ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP
Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Káld-József major idős kocsányos tölgy tanufái
Utoljára módosítva: 2014-09-02 12:14:05
Megye: Vas

Községhatár: Káld

A terület kiterjedése: 9,7535 hektár

Védetté nyilvánítás év: 1995

GPS koordináták: EOV.: 494547; 204690
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 Farkas-erdőbe ékelődő, a környék egyik nevezetességének számító fás legelő, a "József major
idős kocsányos tölgy tanufái", Káld határában a Hidegkúti vadászházhoz közel a, illetve
Bejcgyertyánosra vezető erdészeti feltáróút mellett a Csikászó-patak völgyében található.
Megközelíteni csak erdészeti utakon keresztül lehet. Legegyszerűbben talán Káld község felől
érdemes nekiindulni. A 84. sz főútról, Sárvár felől érkezvén, még a Káld felé vezető leágazást
megelőzően az un. Szita-major felé nyugatra (jobbra) vezet be egy földút (az eleje betonozott). A
behajtáshoz a Szombathelyi Erdészeti Zrt-től kell engedélyt kérni. Gyönyörűséges piramistölgy
fasor mellett vezet az út. A major után mezőgazdasági területek következnek , majd az úttól
délre (balra) hamarosan meglátjuk a hosszúkás réten magasodó földig ágas öreg tölgyeket.
Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Sárvár környéke így a Farkaserdő is Bajor hercegi uradalom volt a XIX- század második felétől
egészen a II. világháború végéig. Amikor a hercegi család lett a birtokos az erdő szomorú képet
mutatott. Az erdőket legeltették, és a hamuzsírfőzés miatt sok irtás jött létre, a felújítással nem
törődtek és az összefüggő erdőség több kisebb részre darabolódott fel. Jellemzőek voltak a
legelőerdők, fás legelők. Amikor Wittelsbach Lajos bajor herceg a birtokot átvette bajor
erdészeket szerződtetett a birtokra, akik szakszerű gazdálkodást vezettek be. A legismertebb
Scherg Lőrinc aki Spessartból 1884-ben jött Magyarországra és 1909-től haláláig 1938-ig volt
főerdész (Erdőmester). Kívánsága szerint a Farkaserdőben temették el. A védett terület annak az
időszaknak az emlékét őrzi, amikor sok legelőerdő, fás legelő volt a környéken. A hosszúkás,
északkelet - délnyugati tengelyű területen mintegy 12 db nagy méretű idős földig ágas
kocsányos tölgy tanúfa található. A terület közepén hosszában egy mély (2m) árok húzódik, ez
lényegében a Csikászó-patak átalakított medre. A felmérés idején nem volt benne víz. A terület
különlegességét az idős (120-150 éves, viszonylag alacsony, de terebélyes tölgyfák adják. Nincs
köztük két egyforma, egészen más az ágszerkezetük, mint a zárt erdőkben. A területet kaszálják,
sajnos helyenként sok a parlagfű és a seprence. Felhasznált források: 1.)
http://koszegitk.blogspot.hu (Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Bechtold István
Természetvédelmi Látogatóközpont blogja; szerkesztő: Tompa Tibor)
2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE
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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?
% Erdő
70 % Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
30 % Egyéb
Egyéb: fás legelő
2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
P45: fás legelő OB: Jellegtelen üde gyepek és magaskórósok
2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás,
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás:
2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Özönnövények irtása, Kaszálás,
Egyéb típus:
2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Nincs
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Sok
Magas/kanadai aranyvessző: Kevés
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Nincs
Bálványfa ("ecetfa"): Nincs
Keskenylevelű ezüstfa: Nincs
Muflon: Nincs
Egyéb (nevezze meg): egynyári seprence
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?
Körben a Farkaserdő gyertyános kocsányos és kocsánytalan tölgyesei állnak
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? -
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2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Igen
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)
-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) Éti csiga (Helix pomatia) Barna varangy (Bufo bufo) Zöld
varangy (Bufo viridis) Erdei béka (Rana dalmatina) Zöld levelibéka (Hyla arborea) 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) Sárgarigó (Oriolus oriolus) Énekes rigó
(Turdus philomelos) Fekete rigó (Turdus merula) Vörösbegy (Erithacus rubecula) Erdei pinty
(Fringilla coelebs) Zöldike (Carduelis chloris) Meggyvágó (Coccothraustes coccothraustes)
Széncinege (Parus major) Kékcinege (Parus caeruleus) Csicsörke (Serinus serinus) Barátposzáta
(Sylvia atricapilla) Csilpcsalpfűzike (Phylloscopus collybita) Széncinege (Parus major)
Barátcinege (Parus palustris) Csuszka (Sitta europaea) Mókus (Sciurus vulgaris) Vakond (Talpa
europaea) stb. stb.
5. Egyéb észrevétel
Felhasznált források: http://koszegitk.blogspot.hu (Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság,
Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont blogja; szerkesztő: Tompa Tibor)
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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