
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Gunarasi tölgyes maradványerdő

Utoljára módosítva: 2013-08-15 17:34:13

Megye: Tolna Községhatár: Dombóvár

A terület kiterjedése: 0.8534 hektár Védetté nyilvánítás év: 2004

GPS koordináták: 46,23740; 18,1830

Felmérést végző személy(ek) neve: Nagy Sándor

E-mail címe(k): mme28@t-online.hu

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A Dombóváról Mágocsra vezető közútról kell letérni balra és a Dombóvár-Tamási felhagyott
vasútvonal töltésén haladó jelzett úton gyalog és kerékpáron is megközelíthető a
maradványerdő.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Dombóvár belterületétől keletre - Gunaras közelében - található a síkvidéki cseres tölgyesek
természetszerű maradványa. A faállomány 50-90 évesek, cserjeszintje sűrű. A felhagyott
gunarasi agyagbányától 4-500 méterre délre elhelyezkedő maradványtölgyes területe az egy
hektárt sem éri el, magántulajdonban van. Csak a helyi védettségnek köszönhető, hogy az
egykori összefüggő tölgyesből legalább néhány példány megmaradt. Ma inkább ligetes jellege
van, mint összefüggő erdő. A 90-es évek közel száz példányos tölgyeséből mára 18-20 db 50-90
éves tölgy maradt. A tolnai dombhátak és a Kapos-völgy ártéri síkjának kiterjedt tölgyeseiből ez
a legkisebb terület, ami védelmet kapott. Az erdőfolt jó madárlelőhely, több védett madárfaj
költő-, táplálkozó- és éjszakázó helye. Egy-egy faj csak néhány, vagy egyetlen párral képviseli
magát a terület nagysága miatt. Talajon és a cserjék szintjén a fülemüle, vörösbegy, barátka,
mezei poszáta, ritkábban karvalyposzáta, tövisszúró gébics, feketerigó, énekes rigó költ, a fák
törzsén keresi táplálékát a természetes odúkban költő csuszka, közép- és nagy tarkaharkály, télen
a nehezen észrevehető rövidkarmú fakusz, a tarkaharkályok legkisebb képviselője a kis
tarkaharkály,a nem túl gyakori balkáni fakopáncs, de a nagy területeken kóborló fekete harkály
is megfigyelhető. A fák lombkoronájában erdei pinty, örvös galamb, vadgerle, a harkály vájta
odúkban széncinege, időnként kék- és barátcinege költ. A nyaktekercs és sárgarigó hangját csak
a tavaszi vonulás idején lehet hallani, hasonlóan a füzikék és légykapókhoz. A többi gerincest
kevés faj képviseli – cickányokat 3 faj, a pelék közül csak a mogyorós pele, a hüllők közül a
törékeny kuszma és a rézsikló mutatkozott.

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?
25 % Erdő
% Gyep
75 % Cserjés
% Vizes terület
% Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
L 2 - cseres-tölgyes

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

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Felmérés,
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: Kevés
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? - Nem

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?

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)

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

faj neve védett fokozottan védett natura 2000 faj állománya Nagy hőscincér x x Szarvasbogár x
x Fürge gyík x Lábatlan gyík x Karvaly x vadászterület Kakukk x Erdei fülesbagoly x költ
Nyaktekercs x vonul Nagy fakopáncs x költő Vörösbegy x költ, Fülemüle x költ Feketerigó x
költő faj Énekes rigó x költő faj Fenyőrigó x téli vendég Kerti poszáta x vonul Kis- barátka,
mezei x költő Karvalyposzáta x x költő Sisegő-, Fitisz, Csilpcsalp fzike x vonul Sárgafejű
királyka x vonul Szürke légykapó x költ Örvöslégykapó x vonul őszapó x költ Barát-,
széncinege x költ Csuszka x költ Tövisszúrógébics x x költ Sárgarigó x költ Erdei pinty x költ
Zöldike x költ Csíz x téli vendég Citromsármány x költ Mókus x Kerti-, mogyorós pele x Mezei-
Keleti-, Erdei cickány x

5. Egyéb észrevétel
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