
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Cinegés

Utoljára módosítva: 2013-08-22 10:53:54

Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Községhatár: Alacska

A terület kiterjedése: 56.0599 hektár Védetté nyilvánítás év: 1995

GPS koordináták: EOV: 758400-319900

Felmérést végző személy(ek) neve: Baati Sándor, Kiss József

E-mail címe(k): barati@greenaction.hu

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A Kossuth utcán haladva a buszforduló előtt D-re fordulva lehet elhagyni a falut. A falut
elhagyva dűlőutakon továbbra is D-i irányba tartva juthatunk el a Cinegés erdőtömbjébe.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A helyi védett terület magánkézben lévő erdészeti kezelés alatt álló vegyes korú cseres
kocsánytalan tölgyes, amelyhez Alacska faluhatárában gyepterületek is csatlakoznak. A védett
terület É-i részein idős kocsánytalan tölgyek jellemzőek. A terület déli magasabb részein a
felszín erősen szabdalt, vélhetően az egykor művelt és a terület alá benyúló kőbányák
beszakadásai miatt. A döntően csertölgy (Quercus cerris) uralta állomány változó elegyarányban
tartalmaz kocsánytalan tölgyet (Quercus petraea) és gyertyánt (Carpinus betulus) és néhány szál
bükk (Fagus sylvatica) is jelen van az állományban. További elegyfajai barkóca berkenye
(Sorbus torminalis), mezei juhar (Acer campestre), madárcseresznye (Cerasus avium). A
cserjeszint fejlettsége az egyes erdőrészletekben változó erélyű. Vannak cserjékben szegényebb
és fejlettebb cserjeszintű területek, nyilván valóan az erdészeti kezelés változó intenzitásának
függvényében. Ahol a cserjeszint erőteljesebb ott megjelenik az egybibés galagonya (Crataegus
monogyna), mogyoró (Corylus avellana), vörösgyűrűsom (Cornus sanguinea), fagyal (Ligustrum
vulgare). Gyepszintjében jellemző a ligeti perje (Poa nemoralis), erdei szálkaperje
(Brachipodium silvaticum), D-i szélein a sátoros margitvirág (Tanacetum corymbosum),
bársonyos tüdőfű (Pulmonaria mollissima), fénytelen galaj (Galium schultesii), gyöngyvirág
(Convallaria majalis). Az üdébb foltokon tömeges a varázslófű (Circaea lutetiana), bükksás
(Carex pilosa). Az erdőterület D-i területein előbukkan a turbánliliom (Lilium martagon) és a
Kondói szőlőhegy találkozásánál az erdőszélen a nagy ezerjófű (Dictamnus albus).

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

2.1. Megtalálható még a védettség indoka a területen? - Részben

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
Az erdőterületen vannak ugyan holtfában gazdagabb változatosabb szerkezetű foltok, koros
faegyedek, főleg az erdőterület É-i peremén, de összességében egy erdészeti kezelés alatt álló
erdő, ahol jelentős természetvédelmi értékeket nem találtunk a bejárás idején.
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2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
90 % Erdő
10 % Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
% Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
L2a-Cseres kocsánytalan tölgyes OC-jelegtelen száraz félszáraz gyepek

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

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: 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?
A terület D-i részén Kondó felhagyott szőlőhegyével határos. Itt több védett növényfaj él a
lejtősztyeppesedő gyepben.

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: 1 db
Vadetető: db
Szóró: 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)

Magyar név Tud.név Védettség Előfordulás Turbánliliom Lilium martagon V 15-20 tő Nagy
ezerjófű Dictamnus albus V 15-20 tő

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

Magyar név Tud.név Védettség Előfordulás Szarvasbogár Lucanus cervus V gyakori Héja
Accipiter gentilis V ritka Egerészölyv Buteo buteo V szórványos Vadgerle Streptopelia turtur V
gyakori Kakukk Cuculus canorus V ritka Zöld küllő Picus viridis V szórványos Fekete harkály
Dryocopos martius NAT, V ritka Nagy fakopáncs Dendrocopos major V szórványos Vörösbegy
Erithacus rubecula V szórványos Fekete rigó Turdus merula V gyakori Énekes rigó Turdus
philomelos V gyakori Mezei poszáta Sylvia communis V szórványos Kerti poszáta Sylvia borin
V szórványos Barátposzáta Sylvia atricapilla V szórványos Csilpcsalpfüzike Phylloscopus
collybita V szórványos Őszapó Aegithalos caudatus V szórványos Széncinege Parus major V
gyakori Csuszka Sitta europaea V gyakori Holló Corvus corax V ritka Seregély Sturnus vulgaris
EU szórványos Erdei pinty Fringilla coelebs V gyakori Fenyőpinty Fringilla montifringilla V
szórványos Zöldike Carduelis chloris V szórványos Meggyvágó Coccothraustes coccothraustes
V gyakori Citromsármány Emberiza citrinella V gyakori

5. Egyéb észrevétel
A terület védettségét a 10/2004.(V.6.) sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezte.
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