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Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Vörösdombi magyar tölgyes

Utoljára módosítva: 2013-08-18 06:23:01

Megye: Somogy Községhatár: Iharosberény

A terület kiterjedése: 1 hektár Védetté nyilvánítás év: 1977

GPS koordináták: N 46.22269 E 17.4344

Felmérést végző személy(ek) neve: Medgyasszay Katalin

E-mail címe(k): medgyasszayk@gmail.com

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A Vörös-dombi magyar tölgyes Iharosberénytől körülbelül 3,5 km-re nyugatra, az Ágneslaki
arborétum felé vezető erdészeti magánút mentén található. A legegyszerűbben a 61.sz főútról,
Iharosberény vagy Pogányszentpéter irányából közelíthető meg, a főútról az ágneslaki
elágazásnál lekanyarodva, jobbra tekintve azonnal feltűnik a körülbelül 1 ha kiterjedésű magyar
tölgyek alkotta védett terület.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A Vörös-dombi magyar tölgyes az Iharosi Erdészet Ágneslaki arborétumot körülölelő nagy
kiterjedésű, növényföldrajzi szempontból változatos erdőtömbjében helyezkedik el. Fiatal
tölgyerdők, illetve douglász-és lucfenyők alkotta erdők szomszédságában ültettek itt magyar
tölgyből 1 hektárnyi állományt. Mint dendrológiai ritkaság, már korábban felkeltette a
botanikusok figyelmét, és a Kertészeti Egyetem közleményében is szerepelt. Kora 110 év. E
fafaj Délkelet-Európában honos, nálunk nagy valószínűséggel csak telepített. Magyarországi
szórvány előfordulásai a Dunántúlon, és az Északi-középhegységben vannak. A magyar tölgy
hazánkban védett fafaj, s jellemző rá, hogy nagyon dekoratív. ( Felh.irodalom: Magyarország
kisrégiói 14/3 Somogy megye- Csurgó és térsége, CEBA kiadó, 1999.)

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):
S7

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
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: Kevés
Bálványfa ("ecetfa"):
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?
Az Iharosi Erdészet Ágneslaki arborétumot körülvevő erdőtömbjével, amelyet őshonos, lombos
fafajok fenyőkkel elegyes, telepített állományai alkotnak.

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: 2 db
Vadetető: db
Szóró: db
Egyéb (név és db):
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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)

- Magyar tölgy (Quercus frainetto) : 1 hektár kiterjedésű területen - Szelídgesztenye (Castanea

sativa) : 10-12 pld. - Pongyola harangvirág (Campanula sibirica) : ≈ 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)

- Nagy szarvasbogár( Lucanus cervus): 2 pld. - Erdei pinty ( Fringilla coelebs) : ≈ 3-4 pár -

Búbos banka (Upupa epops): 1 pld. - Széncinege( Parus major) ≈ 4 pld

5. Egyéb észrevétel
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