték átlagéletkora 150-200 évre tehető, de
akadnak 250-300 éves famatuzsálemek is. Néhány koros bükk, mezei juhar és mezei szil is akad.
A fák meglehetősen sűrűn és egyenletesen helyezkednek el. Többségük egészséges, bár egy
részük borostyánnal és sárga fagyönggyel fertőzött. A területen néhány éve egészségügyi
gyérítést végeztek, ezért kiszáradt, kidőlt fa most nem látható. A hagyásfák közötti fiatal
állomány főleg gyertyánból áll. A dombtetőn található gyepes rész emlékeztet az egykori
legelőerdő szépségére. A hagyásfák koronája csaknem összeér, kisebb-nagyobb tisztások váltják
egymást. Sajnos a gyepet már nem legeltetik és nem is kaszálják, ezért a széleken erősen
cserjésedik és foltokban gyomosodik. A terület jelenlegi állapotában is Baranya megye legszebb
fás legelőjének nevezhető. 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:
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2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
70 % Erdő
25 % Gyep
5 % Cserjés
% Vizes terület
% Egyéb
2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
E1, P45
2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Erdészeti tevékenység
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás: alkalmi
2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Nem
Egyéb típus:
2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Kevés
Selyemkóró: Kevés
Parlagfű: Kevés
Magas/kanadai aranyvessző: Kevés
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:
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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.
4. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es állatfajok és számolt vagy becsült
mennyiségük
(fokozottan védett fajoknál pontos állománynagyságot kell megadni)
Egerészölyv 2 pár, vadgerle 2 pár, kakukk 1 pár, fekete harkály 1 pár, nagy fakopáncs 3 pár,
közép fakopáncs 1 pár, sárgarigó 4 pár, holló 1 pár, széncinege 6 pár, kék cinege 2 pár,
barátcinege 1 pár, csuszka 6 pár, rövidkarmú fakúsz 3 pár, énekes rigó 4 pár, fekete rigó 11 pár,
fülemüle 2 pár, vörösbegy 6 pár, barátposzáta 27 pár, csilpcsalpfüzike 3 pár, örvös légykapó 1
pár, erdei pinty 16 pár, citromsármány 2 pár.. Szarvasbogár, nagy hőscincér, pompás díszbogár,
sakktáblalepke, kis rókalepke, kis apollólepke, nagy éjjeli pávaszem.
5. Egyéb észrevétel
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