
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Nagyerdőből erdőrészlet - Emléktölgy

Utoljára módosítva: 2013-10-14 12:53:45

Megye: Hajdú-Bihar Községhatár: Hajdúhadház

A terület kiterjedése: ____ hektár Védetté nyilvánítás év: 1975

GPS koordináták: É 47°39'10.58" K
21°41'30.45"

Felmérést végző személy(ek) neve: Sándor István

E-mail címe(k): afiumvet@gmail.com

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A Hajdúhadházat Hajdúsámsonnal összekötő út 1,6 km-nél (Hhadház felől)még jóval
Fényestelep előtt jobbra az erdei útra kell befordulni. Kb. 1 km múlva érjük el az úton haladva.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Az eredeti védetté nyilvánító határozatot nem sikerült megtalálni (HB megyei Tanács
VB.68/1975)Csak annyit tudunk, hogy akkor az "Emléktölgy" környezete,0,4 ha került védelem
alá.Ma egy meglehetősen rossz egészségi állapotú, sarj eredetű tölgyfolt szélén áll a kb. 200 éves
fa.

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

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
L5

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Erdészeti tevékenység
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás: Az idős állományban egyelőre semmilyen erdészeti tevékenység nem
zajlik.
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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: Nincs
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Nincs
Bálványfa ("ecetfa"): Nincs
Keskenylevelű ezüstfa: Nincs
Muflon: Nincs
Egyéb (nevezze meg): kései meggy, Phytolacca americana, zöldjuhar

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) - 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):

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)

A kijelölés utáni évekből még származtak innen adatok magyar nőszirom, kétlevelű
sarkvirág,békakonty,széleslevelű nőszőfű előfordulásáról.Sajnos mára ezek-úgy
tűnik-kipusztultak. Egyéb védett növényfaj nem fordul elő.

2/3



ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

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

nagy tarkaharkály 1pár csuszka 1pár seregély 5pár szürke légykapó 1pár erdei pinty 1pár

5. Egyéb észrevétel
Az utóbbi évek felméréseiben (Tardy J. könyv,Hajdúböszörményi Zöld Kör jelentése)téves
helymeghatározással szerepelt. Nem Bocskaikerthez, hanem továbbra is Hajdúhadházhoz
tartozik.(0125/22 hrsz.,erdőtervi jele: Hhadház 22P)
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