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1. Bevezetés
A terepi vizsgálatokra és a jelentés elkészítésére dr. Gál András Levente, mint megrendelő, a GAPA
Mezőgazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint üzemeltető, és a Pannon Egyetem,
mint megbízott között létrejött megbízás keretében került sor.
A zoológiai vizsgálatok dr. habil. Kondorosy Előd egyetemi tanár, a botanikai vizsgálatok dr. Bódis
Judit szakmai vezetésével zajlottak 2018. április 17. és 2018. október 5. között.
A terepnapokon végzett munkáról a digitális mellékletként átadott Excel táblák tájékoztatnak.
A kutatási jelentésben felhasznált források:
Bölöni J., Molnár Zs., Kun A. (szerk.) (2011): Magyarország élőhelyei. A hazai vegetációtípusok leírása és
határozója. ÁNÉR 2011. MTA ÖBKI, pp. 441.
Dövényi Z. (szerk.) (2010): Magyarország kistájainak katasztere. Második, átdolgozott és bővített kiadás. Magyar
Tudományos Akadémia, pp. 406-409.
Király G., Molnár Zs., Bölöni J., Vojtkó A. (szerk.) (2008): Magyarország földrajzi kistájainak növényzete. MTA
Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HUBF20037
http://web.okir.hu/sse/?group=TIR

2. Természetföldrajzi jellemzés
2.1. A vizsgált terület elhelyezkedése, növényzete
A vizsgált terület a Balaton-felvidék és kismedencéi kistáj déli peremén helyezkedik el. A kistáj
42,3%-a erdő, 26%-a szántó, 9,7%-a szőlő. A lakott területek, kertek, rétek, legelők és a vízfelszínek
területe 4,6% alatti.
A vizsgált területen mészkő (Buchensteini formáció) az alapkőzet, több régi anyagnyerőgödör is
van a területen.
Éghajlata mérsékelten meleg-mérsékelten száraz.
A Balaton-felvidék potenciális erdőterület, de az évezredes emberi jelenlétnek köszönhetően a
művelésre alkalmas medencékben a szántó- és gyepgazdálkodás, a meleg hegyoldalakon a szőlő- és
gyümölcstermesztés vált meghatározóvá. A mészkő hegyeken molyhos-tölgyesek (molyhos tölgy –
Quercus pubescens, virágos kőris – Fraxinus ornus, bokros koronafürt – Hippocrepis emerus, sziklai sás –
Carex halleriana, nagyezerjófű – Dictamnus albus, pusztai szélfű – Mercurialis ovata, pázsitos nőszirom
– Iris graminea, pilisi bükköny – Vicia sparsiflora), a pedimenteken, fejlettebb talajtakarójú részeken
cseres-tölgyesek jellemzők, melyeket az évszázadokon át jellemző erdei legeltetés, illetve az
erdőgazdálkodás hatásai változó mértékben alakítottak.
Értékes edafikus társulások a déli lejtők szubmediterrán és endemikus fajokban gazdag karsztbokorerdei (cserszömörce – Cotinus coggygria, sárga koronafürt – Coronilla coronata, nizzai zörgőfű –
Crepis nicaënsis, gatyás saláta – Lactuca viminea), dolomit-sziklagyepjei (magyar gurgolya – Seseli
leucospermum, kékes borkóró – Thalictrum pseudominus, deres csenkesz – Festuca pallens, délvidéki
árvalányhaj – Stipa eriocaulis, sulyoktáska – Aethionema saxatile, ezüstös útifű – Plantago argentea) és
lejtősztyeppjei (lappangó sás – Carex humilis, magyar szegfű – Dianthus pontederae, sárga iglice – Ononis

pusilla, Orlay-murok – Orlaya grandiflora, borzas szulák – Convolvulus cantabrica, vetővirág – Sternbergia
colchiciflora, őszi csillagvirág – Prospero elisae, vitézvirág – Anacamptis pyramidalis). A dolomit
karszterdei itt fragmentálisabbak.

A vizsgált terület topográfiai térképen, itt Szálka-hegyként.
Jól láthatóak a kőrakások, melyek ma is megtalálhatóak az erdőben.

A vizsgált területet fehér kereszt jelöli az ábrán. A terület része a Nemzeti ökológiai hálózatnak
(lila színnel, kód: 86388), a Balatonfüredi-erdő (HUBF20034) kiemelt jelentőségű
természetmegőrzési terület (kék színnel) és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park törzsterülete
(sárga színnel) között helyezkedik el

2.2. A terület élőhely-típusai és azok természetesség kategóriái
A területen előforduló élőhelytípusokat ÁNÉR2011 szerint soroltuk be. Az előforduló
élőhelytípusok kódjainak megnevezése és azok definíciója:
Nyílt szárazgyepek
G2 - Mészkedvelő nyílt sziklagyepek
A Középhegység délies kitettségű oldalain, meszes kőzetekből álló szikláinak felszínén és
kőzettörmelékén létrejött nyílt, illetve erősen felnyíló, alacsony [5-30 (50) cm], esetenként pionír
jellegű gyepek. Legfontosabb domináns füvük a Festuca pallens és a Stipa fajok, esetenként a Carex
humilis. A gyep maximális záródása a kriptogámok összborítását nem számítva 60 % lehet.
Zárt száraz, félszáraz gyepek
H2 - Felnyíló, mészkedvelő lejtő és törmelékgyepek
Dolomit vagy nem karrosodó mészkő alapkőzeten előforduló délies kitettségű, változó mértékben
záródó szárazgyepek. Valójában nyíltabb sziklagyep és zártabb lejtősztyep foltok alkotta
mozaiktársulások. Állományaikat sziklai- és sztyepfajok együttes dominanciája jellemzi. Gyakran
alkotnak karsztbokorerdőkkel mozaikot. Minimális záródásuk 30-40%, a maximális 80-90%.
H3a - Lejtőgyepek egyéb kemény alapkőzeten
Keskenylevelű pázsitfüvek dominálta záródó, középmagas, fajgazdag, száraz gyeptársulások a
sztyepzóna hegy- és dombvidéki képviselői. Közös jellemvonásuk, hogy kemény alapkőzetekhez
(ez egyaránt lehet meszes, vagy szilikátos kőzet, de dolomit és könnyen málló mészkő nem) kötődő,
csaknem fátlan hegylábi, illetve lejtőgyepek. A gyepszint minimális záródása 40-50%. A
legfontosabb állományalkotó fűfajok: Festuca rupicola, F. valesiaca, F. pseudodalmatica, Bromus inermis,
Stipa spp.
H4 - Félszáraz irtásrétek, száraz magaskórósok és erdőssztyeprétek
Főleg széleslevelű pázsitfüvek által dominált, eltérő származású és fajösszetételű, fajokban, így
kétszikűekben is gazdag, erdei maradványokat is hordozó xeromezofil irtásrétek és gyepek.
Állományalkotó füvei általában a Bromus erectus és a Brachypodium pinnatum, ritkábban az
Arrhenatherum elatius, Bromus pannonicus, Stipa tirsa, Sieglingia (Danthonia) alpina. A cserjék maximális
részaránya 15-20%. Az idegenhonos (többnyire inváziós) fajok maximális aránya (amennyiben
egyébként az élőhely egyértelműen azonosítható) 50%.
Egyéb fátlan élőhelyek
OC - Jellegtelen száraz- vagy félszáraz gyepek és magaskórósok
Jellegtelen száraz- vagy félszáraz gyepek és magaskórósok, amelyek a természetközeli élőhelyi
kategóriákba nem sorolhatók be. A jellegtelenség oka és a terület eredete igen sokféle lehet.
Cserjések és szegélyek
P2b - Galagonyás-kökényes-borókás cserjések
Általában a művelés felhagyása miatt – esetleg évszázadok múltán – cserjésedő egykori
erdőterületek vagy erdő-gyep mozaikok. Az élőhelytípusnak az a lényege, hogy egy többnyire száraz
(vagy kiszáradt) gyepes terület (kaszáló, legelő, esetleg emberi behatás által korábban kevéssé
érintett sztyepterület) cserjésedni kezd és ennek hátterében szinte mindig közvetlen vagy közvetett

kultúrhatást találunk. A cserjék borítása el kell érje a terület harmadát. A fák aránya kisebb 50%nál. Az idegenhonos cserje- és fafajok aránya kisebb 50%-nál.
Fényben gazdag tölgyesek és erdő-gyep mozaikok
L1 - Mész- és melegkedvelő tölgyesek
Alacsony vagy közepes növekedésű, záródó, gyakran dús cserjeszintű és fejlett gyepszintű dombés hegyvidéki tölgyesek. A talaj többnyire sekély és / vagy köves, a lombszint legjellemzőbb faja a
molyhos tölgy (Quercus pubescens s.l.). Gyakori a fejlett magas cserjeszint (Cornus mas, Crataegus
monogyna) vagy a fiatal fákból (Fraxinus ornus) álló második lombszint. A gyepszint tömegesebb fajai
főleg füvek és sások, jellemzőek a fény- és / vagy melegigényes, gyakran szárazságtűrő lágyszárúak.
Az idegenhonos fafajok maximális aránya (amennyiben egyébként az élőhely egyértelműen
azonosítható) 50%.
M1 - Molyhos tölgyes bokorerdők
Alacsony-letörpülő, csak foltokban záródó koronaszintű hegy-dombvidéki erdő-gyep mozaikok. A
lombszint legjellemzőbb faja a Quercus pubescens. A cserjeszint gyakran fejlett, a koronaszinttől nem
választható el élesen. Kizárólag száraz gyepekkel, sziklai gyepekkel együtt jelennek meg. A
facsoportok-ligetek minimális részaránya a mozaikban 33%. Az idegenhonos fafajok maximális
aránya (amennyiben egyébként az élőhely egyértelműen azonosítható) 50%.
L2a - Cseres-kocsánytalan tölgyesek
Hegy-dombvidékeink alacsonyabb régióiban előforduló, cser- és kocsánytalan tölgy különböző
arányú elegyei alkotta erdők igen változatos gyűjtőcsoportja. A lombszintben uralkodó a Quercus
cerris és / vagy a Q. petraea s.l., a Q. robur teljesen hiányzik, az árnyaló fafajok (főleg a Fagus sylvatica
és a Carpinus betulus) hiányoznak vagy nagyon ritkák. A gyepszintben mindig van több-kevesebb
igényesebb fényigényes és / vagy szárazságtűrő erdei faj (nem lehetnek egyeduralkodóak sem a
zavarástűrő, sem az üde erdei fajok). Többnyire gyakoriak a füvek és a sások is. Az idegenhonos
fafajok maximális aránya (amennyiben egyébként az élőhely egyértelműen azonosítható) 50%.

Egyéb erdők és fás élőhelyek
RA - Őshonos fajú facsoportok, fasorok, erdősávok
Elszórtan álló idősebb őshonos fák, gyümölcsfák, dió, jegenyenyár alkotta, fasorok, erdősávok vagy
facsoportok, melyek többnyire lágyszárú növényzet (gyep, mocsár, nádas) felett találhatók. A
facsoportot legalább 5 nagyobb fa alkotja, minimális mellmagassági átmérő 25 cm. Az
erdőkategóriák minimális méretét vagy záródását nem éri el.
P8 – Vágásterületek
Erdők, faállományok helyén, fakitermelést, erdőtüzet vagy egyéb természeti katasztrófát követően
kialakult erdőtlen vagy már természetes vagy mesterséges újulattal rendelkező területek, ahol az
újulat átlagos magassága a terület nagyobb részén nem éri el a fél m-t.
Agrár élőhelyek
T8 - Kisüzemi szőlők és gyümölcsösök
Szőlő és gyümölcsfajták termesztésére kialakított, nem nagyüzemi művelésű, kisparcellás területek.
Ilyenek lehetnek pl. a kisparaszti homoki szőlők, hegylábi szőlőskertek és a tradícionális
szőlőhegyek (épületekkel, présházakkal).

Egyéb élőhelyek
U3 – Falvak
Olyan nem nagy beépítettségű, kertes, családi házas települések, amelyeket a település szerkezete, a
kulturális múlt és jelen, illetve a korábbi vagy még fennálló háztáji művelés és életforma együttesen
határoz meg. Az ide tartozó, belterületeken található kertek, gyümölcsösök, szőlő és bogyós
kultúrák, udvarok, épületek együtt jellegzetes növény- és állatközösségek életfeltételeit tartják fenn.

A vizsgált területen három közösségi jelentőségű élőhelyet találtunk. Ezek kódjai és rövid
magyarázatuk:
6210 Szálkaperjés-rozsnokos xeromezofil gyepek
Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco-Brometalia) (important orchid
sites)
Idetartoznak a laza alapkőzeten (löszön, agyagon, kötött homokon és ezek keverékein) található,
főként széles levelű pázsitfüvek által dominált, kétszikű fajokban is gazdag, többnyire erdei fajokat
is tartalmazó, zárt, többszintű, félszáraz gyepek (H4)
6240 Pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők
Sub-Pannonic steppic grasslands
Idetartoznak a kemény alapkőzeten található, kőtörmelékes talajú, keskeny levelű fűfajok által
dominált, többé-kevésbé fátlan hegylábi lejtőgyepek, a változatos mértékben (50–90%) záródó,
esetenként sziklagyep foltokkal mozaikosan előforduló lejtő- és törmelékgyepek (H2), a sziklai
fajokat már alig tartalmazó köves talajú lejtősztyeppek (H3a), illetve a kötött talajú sztyeppréteknek
(H5a) a magasabb hegylábi, az előbb felsorolt két élőhellyel mozaikoló, vagy azokkal átmenetet
képező állományai.
91H0 Pannon molyhos tölgyesek
Pannonian woods with Quercus pubescens
Kifejezetten gyenge növekedésű (4–12 m magas), felnyíló lombkoronaszintű vagy gyepfoltokkal
mozaikos, molyhos tölgy (Quercus pubescens) – kisebb arányban csertölgy (Q. cerris) és kocsánytalan
tölgy (Q. petraea) alkotta, közepesen elegyes, erős cserjeszintű, xerotherm, részben bokorerdő jellegű
erdők. Az élőhelytípus teljes egészében magában foglalja a mész- és melegkedvelő tölgyesek (L1),
valamint a molyhos tölgyes bokorerdők (M1) egységét.

Az élőhelyek természetessége
Az élőhelyek természetességének megítéléséhez az ÁNÉR2011 kategóriát alkalmaztuk:
1 – Teljesen leromlott /regeneráció elején járó állapot
2 – Erősen leromlott / gyengén regenerálódott állapot
3 – Közepesen leromlott / közepesen regenerálódott állapot
4 – „Jónak nevezett”, „természetközeli” / „jól” regenerálódott állapot
5 – Specialista, kísérő és termőhelyjelző fajokban gazdag, jó szerkezetű, szentély értékű terület.

3. A terület élővilága
3.1. Botanikai jellemzés
3.1.1. A védett növényfajok területi és egyedszám meghatározása
A megbízási területen 18 védett növényfaj mintegy 2200 egyedét mértük fel. A száraz Balatonfelvidéki erdők és gyepek védett fajai jelentős faj- és egyedszámmal képviseltetik magukat területen.
Több faj is olyan nagy egyedszámban volt jelen, hogy nem voltak számlálhatók, ezek egyedszámát
becsültük. Szinte az egész területen előfordul az erdő cserjeszintjében a bokros koronafürt,
ugyancsak általános a nagy ezerjófű jelenléte. A selymes boglárka vegetatívan terjedő foltjaiban sem
tudtunk pontos egyedszámot számolni, mint ahogy a magyar repcsénynek is volt két nagy
egyedszámú foltja.

A területen előforduló védett fajok összesített ponttérképe
A fentieken kívül jelentős számú egyede él a területen a fekete kökörcsinnek és a bíboros
kosbornak, de szép állománya van az őszi csillagvirágnak vagy a borzas szuláknak is. Nagy
kiterjedésű árvalányhajas gyepek nincsenek, de kisebb foltokban jelen vannak a tollas árvalányhajfajok.

A területen előforduló védett növényfajok és összesített egyedszámuk
ÚMF: „Új magyar füvészkönyv” szerinti sorszám
ÚMF
Latin név
Magyar név
Egyedszám
416 Pulsatilla nigricans Störck
fekete kökörcsin
300
437 Ranunculus illyricus L.
selymes boglárka
2 mező és 2 kisebb
514 Erysimum odoratum Ehrh.
magyar repcsény
2 sok + 100
591 Aethionema saxatile (L.) R. Br.
kövi sulyoktáska
70
998 Hippocrepis emerus (L.) Lassen
bokros koronafürt
mindenhol
1031 Linum tenuifolium L.
árlevelű len
20
1070 Dictamnus albus L.
kőrislevelű nagyezerjófű
sok + 160
1400 Convolvulus cantabrica L.
borzas szulák
25
1755 Plantago argentea Chaix in Vill.
ezüstös útifű
10
1855 Inula oculus-christi L.
selymes peremizs
25
2005 Centaurea triumfettii All.
tarka imola
77
2161 Scilla autumnalis L.
őszi csillagvirág
53
2170 Muscari botryoides (L.) Mill.
epergyöngyike
25
2256 Iris pumila L.
apró nőszirom
40
2477 Stipa pennata L.
pusztai árvalányhaj
160
2480 Stipa eriocaulis Borbás
délvidéki árvalányhaj
15
2704 Orchis purpurea Huds.
bíboros kosbor
45
2712 Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. tornyos vitézvirág
4
Fekete kökörcsin (Pulsatilla nigricans)
Sziklagyepek, lejtősztyeppek, bokorerdők faja, a Dunántúli-középhegységben gyakori védett
növény. Ritkábban lösz- és homoki gyepekben is megjelenik. Virágzási ideje: március-április.

A fekete kökörcsin (Pulsatilla nigricans) virágzó tövein kívül sok vegetatív példányt is találtunk.

A fekete kökörcsin több helyen is előfordul, különösen ott, ahol jobban felnyílik az erdő,
gyepesebb a terület.
Selymes boglárka (Ranunculus illyricus)
Száraz lejtők, legelők, erdőszegélyek faja, de homok- és löszpusztákon is megtalálható. A Dunántúli
középhegység gyakori védett növénye. Tavasszal is könnyen felismerhető az előbújó selymes
levelekről. Virágzási ideje: május-június.

A selymes boglárkák jellegzetes levelei tavasszal, közvetlenül kibújásuk után

A selymes boglárkát négy foltban találtuk meg.

Magyar repcsény (Erysimum odoratum)
Száraz gyepek és száraz tölgyesek, a középhegységben gyakori védett faja. Májustól októberig
nyílnak sárga virágai.

A magyar repcsény tövei gyakran felbukkanak a területen.

Kövi sulyoktáska (Aethionema saxatile)
Kizárólag dolomiton előforduló faj, a nyíltabb foltokat kedveli. Csak a Dunántúli-középhegységben
fordul elő, a Gerecsénél keletebbről nincs adata. Apró rózsaszín virágai áprilistól júniusig nyílnak.

A sulyoktáska május közepén már termésben volt.

A terület északi részén lévő tisztáson él egy foltban a növénynek kb. 70 egyede.

Bokros koronafürt (Hippocrepis emerus)
Hazánkban csak a Balaton-felvidéken él a bokros koronafürt, itt viszont nem ritka a négyszögletes
szárú cserjefaj. Bokorerdőkben, mészkedvelő tölgyesekben és sziklaerdőkben találkozhatunk vele.
Április-május a virágzási ideje.

Nagy területen, nagy borítással fordul elő a bokros koronafürt

A bokros koranfürt szinte a tölgyes egész területén megtalálható

Árlevelű len (Linum tenuifolium)
Mészkedvelő faj, sziklagyepeken és sztyepréteken fordul elő, főleg a Dunántúli és az Északiközéphegységben találkozhatunk vele. Májustól októberig nyílik.

Árlevelű len virágzata

Az árlevelű len három gyepfoltban került elő.

Kőrislevelű nagyezerjófű (Dictamnus albus)
Bokorerdők, mészkedvelő tölgyesek hazánk középhegységi területein gyakori faja.

Balra az ezerjófű tavaszi hajtása, jobbra virágzásban.

Az egyik leggyakoribb védett faj a területen a kőrislevelű nagyezerjófű.

Borzas szulák (Convolvulus cantabrica)
Sziklagyepek, sztyepprétek, bokorerdők védett növénye. Főleg a Bakony déli részein jellemző.
Májustól szeptemberig virít.

A borzas szulák rózsaszín virágai feltűnő szépségűek.

A déli kitettségű gyepekben szép állománya él a borzas szuláknak.

Ezüstös útifű (Plantago argentea)
Sziklagyepek, sztyepprétek, bokorerdők védett növénye. A Bakony déli és a Balaton-felvidék keleti
részein jellemző. Áprilistól júniusig nyílik.

Nem találtunk virágzó példányt, de a levelek szőrözöttsége alapján is beazonosítható volt a faj.

Csak az északi kitettségű gyepfolton találtuk meg az ezüstös útifüvet.

Selymes peremizs (Inula oculus-christi)
Sztyepprétek, sziklagyepek és erdőszegélyek faja. A Bakonytól a Hegyaljáig előfordul ezeken az
élőhelyeken. Jellemzően június-július a virágzási ideje.

Balra a selymes peremizs jellegzetes tőlevelei, jobbra virágzata.

A selymes peremizs a csúcs melletti nagy tisztáson fordul elő.

Tarka imola (Centaurea triumfettii)
Sziklagyepek, sztyepprétek faja. A Középhegységben elterjedt védett faj, mely május-június
hónapokban nyílik.

A tarka imola rendkívül látványos faj.

Több helyen is előkerült a tarka imola, jellemzően a csúcs körüli gyepekből.

Őszi csillagvirág (Scilla automnalis)
Löszgyepek, sziklagyepek és bokorerdők védett faja, a Balaton-felvidék keleti részére jellemző.
Jellemző virágzási ideje szeptember-október, de 2018-ban július második felében már virágzott.

Az őszi csillagvirág törékeny, apró kék virágai.

Az őszi csillagvirág három foltban fordul elő.

Epergyöngyike (Muscari botryoides)
Nyílt erdők, erdőszegélyek, üde és száraz gyepek április-májusban nyíló hagymás faja.

A szeptemberi bejárásnál vettük észre a kihajtó hagymákat.

Két foltban találtuk meg az epergyöngyike frissen kihajtott leveleit, lehetséges, hogy másutt is
előfordul.

Apró nőszirom (Iris pumila)
Sztyepprétek, sziklagyepek apró termetű nőszirom faj. Korán, április-májusban nyílik. A virág
sárga, ibolyás- vagy vöröseslila, sőt piszkosfehér is lehet.

Csak egyetlen virágzó tövet láttunk.

Az apró nőszirom a gyepfoltokban fordul elő.

Pusztai árvalányhaj (Stipa pennata) és hegyi árvalányhaj (Stipa eriocaulis)
Sztyepprétek állományalkotó fajai. Május-júniusban nyílnak, ekkor és a termésérlelés idején lehet
csak meghatározni a fajokat.

Árvalányhajak a szőlők feletti területen.

A pusztai árvalányhajat fehér, a délvidékit sárga körök jelölik.

Bíboros kosbor (Orchis purpurea)
Száraz tölgyesek, bokorerdők, felhagyott szőlők növénye. Korán, április-májusban nyílik.

Balra a tőlevélrózsák, jobbra a bimbók közelről, április végén.

A bíboros kosbor a terület gyakori és látványos védett növénye.

Tornyos vitézvirág (Anacamptis pyramidalis)
Sztyepprétek, homoki gyepek, bokorerdők és kiszáradó láprétek védett faja. Június-júliusban
virágzik.

A vitézvirágnak csak pár vegetatív tövét találtuk.

A vitézvirágok helye.

A területen előforduló védett fajok közül a bokros koranfürtnek, a bíboros kosbornak és a
vitézvirágnak 10.000 Ft a természetvédelmi értéke, a többi fajnak 5.000 Ft. A fajok egyedszáma
alapján 15.340.000 Ft a területen előforduló védett fajok természetvédelmi értéke.

A védett fajok természetvédelmi értéke, egyedszáma s ezek szorzata
Érték x
Természetvédelmi
Magyar név
Egyedszám egyedszám
érték (Ft)
(Ft)
Fekete kökörcsin
10.000
300
3000000
Selymes boglárka
5000
300
1.500.000
Magyar repcsény
5000
300
1.500.000
Kövi sulyoktáska
5000
70
350.000
Bokros koronafürt
10.000
500
5.000.000
Árlevelű len
5000
20
100.000
Kőrislevelű nagyezerjófű
5000
250
1.250.000
Borzas szulák
5000
25
125.000
Ezüstös útifű
5000
10
50.000
Selymes peremizs
5000
25
125.000
Tarka imola
5000
77
385.000
Őszi csillagvirág
5000
53
265.000
Epergyöngyike
5000
25
125.000
Apró nőszirom
5000
40
200.000
Pusztai árvalányhaj
5000
160
800.000
Délvidéki árvalányhaj
5000
15
75.000
Bíboros kosbor
10.000
45
450.000
Tornyos vitézvirág
10.000
4
40.000
Összesen
2219
15.340.000

3.1.2. A terület flórája
A fajok az Új Magyar Füvészkönyv (ÚMF) (Király 2011) sorszámainak sorrendjében kerülnek
felsorolásra. Összesen 240 fajt sorolunk fel.
A megbízási területen előforduló fajok listája
ÚMF
89
110
118
125
129
131
134
153
172
178
179

latin név
Juniperus communis L.
Juglans regia L.
Carpinus betulus L.
Quercus cerris L.
Quercus petraea (Matt.) Liebl.
Quercus pubescens Willd.
Ulmus minor Mill.
Thesium linophyllon L.
Polygonum aviculare L.
Fallopia dumetorum (L.) Holub
Fallopia convolvulus (L.) A. Löve

magyar név
közönséges boróka
királydió
közönséges gyertyán
csertölgy
kocsánytalan tölgy
molyhos tölgy
mezei szil
lenlevelű zsellérke
madár porcsinkeserűfű
sövénykeserűfű
szulákkeserűfű

megjegyzés

222
229
236
260
281
303
306
341
353
364
373
416
422
437
451
462
470
479
485
487
502
514
545
552
583
591
596
622
626
642
668
672
685
700
708
712
714
730
734
736
738
754
772
815
819
823
827
835
844
851
856
861
928
940

Chenopodium hybridum L.
Chenopodium album L.
Atriplex patula L.
Amaranthus retroflexus L.
Arenaria serpyllifolia L.
Cerastium brachypetalum Desp.
Cerastium pumilum Curtis
Silene alba (Mill.) E.H.L. Krause
Silene nutans L.
Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball et Heywood
Dianthus pontederae A. Kern.
Pulsatilla nigricans Störck
Clematis vitalba L.
Ranunculus illyricus L.
Ranunculus polyanthemos L.
Thalictrum minus L.
Berberis vulgaris L.
Papaver rhoeas L.
Corydalis cava L.
Corydalis pumila Rchb.
Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara et Grande
Erysimum odoratum Ehrh.
Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek
Arabis hirsuta (L.) Scop.
Thlaspi perfoliatum L.
Aethionema saxatile (L.) R. Br.
Lepidium campestre (L.) R. Br.
Calepina irregularis (Asso) Thell.
Reseda lutea L.
Sedum sexangulare L.
Filipendula vulgaris Moench
Rubus fruticosus agg.
Rosa gallica L.
Rosa canina L.
Agrimonia eupatoria L.
Sanguisorba minor Scop.
Geum urbanum L.
Potentilla recta L.
Potentilla arenaria Borkh.
Fragaria viridis Duchesne
Fragaria vesca L.
Pyrus pyraster (L.) Burgsd.
Sorbus torminalis (L.) Crantz
Crataegus monogyna Jacq.
Cerasus mahaleb (L.) Mill.
Amygdalus communis L.
Prunus spinosa L.
Lembotropis nigricans (L.) Griseb.
Chamaecytisus ratisbonensis (Schaeff.) Rothm.
Genista tinctoria L.
Robinia pseudoacacia L.
Colutea arborescens L.
Lathyrus niger (L.) Bernh.
Melilotus officinalis (L.) Pall.

pokolvar libatop
fehér libatop
terebélyes laboda
szőrös disznóparéj
kakukk-homokhúr
ugari madárhúr
törpe madárhúr
fehér mécsvirág
kónya habszegfű
homoki aszúszegfű
magyar szegfű
fekete kökörcsin
erdei iszalag
selymes boglárka
sokvirűgú boglárka
közönséges borkóró
sóskaborbolya
pipacs
odvas keltike
törpe keltike
hagymaszagú kányazsombor
magyar repcsény
közönséges kövifoszlár
borzas ikravirág
galléros tarsóka
kövi sulyoktáska
mezei zsázsa
ráncos matyó
vad rezeda
hatsoros varjúháj
koloncos legyezőfű
földi szeder
parlagi rózsa
gyepü rózsa
közönséges párlófű
csabaíre vérfű
erdei gyömbérgyökér
egyenes pimpó
homoki pimpó
csattogó szamóca
erdei szamóca
vadkörte
barkócaberkenye
egybibés galagonya
sajmeggy
közönséges mandula
kökény
feketedő fürtös-zanót
selymes törpezanót
festő rekettye
fehér akác
pukkanó dudafürt
fekete lednek
orvosi somkóró

védett
védett

védett

védett

947
948
953
954
967
972
977
983
984
985
990
992
994
998
999
1009
1020
1021
1031
1034
1037
1060
1070
1073
1075
1076
1081
1085
1097
1100
1141
1147
1151
1154
1155
1158
1168
1233
1234
1243
1252
1261
1269
1288
1289
1291
1293
1299
1314
1315
1329
1330
1348
1362

Medicago falcata L.
Medicago lupulina L.
Medicago minima (L.) L.
Medicago arabica (L.) Huds.
Trifolium montanum L.
Trifolium rubens L.
Trifolium medium L.
Trifolium arvense L.
Dorycnium herbaceum Vill.
Dorycnium germanicum (Gremli) Rikli
Lotus corniculatus L.
Securigera varia (L.) Lassen
Anthyllis vulneraria L.
Hippocrepis emerus (L.) Lassen
Hippocrepis comosa L.
Geranium sanguineum L.
Geranium molle L.
Geranium pusillum Burm. f.
Linum tenuifolium L.
Linum austriacum L.
Mercurialis annua L.
Euphorbia cyparissias L.
Dictamnus albus L.
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
Polygala vulgaris L.
Polygala comosa Schkuhr
Cotinus coggygria Scop.
Acer campestre L.
Euonymus verrucosus Scop.
Rhamnus catharticus L.
Hypericum perforatum L.
Hypericum montanum L.
Viola arvensis Murray
Viola suavis M. Bieb.
Viola odorata L.
Viola hirta L.
Helianthemum nummularium (L.) Mill.
Cornus mas L.
Cornus sanguinea L.
Eryngium campestre L.
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
Pimpinella saxifraga L.
Seseli annuum L.
Bupleurum falcatum L.
Bupleurum praealtum L.
Bupleurum affine Sadler
Trinia glauca (L.) Dumort.
Falcaria vulgaris Bernh.
Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr.
Peucedanum oreoselinum (L.) Moench
Orlaya grandiflora (L.) Hoffm.
Daucus carota L.
Primula veris L.
Anagallis foemina Mill.

sárkerep lucerna
komlós lucerna
apró lucerna
arab lucerna
hegyi here
pirosló here
erdei here
tarlóhere
zöld dárdahere
selymes dárdahere
szarvaskerep
közönséges tarkakoronafürt
nyúlszapuka
bokros koronafürt
heverő patkófű
piros gólyaorr
puha gólyaorr
apró gólyaorr
árlevelű len
hegyi len
egynyári szélfű
farkaskutyatej
kőrislevelű nagyezerjófű
mirigyes bálványfa
hegyi pacsirtafű
üstökös pacsirtafű
sárga cserszömörce
mezei juhar
bibircses kecskerágó
varjútövis-benge
közönséges orbáncfű
hegyi orbáncfű
mezei árvácska
kék ibolya
illatos ibolya
borzas ibolya
molyhos napvirág
húsos som
vörösgyűrű-som
mezei iringó
zamatos turbolya
hasznos földitömjén
homoki gurgolya
sarlós buvákfű
karcsú buvákfű
vöröslő buvákfű
szürke nyúlkapor
közönséges sarlófű
szarvas kocsord
citrom kocsord
nagyvirágú orlay-turbolya
murok
tavaszi kankalin
kék tikszem

védett

védett

védett

1372
1378
1396
1399
1400
1407
1413
1470
1475
1477
1486
1487
1500
1502
1506
1507
1509
1519
1523
1527
1530
1540
1559
1562
1563
1579
1595
1616
1640
1660
1661
1662
1673
1682
1717
1718
1732
1740
1745
1755
1756
1758
1765
1794
1797
1800
1801
1802
1805
1828
1838
1840
1852
1853

Fraxinus ornus L.
Ligustrum vulgare L.
Vincetoxicum hirundinaria Medik.
Convolvulus arvensis L.
Convolvulus cantabrica L.
Cuscuta epithymum (L.) Nath.
Buglossoides purpurocaerulea (L.) I.M. Johnston
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.
Teucrium montanum L.
Teucrium chamaedrys L.
Sideritis montana L.
Melittis melissophyllum L.
Lamium purpureum L.
Galeobdolon luteum Huds.
Ballota nigra L.
Betonica officinalis L.
Stachys recta L.
Glechoma hirsuta Waldst. et Kit.
Prunella vulgaris L.
Acinos arvensis (Lam.) Dandy
Clinopodium vulgare L.
Thymus praecox Opiz
Salvia aethiopis L.
Salvia nemorosa L.
Salvia pratensis L.
Solanum nigrum L.
Verbascum phoeniceum L.
Linaria vulgaris Mill.
Veronica vindobonensis (M.A. Fisch.) M.A. Fisch.
Melampyrum cristatum L.
Melampyrum arvense L.
Melampyrum barbatum Waldst. et Kit.
Rhinanthus minor L.
Globularia punctata Lapeyr.
Asperula tinctoria L.
Asperula cynanchica L.
Galium aparine L.
Galium verum L.
Galium mollugo L.
Plantago argentea Chaix in Vill.
Plantago lanceolata L.
Plantago media L.
Viburnum lantana L.
Scabiosa ochroleuca L.
Campanula glomerata L.
Campanula sibirica L.
Campanula bononiensis L.
Campanula rapunculoides L.
Campanula persicifolia L.
Aster linosyris (L.) Bernh.
Erigeron annuus (L.) Pers.
Conyza canadensis (L.) Cronquist
Inula conyza DC.
Inula hirta L.

virágos kőris
vesszős fagyal
közönséges méreggyilok
apró szulák
borzas szulák
kis aranka
erdei gyöngyköles
kalinca ínfű
hegyi gamandor
sarlós gamandor
parlagi sármányvirág
méhfű
piros árvacsalán
valódi sárgaárvacslán
fekete peszterce
orvosi bakfű
hasznos tisztesfű
borzas repkény
közönséges gyíkfű
parlagi csomborpereszlény
közönséges borsfű
korai kakakkfű
magyar zsálya
ligeti zsálya
mezei zsálya
fekete csucsor
lila ökörfarkkóró
közönséges gyújtoványfű
bécsi veronika
taréjos csormolya
mezei csormolya
szakállas csormolya
csörgő kakascímer
magas gubóvirág
festő müge
ebfojtó müge
ragadós galaj
tejoltó galaj
közönséges galaj
ezüstös útifű
lándzsás útifű
közepes útifű
orstorménbangita
vajszínű ördögszem
csomós harangvirág
pongyola harangvirág
olasz harangvirág
kánya harangvirág
baracklevelű harangvirág
aranyfürt
egynyári seprence
kanadai betyárkóró
erdei peremizs
borzas peremizs

védett

védett

1855
1857
1905
1906
1914
1925
1928
1964
1983
1993
2005
2010
2016
2023
2032
2036
2043
2046
2049
2050
2052
2053
2065
2073
2144
2149
2159
2161
2169
2170
2174
2188
2190
2196
2256
2289
2297
2310
2315
2317
2327
2336
2337
2342
2343
2355
2379
2380
2387
2389
2390
2395
2396
2420

Inula oculus-christi L.
Inula salicina L.
Achillea pannonica Scheele
Achillea collina Becker ex Rchb.
Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip.
Artemisia absinthium L.
Artemisia alba Turra
Xeranthemum annuum L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Serratula tinctoria L.
Centaurea triumfettii All.
Centaurea stoebe L.
Hypochoeris maculata L.
Picris hieracioides L.
Tragopogon dubius Scop.
Sonchus oleraceus L.
Lactuca serriola L.
Mycelis muralis (L.) Dumort.
Taraxacum laevigatum agg.
Taraxacum officinale agg.
Chondrilla juncea L.
Lapsana communis L.
Hieracium pilosella L.
Hieracium bauhinii Schult. ex Besser
Anthericum ramosum L.
Colchicum autumnale L.
Ornithogalum umbellatum L.
Scilla autumnalis L.
Muscari neglectum Guss. ex Ten.
Muscari botryoides (L.) Mill.
Allium scorodoprasum L.
Allium oleraceum L.
Allium flavum L.
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
Iris pumila L.
Luzula campestris (L.) DC.
Festuca arundinacea Schreb.
Festuca rupicola Heuff.
Festuca valesiaca Schleich. ex Gaudin
Lolium perenne L.
Poa compressa L.
Poa pratensis L.
Poa angustifolia L.
Dactylis glomerata L.
Dactylis polygama Horv.
Melica ciliata L.
Bromus inermis Leyss.
Bromus erectus Huds.
Bromus sterilis L.
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv.
Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv.
Elymus repens (L.) Gould
Elymus hispidus (Opiz) Melderis
Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg.

selymes peremizs
fűzlevelű peremizs
magyar cickafark
mezei cickafark
sátoros varádics
fehér üröm
sziklai üröm
ékes vasvirág
mezei aszat
festő zsoltina
tarka imola
útszéli ibolya
foltos véreslapu
közönséges keserűgyökér
nagy bakszakáll
szelíd csorbóka
keszeg saláta
közönséges kakicsvirág
szarvacskás pitypang
pongyola pitypang
közönséges nyúlparéj
közönséges bojtorjánsaláta
ezüstös hölgymál
magas hölgymál
ágas homokliliom
őszi kikerics
ernyős sárma
őszi csillagvirág
fürtös gyöngyike
epergyöngyike
kígyóhagyma
érdes hagyma
sárga hagyma
soktérdű salamonpecsét
apró nőszirom
mezei perjeszittyó
nádképű csenkesz
barázdált v. pusztai csenkesz
vékony csenkesz
angolperje
laposszárú perje
réti perje
keskenylevelű perje
csomós ebír
erdei ebír
prémes gyöngyperje
árva rozsnok
sudár rozsnok
meddő rozsnok
erdei szálkaperje
tollas szálkaperje
közönséges tarackbúza
deres tarackbúza
pelyhes zabfű

védett

védett

védett
védett

védett

2430
2472
2473
2477
2480
2487
2515
2522
2619
2622
2647
2704
2712

Koeleria cristata (L.) Pers. em. Borbás ex Domin
Piptatherum virescens (Trin.) Boiss.
Stipa capillata L.
Stipa pennata L.
Stipa eriocaulis Borbás
Cleistogenes serotina (L.) Keng
Setaria viridis (L.) P. Beauv.
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng
Carex halleriana Asso
Carex humilis Leyss.
Carex michelii Host
Orchis purpurea Huds.
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.

karcsú fényperje
zöldvirágú bajuszoskásafű
kunkorgó árvalányhaj
pusztai árvalányhaj
borbás - délvidéki árvalányhaj
közönséges késeiperje
zöld muhar
szürke fenyérfű
sziklai sás
lappangó sás
sárgás sás
bíboros kosbor
tornyos vitézvirág

3.1.3. A terület élőhelyei
A vizsgált területen összesen 29 élőhelyfoltot különítettünk el.

Az élőhelyfoltok számozása
A terület élőhelyfoltjai és azok rövid jellemzése
Folt
szám
1
2

ÁNÉRx
L1xM1
P2bxOC

ÁNÉR NATURA Term.
L1
P2b

91H0

Jellemzés

Erősen ritkított és kikaszált cserjeszintű,
4 változatosabb szerkezetű molyhos tölgyes
3 Kaszált villanypászta, cserjés-gyepes

védett

védett
védett

3
4
5
6
7
8

P2bxH3axOC
H3axH2
H3axP2bxOC

9

L1
P2b
H3a
H3a

91H0

H3a
OC

6240

3
3

L1

91H0

4

6240
6240

4
3
4
4

10

L1xL2a

L1

91H0

4-5

11

H4xH2

H4

6210

4

12
13
14
15

M1xH4

M1
H3a
M1
L1

91H0
6240
91H0
91H0

5
4
4
4

M1xH4

16

P8

2

17
18
19

L1
P8
U3

3
2
1

20

OC

2

21
22
23
24
25

T8
RA
P2b
L1
H3a

3
3
3
3
4

26
27
28
29

P8xOCxP2b

M1xH2

M1
L1
T8
OC

6240
91H0
91H0

4
4-5
2
2

Kikaszált cserjeszintű tölgyes, sok virágos kőrissel,
szabdalt felszínen
Cserjés, kaszált teraszok és villanypászta
Be nem cserjésedett kis foltocska
Árvalányhajas folt
Kőrakás és annak bolygatott környéke az eredeti
növényzet maradványaival
Szőlő feletti kaszált terület
Egységes szerkezetű molyhos tölgyes, gyérített
cserjeszinttel
Északi kitettségű, foltokban kevéssé ritkított,
gyepesebb részek is
Fajgazdag rozsnokos gyep, nyíltabb foltokkal, sok
védett fajjal.
Szép szerkezetű és jó fajkészletű bokorerdő,
idősebb molyhos tölgyekkel, rozsnokos gyeppel,
árvalányhajakkal és kökörcsinekkel,
visszanövényesedett anyagnyerő gödrökkel
Kilátó melletti megbolygatott gyep
Kiritkított bokorerdő, sziklás terep
Egykori anyagnyerőhely, tisztított molyhos tölgyes
Friss vágásterület. Ritkított, főleg virágos kőrises
állomány volt, egykori gyepen felverődve
Nem ritkított fiatal virágos kőrises, sűrű, de vannak
gyepesebb foltok
Bolygatott, irtásterület, sok gyom, özönfajok is
Teraszok, építkezési terület
Gyomos, letarolt szegély, keskeny cserjesorral
szegélyezve
Tőkés szőlő, gyümölcsfákkal, főleg mandulával,
csertölgy magoncokkal
Pince körüli facsoport
Korábban felhagyott, becserjésedett szőlő
Fiatal virágos kőrises, jó gyepszinttel
Földút szegélye és kis tisztások gyepe
Virágos kőrises, tölgyek is. Frissen tisztított folt,
igen sok sátán tinóru. A topográfiai térképen még
gyep.
Sűrű erdő, kis gyepes foltok
Művelt szőlő és gyümölcsös
Gépek parkolóhelye

Az egyes élőhelyfoltok fajlistájában az „A” a koronaszintet, „B” a cserjeszintet, „C” a gyepszintet
jelöli:
Folt
szá
m

ÁNÉRx

1

L1xM1

A folt fajlistája:

ÁNÉR NATURA Term.
L1

91H0

4

Jellemzés
Erősen ritkított és kikaszált cserjeszintű,
változatosabb szerkezetű molyhos tölgyes

A: Quercus pubescens (90%), Fraxinus ornus (10%), Sorbus torminalis, Pinus nigra;
B: kikaszálva, Hippocrepis emerus, Euonymus verrucosus, Crataegus monogyna, Cotinus coggygria, Ligustrum
vulgare, Viburnum lantana, Fraxinus ornus;
C: Piptatherum virescens, Carex michelii, Carex humilis, Fragaria vesca, Polygonatum odoratum, Viola hirta,
Pipthatherum virescens, Geum urbanum, Galium mollugo, Melampyrum arvense, Melampyrum barbatum,
Taraxacum laevigatum, Bupleurum falcatum, Galium aparine, Anthriscus cerefolium, Colchicum automnale
Folt
szám
2

ÁNÉRx
P2bxOC

ÁNÉR NATURA Term.
P2b

3

Jellemzés
Kaszált villanypászta, cserjés-gyepes

A folt fajlistája:
B: Quercus cerris, Ligustrum vulgare, Berberis vulgaris, Prunus spinosa, Acer campestre, Viburnum lantana,
Cerasus mahaleb;
C: Teucrium chamaedrys, Buglossoides purpurocaerulea, Silene alba, Taraxacum officinale, Bromus sterilis, Ballota
nigra, Lapsana communis, Stachys recta, Papaver rhoeas, Geranium molle, Galium mollugo, Galium aparine,
Anthriscus cerefolium, Alliaria petiolata, Securigera varia, Reseda lutea, Viola arvensis, Calepina irregularis,
Orlaya grandiflora, Tragopogon dubius, Mycelis muralis, Falcaria vulgaris, Plantago lanceolata
Folt
szám

ÁNÉRx

3

ÁNÉR NATURA Term.
L1

91H0

4

Jellemzés
Kikaszált cserjeszintű tölgyes, sok virágos kőrissel,
szabdalt felszínen

A folt fajlistája:
A: Fraxinus ornus, Quercus pubescens, Quercus petraea, Quercus cerris;
B: kikaszálva, Quercus cerris, Cotinus coggygria, Prunus spinosa, Acer campestre, Crataegus monogyna,
Viburnum lantana, Rosa canina, Colutea arborescens, Berberis vulgaris, Euonymus verrucosus, Rhamnus
catharticus, Ligustrum vulgare;
C: Hippocrepis emerus, Euonymus verrucosus, Crataegus monogyna, Cotinus coggygria;
C: Polygonatum odoratum, Viola odorata, Pipthatherum virescens, Geum urbanum, Galium mollugo; Campanula
persicifolia, Carex halleriana, Euphorbia cyparissias, Buglossoides purpurocaerulea, Polygonatum odoratum, Orlaya
grandiflora, Sanguisorba minor, Vincetoxicum hirundinaria, Bupleurum praealtum
Folt
ÁNÉRx
ÁNÉR NATURA Term.
Jellemzés
szám
4 P2bxH3axOC
P2b
3 Cserjés, kaszált teraszok és villanypászta

A folt fajlistája:
Ligustrum vulgare, Cotinus coggygria, Berberis vulgaris, Fraxinus ornus, Rosa canina, Colutea arborescens,
Quercus cerris, Quercus pubescens, Viburnum lantana

Folt
szám
5

ÁNÉRx

ÁNÉR NATURA Term.
H3a

6240

4

Jellemzés
Be nem cserjésedett kis foltocska

A folt fajlistája:
Carex halleriana, Dactylis glomerata, Botriochloa ischaemum, Dianthus pontederae, Cerastium brachypetalum,
Campanula sibirica, Fragaria vesca, Euphorbia cyparissias, Vincetoxicum hirundinaria, Eryngium campestre,
Sanguisorba minor, Thlaspi perfoliatum, Hieracium pilosella, Falcaria vulgaris, Salvia pratensis, Agrimonia

eupatoria, Buglossoides purpurocaerulea, Muscari neglectum, Hippocrepis comosa, Genista tinctoria, Polygonatum
odoratum, Arabis hirsuta, Xeranthemum annuum, Aster linosyris

Folt
ÁNÉRx
szám
6 H3axH2

ÁNÉR NATURA Term.
H3a

6240

Jellemzés

4 Árvalányhajas folt

A folt fajlistája:
Stipa pennata, Stipa capillata, Carex humilis, Bothriochloa ischaemum, Hippocrepis comosa, Helianthemum
nummularium, Sanguisorba minor, Rhinanthus minor, Genista tinctoria, Orlaya grandiflora, Acinos arvensis,
Teucrium chamaedrys

Folt
szám

ÁNÉRx

7

H3axP2bxOC

ÁNÉR NATURA Term.
H3a

6240

3

Jellemzés
Kőrakás és annak bolygatott környéke az eredeti
növényzet maradványaival

A folt fajlistája:
B: Cotinus coggygria, Fraxinus ornus, Quercus pubescens, Prunus spinosa, Rosa canina, Rubus fruticosus,
Crataegus monogyna, Berberis vulgaris, Euonymus verrucosus, Colutea arborescens, Clematis vitalba
C: Piptatherum virescens, Brachypodium sylvaticum, Dactylis glomerata, Poa pratensis, Festuca rupicola,
Botriochloa ischaemum, Hieracium bauhinii, Salvia aethiopis, Salvia pratensis, Potentilla recta, Ranunculus
polyanthemos, Teucrium chamaedrys, Anthyllis vulneraria, Geranium sanguineum, Fragaria vesca, Euphorbia
cyparissias, Petrorhagia prolifera, Arenaria serpillifolia, Centaurea stoebe, Acinos arvensis, Tragopogon dubius,
Erigeron annuus, Cirsium arvense, Sonchus oleraceus, Reseda lutea, Elymus repens, Allium scorodoprasum, Allium
flavum, Polygala vulgaris subsp. vulgaris, Medicago lupulina, Bromus sterilis, Securigera varia, Convolvulus
arvensis, Carlina vulgaris, Physalis alkekengi

Folt
szám
8

ÁNÉRx

ÁNÉR NATURA Term.
OC

3

Jellemzés
Szőlő feletti kaszált terület

A folt fajlistája:
Melilotus officinalis, Ajuga chamaepytis, Salvia aethiopis, Medicago lupulina, Sanguisorba minor, Calepina
irregularis, Picris hieracioides, Allium scorodoprasum

Folt
szám
9

ÁNÉRx

ÁNÉR NATURA Term.
L1

91H0

4

Jellemzés
Egységes szerkezetű molyhos tölgyes, gyérített
cserjeszinttel

A folt fajlistája:
A: Quercus pubescens, Quercus petraea, Quercus cerris, Sorbus torminalis, Crataegus monogyna;
B: Euonymus verrucosus, Fraxinus ornus;
C: Piptatherum virescens, Carex halleriana, Galeobdolon luteum, Tanacetum corymbosum, Galium aparine,
Campanula rapunculoides, Muscari neglectum, Allium oleraceum, Allium scorodoprasum, Filipendula vulgaris,
Viola hirta, Silene nutans, Geranium sanguineum, Verbascum phoeniceum, Ornithogalum umbellatum, Alliaria
petiolata, Fragaria viridis, Teucrium chamaedrys, Primula veris, Vincetoxicum hirundinaria, Buglossoides
purprocaerulea, Thalictrum minus, Viola suavis

Folt
szám

ÁNÉRx

10

L1xL2a

ÁNÉR NATURA Term.
L1

91H0

4-5

Jellemzés
Északi kitettségű, foltokban kevéssé ritkított,
gyepesebb részek is

A folt fajlistája:
A: Quercus pubescens, Quercus petraea, Quercus cerris, Fraxinus ornus, Sorbus torminalis, Carpinus betulus
B: Berberis vulgaris, Ligustrum vulgare, Fraxinus ornus, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Hippocrepis
emerus, Viburnum lantana, Cotinus coggygria, Sorbus torminalis;
C: Piptatherum virescens, Carex humilis, Brachypodium sylvaticum, Polygonatum odoratum, Campanula
rapunculoides, Glechoma hirsuta, Anthriscus cerefolium, Tanacetum corymbosum, Trifolium medium, Trifolium
montanum, Asperula cynanchica, Festuca rupicola, Hieracium pilosella

Folt
szám

ÁNÉRx

11

H4xH2

ÁNÉR NATURA Term.
H4

6210

4

Jellemzés
Fajgazdag rozsnokos gyep, nyíltabb foltokkal, sok
védett fajjal.

A folt fajlistája:
Bromus erectus, Stipa pennata, Stipa capillata, Festuca rupicola, Festuca valesiaca, Carex humilis, Carex michelii,
Stipa eriocaulis, Botriochloa ischaemum, Artemisia alba, Dorycniumgermanicum, Potentilla arenaria, Polygonatum
odoratum, Globularia punctata, Vincetoxicum hirundinaria, Hypericum perforatum, Serratula tinctoria, Dianthus
pontederae, Muscari neglectum, Teucrium chamaedrys,Teucrium montanum, Fragaria vesca, Thymus praecox,
Plantago argentea, Plantago media, Lepidium campestre, Aethionema saxatile, Pulsatilla nigricans, Sedum
sexangulare, Campanula persicifolia, Hypochoeris maculata, Trinia glauca, Allium flavum, Viola suavis,
Anthericum ramosum

Folt
szám
12

ÁNÉRx
M1xH4

ÁNÉR NATURA Term.
M1

91H0

5

Jellemzés
Szép szerkezetű és jó fajkészletű bokorerdő,
idősebb molyhos tölgyekkel, rozsnokos gyeppel,
árvalányhajakkal és kökörcsinekkel,
visszanövényesedett anyagnyerő gödrökkel

A folt fajlistája:
A-B: Quercus pubescens, Quercus cerris, Quercus petraea, Cotinus coggygria,
C: Stipa pennata, Stipa capillata, Brachypodium sylvaticum, Botriochloa ischaemum, Piptatherum virescens, Poa
compressa, Veronica vindobonensis, Galium mollugo, Pulsatilla nigricans, Petrorhagia prolifera, Betonica officinalis,
Dictamnus albus, Silene nutans, Hippocrepis emerus, Trifolium rubens, Genista tinctoria, Primula veris,
Buglossoides purpurocaerulea, Viola suavis, Prunella vulgaris, Campanula glomerata, Cuscuta epithymum subsp.
kotschyi, Inula hirta, Melampyrum cristatum, Potentilla arenaria

Folt
szám
13

ÁNÉRx

ÁNÉR NATURA Term.
H3a

6240

4

Jellemzés
Kilátó melletti megbolygatott gyep

A folt fajlistája:
Helictotrichon pubescens, Festuca rupicola, Dactylis glomerata, Brachypodium pinnatum, Cleistogenes serotina,
Elymus repens, Festuca rupicola, Koeleria cristata, Setaria viridis, Botriochloa ischaemum, Aster linosyris,

Peucedanum cervaria, Geranium sanguineum, Trifolium montanum, Galium verum , Inula oculus-christi, Scabiosa
ochroleuca, Scilla automnalis, Thymus praecox, Orlaya grandiflora, Medicago falcata, Teucrium chamaedrys,
Potentilla arenaria, Dianthus pontederae, Allium flavum, Eryngium campestre, Trifolium arvense, Achillea collina,
Iris pumila, Asperula cynanchica, Acinos arvensis, Fragaria viridis, Stachys recta, Cuscuta epithymum subsp.
kotschyi, Filipendula vulgaris

Folt
szám
14

ÁNÉRx
M1xH4

ÁNÉR NATURA Term.
M1

91H0

4

Jellemzés
Kiritkított bokorerdő, sziklás terep

A folt fajlistája:
C: Bromus erectus, Carex humilis, Botriochloa ischaemum, Koeleria cristata, Stipa eriocaulis, Asperula cynanchica,
Bupleurum falcatum, Eryngium campestre, Medicago falcata, Helianthemum nummularium, Allium flavum, Salvia
pratensis, Fragaria vesca, Fragaria viridis, Stachys recta, Aster linosyris, Filipendula vulgaris, Inula salicina,
Campanula glomerata, Agrimonia eupatoria, Thesium linophyllon, Teucrium chamaedrys, Peucedanum
oreoselinum, Genista tinctoria, Lotus corniculatus, Geranium sanguineum, Tanacetum corymbosum, Globularia
punctata, Plantago lanceolata, Plantago media

Folt
szám
15

ÁNÉRx

ÁNÉR NATURA Term.
L1

91H0

4

Jellemzés
Egykori anyagnyerőhely, tisztított molyhos tölgyes

A folt fajlistája:
B: Quercus cerris, Crataegus monogyna, Euonymus verrucosus, Pyrus pyraster, Ligustrum vulgare, Berberis vulgaris,
Sorbus torminalis;
C: Carex humilis, Primula veris, Inula hirta
Folt
szám

ÁNÉRx

16

ÁNÉR NATURA Term.
P8

2

Jellemzés
Friss vágásterület. Ritkított, főleg virágos kőrises
állomány volt, egykori gyepen felverődve

A folt fajlistája:
A: Fraxinus ornus, Acer campestre, Quercus cerris (igen kevés);
B: Fraxinus ornus, Viburnum lantana, Juglans regia, Sorbus torminalis, Pyrus pyraster, Crataegus monogyna,
Robinia pseudoacacia magoncok; C: Piptatherum virescens, Brachypodium sylvaticum, Fallopia dumetorum, Geum
urbanum, Ballota nigra, Sonchus oleraceus, Solanum nigrum, Conyza canadensis

Folt
szám
17

ÁNÉRx

ÁNÉR NATURA Term.
L1

3

Jellemzés
Nem ritkított fiatal virágos kőrises, sűrű, de vannak
gyepesebb foltok

A folt fajlistája:
A: főleg Fraxinus ornus, néhány Robinia pseudacacia, Quercus cerris;
B: Euonymus verrucosus, Cornus mas, Cotinus coggygria, Crataegus monogyna, Berberis vulgaris, Juniperus
communis, Quercus cerris, Viburnum lantana, Ulmus minor, Robinia pseudacacia;
C: Piptatherum virescens, Carex spp., Geum urbanum, Bupleurum falcatum, Campanula rapunculoides,
Clinopodium vulgare, Fragaria viridis, Euphorbia cyparissias, Polygonatum odoratum

Folt
ÁNÉRx
szám
18 P8xOCxP2b

ÁNÉR NATURA Term.
P8

2

Jellemzés
Bolygatott, irtásterület, sok gyom, özönfajok is

A folt fajlistája:
Fraxinus ornus, Robinia pseudoacacia (sok magonc), Ailanthus altissima, Tragopogon dubius, Piptatherum
virescens, Euphorbia cyparissias, Solanum nigrum, Fallopia convolvulus, Festuca arundinacea, Viola odorata

Folt
szám
19

ÁNÉRx

ÁNÉR NATURA Term.
U3

1

Jellemzés
Teraszok, építkezési terület

A folt fajlistája: -

Folt
szám

ÁNÉRx

20

ÁNÉR NATURA Term.
OC

2

Jellemzés
Gyomos, letarolt szegély, keskeny cserjesorral
szegélyezve

A folt fajlistája:
B: Quercus cerris, Clematis vitalba, Cotinus coggygria, Robinia pseudacacia, Fraxinus ornus, Viburnum lantana,
Rhamnus catharticus, Rosa canina, C: Dactylis glomerata, Elymus repens, Daucus carota, Agrimonia eupatoria,
Setaria viridis, Chenopodium album, Chenopodium hybridum, Mercurialis annua, Erigeron annuus, Inula conyza,
Sanguisorba minor, Polygonum aviculare, Amaranthus retroflexus, Euphorbia cyparissias, Picris hieracioides,
Ballota nigra

Folt
szám

ÁNÉRx

21

ÁNÉR NATURA Term.
T8

3

Jellemzés
Tőkés szőlő, gyümölcsfákkal, főleg mandulával,
csertölgy magoncokkal

A folt fajlistája:
Fragaria viridis foltok, Setaria viridis, Sanguisorba minor, Convolvulus arvensis, Xeranthemum annuum, Lolium
perenne, Poa angustifolia, Salvia aethiopis, Agrimonia eupatoria, Dactylis glomerata, Hypericum perforatum,
Atriplex patula, Clematis vitalba, Securigera varia, Elymus repens, Potentilla recta, Erigeron annuus, Picris
hieracioides, Aster linosyris, Linaria vulgaris, Scabiosa ochroleuca, Chondrilla juncea, Artemisia absinthium,
Bupleurum affine, Lactuca serriola, Achillea pannonica, Teucrium chamaedrys, Hieracium pilosella, Polygonum
aviculare, Viola odorata, Inula conyza, Daucus carota, Brachypodium sylvaticum, Buglossoides purpurocaerulea

Folt
szám
22

ÁNÉRx

ÁNÉR NATURA Term.
RA

3

Jellemzés
Pince körüli facsoport

A folt fajlistája:
A-B: Quercus cerris, Quercus pubescens, Fraxinus ornus, Rhamnus catharticus, Rosa canina, Amygdalus
communis C: Elymus hispidus, Dactylis polygama, Viola odorata, Glechoma hirsuta, Geum urbanum, Euphorbia
cyparissias, Medicago falcata, Fragaria viridis, Festuca rupicola, Falcaria vulgaris

Folt
szám
23

ÁNÉRx

ÁNÉR NATURA Term.
P2b

3

Jellemzés
Korábban felhagyott, becserjésedett szőlő

A folt fajlistája:
A-B: Fraxinus ornus, Clematis vitalba, Rhamnus catharticus, Rosa canina
C: mint 21. foltnál

Folt
szám
24

ÁNÉRx

ÁNÉR NATURA Term.
L1

3

Jellemzés
Fiatal virágos kőrises, jó gyepszinttel

A folt fajlistája:
A: Fraxinus ornus, 1-2 Quercus cerris
B: Ligustrum vulgare, Cotinus coggygria, Robinia pseudacacia, Colutea arborescens, Fraxinus ornus, Viburnum
lantana, Rhamnus catharticus
C: Piptatherum virescens, Fragaria viridis, Securigera varia, Bromus inermis, Viola suavis

Folt
szám
25

ÁNÉRx

ÁNÉR NATURA Term.
H3a

6240

4

Jellemzés
Földút szegélye és kis tisztások gyepe

A folt fajlistája:
Stipa capillata, Stipa eriocaulis, Melica ciliata, Festuca rupicola, Brachypodium sylvaticum, Botriochloa ischaemum,
Poa compressa, Poa angustifolia, Pulsatilla nigricans, Campanula rapunculoides, Campanula bononiensis, Orlaya
grandiflora, Stachys recta, Securigera varia, Potentilla arenaria, Fragaria viridis, Eryngium campestre, Medicago
falcata, Trifolium rubens, Trifolium montanum, Helianthemum nummularium, Asperula cynanchica, Salvia
pratensis, Salvia nemorosa, Anagallis foemina, Polygala vulgaris subsp. vulgaris, Dianthus pontederae, Agrimonia
eupatoria, Sanguisorba minor, Pimpinella saxifraga, Convolvulus cantabrica, Dorycniumherbaceum, Teucrium
montanum, Teucrium chamaedrys, Plantago media, Scabiosa ochroleuca, Linum austriacum, Linum tenuifolium,
Achillea pannonica, Filipendula vulgaris, Seseli annuum, Centaurea stoebe, Potentilla recta, Euphorbia cyparissias,
Sideritis montana, Aster linosyris, Globularia punctata, Lotus corniculatus

Folt
szám

ÁNÉRx

26

M1xH2

ÁNÉR NATURA Term.
M1

91H0

4

Jellemzés
Virágos kőrises, tölgyek is. Frissen tisztított folt,
igen sok sátán tinóru. A topográfiai térképen még
gyep.

A folt fajlistája:
A-B: Fraxinus ornus (domináns), Quercus petraea, Quercus pubescens, Quercus cerris, Ligustrum vulgare,
Fraxinus ornus, Sorbus torminalis, Cotinus coggygria, Viburnum lantana, Crataegus monogyna, Acer campestre,
Berberis vulgaris
C: Piptatherum virescens, Brachypodium sylvaticum, Viola hirta, Teucrium chamaedrys, Euphorbia cyparissias,
Festuca valesiaca, Agrimonia eupatoria, Seseli annuum, Plantago media

Folt
szám
27

ÁNÉRx

ÁNÉR NATURA Term.
L1

91H0

4-5

Jellemzés
Sűrű erdő, kis gyepes foltok

A folt fajlistája:
A: Quercus petraea, Fraxinus ornus, Quercus pubescens
B: Fraxinus ornus, Quercus cerris, Quercus pubescens, Crataegus monogyna, Fraxinus ornus, Viburnum lantana,
Ligustrum vulgare, Berberis vulgaris
C: Festuca valesiaca, Bupleurum falcatum, Anthyllis vulneraria, Teucrium chamaedrys, Lembotropis nigricans,
Agrimonia eupatoria, Securigera varia, Campanula persicifolia, Muscari botryoides, Buglossoides purpurocaerulea,
Filipendula vulgaris, Seseli annuum, Aster linosyris, Plantago media, Potentilla recta, Asperula cynanchica

Folt
szám
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ÁNÉR NATURA Term.
T8

2

Jellemzés
Művelt szőlő és gyümölcsös

A folt fajlistája: Folt
szám
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ÁNÉR NATURA Term.
OC

2

Jellemzés
Gépek parkolóhelye

A folt fajlistája: -

A terület élőhelytérképe

A terület közösségi jelentőségű élőhelyei

A terület élőhelyfoltjainak számozása és azok természetessége

A természetközeli élőhelyek legnagyobb kiterjedésben a fényben gazdag tölgyesek csoportjába
tartozó mész- és melegkedvelő tölgyesek (L1) élőhelykategóriába sorolhatók be. Ez az élőhelytípus
egyúttal közösségi jelentőségű élőhely is (91H0-Pannon molyhos tölgyesek). Kisebb foltokban
molyhos tölgyes bokorerdőket (M1) is találtunk, ezek szintén a 91H0 közösségi jelentőségű
élőhelytípusnak feleltethetők meg.
A gyepfoltokat jellemzően köves talajú lejtősztyeppek (H3a) borítják, melyek a 6240-Pannon
lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők közösségi jelentőségű élőhelytípusba sorolandók. Kisebb
kiterjedésben vannak jelen az erdőssztyepprétek, félszáraz irtásrétek, száraz magaskórósok (H4),
ezek a 6210-Szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek közösség élőhelytípusba tartoznak.
A foltok jó természetességűek, természetközeli állpotúak.

3.2. Zoológiai jellemzés
A többoldalú állattani kutatás során – többször hallgatói segítséget is igénybe véve – áprilistól
októberig 7 alkalommal jártunk a területen, annak különböző részein gyűjtve, a gerinces és
gerinctelen faunát figyelve és meghallgatva, talaj- és illatcsapdákat kihelyezve és ürítve. A gyűjtések
és a csapdák többé-kevésbé reprezentálják a terület jellegzetes élőhelyeit. Mivel meglehetősen
mozaikos élőhelyekről van szó, nem sikerült a hálózott anyagokat élőhelyek szerint különválasztani,
az illatcsapdák is odavonzhatnak különböző pontokról, élőhelyekről repülő rovarokat, egyedül a
talajcsapdák jelzik viszonylag jól a csapdák környékén élő rovarokat. A madarak, emlősök nagy
mozgékonysága szintén nem teszi lehetővé pontos élőhelyhez kötésüket.

1. Csigák. A szárazföldi csigák mintegy 170 hazai faja közül a területen 19 fajt találtam meg, ami nem
magas szám, de nem is túl kevés. E fajok közül az éti csiga védett egyedül, de ez is gyakori
mindenféle élőhelyen, védettsége a kereskedelem korlátozásának szól.
2. Rovarok.
A rovarok több mint 30.000 hazai faja közül 487 került elő, ezek között 24 védett faj is volt,
egyeseket ezek közül is jelentős gyakorisággal észleltünk. Nem kevés a ritka vagy elég ritka, de nem
védett fajok száma sem. Ezek között vannak olyanok is, amelyek melegkedvelő, mediterrán fajok,
és egyrészt jelzik a vizsgált terület viszonylag meleg mikroklímáját, másrészt az utóbbi években
esetleg éppen terjedőben lehetnek.
Szaktudás és természetvédelmi jelentőség hiányában nem foglalkoztam a következő rendekkel:
ugróvillások, tripszek, kétszárnyúak, illetve néhány további rend egyes csoportjaival (lásd az 1.
táblázatban). A meghatározott (zömében be is gyűjtött) fajok száma rendek szerinti bontásban az
1. táblázatban látható.

1. táblázat. A Száka-hegyen észlelt rovarfajok és a védett taxonok száma rendenként.
rend
faj védett megjegyzés
Szitakötők
3
Csótányok
2
Fogólábúak
1
1
Egyenesszárnyúak
18
Fülbemászók
2
Fürgetetvek
3
Poloskák
86
Kabócák
37
Bogarak
261 15
néhány család fajait nem határoztuk meg
pontosan (pl. penészbogarak) vagy nem mind (pl. holyvák)
Recésszárnyúak
6
Csőrös rovarok
2
Hártyásszárnyúak
21
fürkészalakúak alrendje, hangyák és méhek
kivételével (utóbbiból csak a természetvédelmi szempontból fontos poszméhek)
Lepkék
45
8
molylepkék kivételével
A védett rovarok között akadnak gyakori, bárhol előkerülő fajok is, mint a bőrfutrinka (Carabus
coriaceus), a kis szarvasbogár (Dorcus parallelipipedus), a hengeres szalmacincér (Theophilea
subcylindricollis) vagy az atalanta lepke (Vanessa atalanta) és akár a kardoslepke (Iphiclides podalirius). A
jó minőségű tölgyesek karakterfaja a nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) és az orrszarvúbogár (Oryctes
nasicornis), amelyek rendszeresen bekerültek a csapdákba. Ugyanezt jelzi a tölgyfa-csücsköslepke
(Satyrium ilicis) előkerülése is, de a korábban ritka hosszúcsápú vércincér (Purpuricenus kaehleri) és a
nevével ellentétben szintén tölgyben fejlődő fűzcincér (Stenocorus meridianus) is a jó minőségű meleg
tölgyesek jellemző faja. Kevésbé közismert a szintén melegkedvelő ibolya-gyöngyházlepke (Argynnis
niobe), amely a déli lejtők nem túl ritka védett faja.
A növényevő, valójában inkább sztyeppei elterjedésű, de Nyugat-Európáig is eljutó homoki
bársonyfutó (Ophonus sabulicola) is előkerült.
Állatföldrajzi szempontból legértékesebb a bennszülött magyar gyászbogár (Pedinus hungaricus),
amely hazánkon kívül csak Szerbiából és Boszniából ismert.
A ritka fajok közül kiemelném a leginkább atlantomediterrán elterjedésű, galagonyán élő Chevrolatrügylikasztó (Anthonomus chevrolati) nevű fajt, amelynek csak kevés hazai adata van. Egy másik ritka
faj a csinos tövisnyakúbogár (Microrhagus lepidus), amely fában fejlődik, így rejtett életmódja is
szerepet játszhat abban, hogy ritkán került eddig kézre. Vannak további ritkább fajok, amelyek
közül többen is mediterrán elterjedésűek, melegkedvelők, így elképzelhető, hogy a jövőben vagy
már most is terjedőben vannak. Néhány ilyen példa a poloskák közül a törékeny szúnyogpoloska
(Gampsocoris culicinus), a több példányban is megtalált vállas poloska (Ancyrosoma leucogrammes) és a
keresztespoloska (Eurydema fieberi), a kabócák közül az itt szinte tömeges Latematium latifrons nevű
kis termetű pajzsoskabóca, az ormányosbogarak közül pedig a szintén rendszeresen hálóba került
zöldpikkelyes törpebarkó (Foucartia ptochoides) és a főleg molyhos tölgyön fejlődő pontomediterán
harántsávos levélbarkó (Oedecnemidius varius), amelyek mind több helyről kerültek elő az utóbbi
évtizedben. Ugyanez persze egy sor további fajra is igaz, így a korábban szintén ritka cirpelő
gyászbogárra (Accanthopus velikensis) és cinóber mezeipoloskára (Deraeocoris rutilus). Mindezek a fajok
meggyőzően tanúsítják a Száka-hegy szubmediterrán jellegét.

Érdekes módon néhány inkább hidegkedvelő faj is jelentős számban került elő, így pl. a kétpettyes
fülbemászó (Anechura bipunctata), amely a Balkánról már csak nagyobb magasságokból ismert.
A hazánkban csak 2017-ben felfedezett juharon fejlődő Psallus assimilis mezeipoloska lehetséges,
hogy nem is élt itt korábban, mindenesetre Nyugat-Európa felől érkezett, ha valóban friss jövevény.
Garantáltan adventív fajok is előkerültek, ahogy sajnos az ország számos pontján is találunk
ilyeneket. Ezek közül említendő a már elismerten kárt okozó vándorpoloska (Nezara viridula),
amerikai lepkekabóca (Metcalfa pruinosa), harlekinkatica (Harmonia axyridis) és gyapottok-bagolylepke
(Helicoverpa armigera), de a kártételt nem egyértelműen okozó négyfoltos vagy amerikai fénybogár
(Glischrochilus quadrisignatus) és szamóca-fénybogár (Stelidota geminata), akárcsak a mexikói fűdarázs
(Isodontia mexicana) is.

3. Gerincesek. A kétéltűek közül két fajjal találkoztunk, a talajcsapdába is belepottyant, melegkedvelő
erdei békával (Rana dalmatina) és a rejtőzködő barna varanggyal (Bufo bufo). Ezeken kívül leginkább
a zöld levelibéka (Hyla arborea) előfordulása várható. A hüllőknek több faja is él itt, gyakori a fürge
és a zöld gyík (Lacerta agilis, L. viridis), de a lábatlan gyík (Anguis fragilis) és a vizektől gyakran nagyobb
távolságra eljutó vízi sikló (Natrix natrix) is szerepel 1-1 bizonytalan adattal, de valószínűsíthető a
fali gyík (Podarcis muralis) és az erdei sikló (Zamenis longissimus) előfordulása is.
A madarak több faj is megfordult a területen, bár a hangok által történő észleléskor nem vehető
mindig biztosra, hogy a kijelölt területen belül szólt, de ha a környéken, akkor várható, hogy itt is
megjelent/megjelenik. Mi összesen 29 fajt észleltünk, de ebből a fokozottan védett szalakótát
(Coracias garrulus) csak toll alapján azonosítottuk. A többiek közül a fokozottan védett gyurgyalag
(Merops apiaster) a legértékesebb, amelynek költése a területen nem valószínű, de táplálkozni járhat
ide. A holló (Corvus corax) és a sárgarigó (Oriolus oriolus) tartoznak még az érdekesebb fajok közé.
Az emlősök közül csak gyakori fajokat észleltünk, ezek között vannak olyanok, amiknek nyomát
vagy hullatékát találtuk meg, mint a róka, vaddisznó vagy őz. A védett fajok sem voltak ritkák, a
sün, a vakond és a mókus egyaránt közönséges, nem veszélyeztetett fajok.

4. Összegzés
A megbízási területen 18 védett növényfaj mintegy 2200 egyedét mértük fel. A száraz Balatonfelvidéki erdők és gyepek jellemző védett fajai jelentős faj- és egyedszámmal képviseltetik magukat
területen. A legnagyobb egyedszámban a bokros koronafürt, nagy ezerjófű, a selymes boglárka és
a magyar repcsény fordult elő.
A vizsgált területen összesen 29 élőhelyfoltot különítettünk el. A természetközeli élőhelyek
legnagyobb kiterjedésben a fényben gazdag tölgyesek csoportjába tartozó mész- és melegkedvelő
tölgyesek (L1) élőhelykategóriába sorolható be. Ez az élőhelytípus egyúttal közösségi jelentőségű
élőhely is (91H0-Pannon molyhos tölgyesek). Kisebb foltokban molyhos tölgyes bokorerdőket
(M1) is találtunk, ezek szintén a 91H0 közösségi jelentőségű élőhelytípusnak feleltethetők meg.
A gyepfoltokat jellemzően köves talajú lejtősztyeppek (H3a) borítják, melyek a 6240-Pannon
lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők közösségi jelentőségű élőhelytípusba sorolandók. Kisebb
kiterjedésben vannak jelen az erdőssztyepprétek, félszáraz irtásrétek, száraz magaskórósok (H4),
ezek a 6210-Szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek közösség élőhelytípusba tartoznak.

Az itt élő állatfajok közül elsősorban a rovarok körében találtunk értékes védett vagy veszélyeztetett
fajokra, ezek további életét tanösvény létesítése nem zavarja meg számottevően.
Összefoglalóan megállapítható, hogy a Száka-hegy általunk vizsgált területe jelentős részben
természetközeli, értékes fajokat eltartó szubmediterrán élőhelyegyüttes, amelyet akár helyi védelem
alá is érdemes lenne vonni, de kiválóan alkalmas egy természetvédelmi célú tanösvény létesítésére
is.

A 12. folt az egyik legjobb természetességű folt, a képen idős molyhos tölgyek

