
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Sitkei Lánka-patak melleti égeres és láprétfolt

Utoljára módosítva: 2013-11-08 20:38:30

Megye: Vas Községhatár: Sitke

A terület kiterjedése: 3.0751 hektár Védetté nyilvánítás év: 2007

GPS koordináták: EOV: 494488; 213219

Felmérést végző személy(ek) neve: Gyöngyössy Péter

E-mail címe(k): kerekerdo@invitel.hu

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A területet a 84. sz főút felől Sárvárt elkerülve, a körforgalomnál Celldömölk - Pápa irányába
vezető közútról közelíthetjük meg. Ezen az úton az első település Sitke. A kereszteződés után
lefelé visz az út. Ez a Lánka-patak völgye, mely az útra merőleges A 84. főút körforgalmi
kereszteződése felől először erdők között halad az út. Amikor először mezőgazdasági területek
közé érünk már közel járunk. Az út a völgy alján átmegy a Lánka-patak fölött. A ptak után az
első lehetséges járható földútra balra (észak felé) kell lekanyarodnunk. A földúton viszonylag
hosszasan kell mennünk, közben balról (nyugat felől) folyamatosan láthatjuk a patakot kísérő
égerest, melynek azonban csak egy része védett. A védett terület déli oldalához már közel
járunk, amikor a földút keresztezi az országos kéktúra útvonalát. Itt a túrautat egy jelképes kapu
is jelzi. A védett terület nagyjából onnan kezdődik, ahol az út jobb oldalán is mezőgazdasági
terület kezdődik. Célszerű azonban a túraútvonalat is hordozó, nyugat felé lekanyarodó földútra
letérni s elmenni a patakig és itt a patak mentén gyalogosan folytatni az utat, mert a patak menti
égerest nyugati és keleti oldalán is nehezen járható aranyvesszős (solidago) kíséri.
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Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A Kurcon-majorral átellenben a Sárvárról Sitke felé vezető közút túloldalán a Lánka-patakot
kísérő égeres és láprétfolt értékes, védett növényeket őriz. A égeres szinte végig kíséri a patakot,
de hivatalosan csak egy része erdő és csak egy része(Sitke 27 D erdőrészlet) védett. Az égerest
két oldalról, nyugatról és keletről is széles aranyvesszős sáv kíséri. Az aranyvessző behatol az
égeresbe is. A láprétfoltok (100 négyzetméteres) is az aranyvesszősök közé ékelődnek. Sajnos a
felmérés idején (2013. augusztus közepe) a láprétfoltokat nem sikerült megtalálni. A terület
védetté nyilvánítását dr. Kulcsár László (Sárvár Polg. hiv.) kezdeményerztze így a leírásnál az ő
általa készített tanulmányra és szóbeli tájékoztatására hagyatkozunk. Kora tavasszal a tavaszi
tőzike (Leucojum vernum), nyár elején fehér zászpa (Veratrum album) és a sarkvirág
(Platanthera bifolia) virít. Az égerlábakon védett páfrányfajok (Dryopteris dilatata, Dr.
carthusiana, Dr. assimilis) fordulnak elő. Az égerest egy kis kiterjedésű láprétfolt kíséri, ahol
lápi sás (Carex davalliana), bugás sás (Carex paniculata) sárga sás (Carex flava) és a nagy szittyó
(Juncus subnodulosus) is megjelenik. Jellemző növények még a területen: Carex panicea,
Potentilla erecta, Valeiana dioica, Serratula tinctoria. A területet ex lege védett területnek
javasolták. A patak mellett közvetlenül idősebb égerest találunk (kb 50-60 éves), míg a távolabbi
részeken fiatalabb az állomány kb 30-40 éves. Az éger közé fehér fűz, törékeny fűz és mezei szil
vegyül. Több helyen fekete bodza van a cserjeszintben. A lágyszárú szintben (2013. augusztus) a
bojtorján, a sédkender és a nagy aranyvessző uralta a terepet. A terület erősen vadjárta hely. A
felmérés idején tapasztalható kánikula és aszály ellenére a terület végig nedves vizenyős volt.
Nem teljesen egyértelmű, hogy a jogilag védett területbe a láprétfoltok ténylegesen benne
vannak-e. Felhasznált források: 1.) http://koszegitk.blogspot.hu (Az Őrségi Nemzeti Park
Igazgatóság, Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont blogja; szerkesztő: Tompa
Tibor) 2.) Dr. Kulcsár László: Sitke község közigazgatási területén található helyi jelentőségű
természetvédelmi területek; Sárvár, 2005. (kézirat) 3.) Dr. Kulcsár László: szóbeli közlések

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?
98 % Erdő
2 % Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
% Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
J5 Égerligetek D1 – Láprétek
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2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Erdészeti tevékenység
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás: a terület magánerdő, de nem volt észlelhető jele fakitermrelésnek

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Nem

Egyéb típus:

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Nincs
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Nincs
Magas/kanadai aranyvessző: Sok
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?
Északról és délről hasonló patak menti égeres területtel

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: 6 db
Vadetető: db
Szóró: db
Egyéb (név és db): Nem a területen, hanem a környező mg-i területen vannak a vadlesek
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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)

Tavaszi tőzike (Leucojum vernum), több ezer tő Fehér zászpa (Veratrum album) (néhány tő)
Sarkvirág (Platanthera bifolia) ( Széles pajzsika (Dryopteris dilatata), Szálkás pajzsika
(Dryopteris carthusiana), Lápi sás (Carex davalliana), bugás sás (Carex paniculata) Széleslevelű
nőszőfű (Epipactis helleborine) Hússzinű újjaskosbor (Dactylorhiza incarnata)

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

éti csiga (Helix pomatia) Kisasszony-szitakötő (Calopteryx virgo Barna varangy (Bufo bufo)
Erdei béka (Rana dalmatina) Kecskebéka (Rana esculenta) Zöld levelibéka (Hyla arborea)
Vöröshasú unka (Bombina bombina) Fürge gyík (Lacerta agilis) Lábatlan gyík (Anguis fragilis)
Vízisikló (Natrix natrix) Egerészölyv (Buteo buteo) Karvaly (Accipiter nisus) Nagy fakopáncs
(Dendrocopos major) Zöld küllő (Picus viridis) Nyaktekercs (Jynx torquilla) Holló (Corvus
corax) (a környéken fészkelhet) Énekes rigó (Turdus philomelos) Fekete rigó (Turdus merula)
Vörösbegy (Erithacus rubecula) Erdei pinty (Fringilla coelebs) Zöldike (Carduelis chloris)
Meggyvágó (Coccothraustes coccothraustes) Csicsörke (Serinus serinus) Barátposzáta (Sylvia
atricapilla) Csilpcsalpfűzike (Phylloscopus collybita) Széncinege (Parus major) Barátcinege
(Parus palustris) Berki tücsökmadár (Locustella fluviatilis) Csuszka (Sitta europaea) stb.

5. Egyéb észrevétel
Nem teljesen egyértelmű, hogy a jogilag védett területbe a láprétfoltok ténylegesen benne
vannak-e. Felhasznált források: 1.) http://koszegitk.blogspot.hu (Az Őrségi Nemzeti Park
Igazgatóság, Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont blogja; szerkesztő: Tompa
Tibor) 2.) Dr. Kulcsár László: Sitke község közigazgatási területén található helyi jelentőségű
természetvédelmi területek; Sárvár, 2005. (kézirat) 3.) Dr. Kulcsár László: szóbeli közlések
Felhasznált térképi források: 1.) www.vasteir.hu (Vas Megyei Térinformatikai Rendszer) 2.)
http://erdoterkep.nebih.gov.hu/ (Nyilvános interaktív erdőtérkép a NEBIH honlapján
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