Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselı-testületének
13/2008. (X.30.) rendelete
az egyes helyi jelentıségő természeti emlékek védetté nyilvánításáról
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a természet védelmérıl szóló
1996. évi LIII. törvény 24. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja:
1. § A képviselı-testület az 1. számú mellékletben felsorolt egyes fákat, fasorokat, cserjéket,
illetve azok termıhelyeit (természeti emlékek) védetté nyilvánítja.
A védetté nyilvánítás célja
2. § A védetté nyilvánítás célja a természeti emlékek károsodásának megelızése, elhárítása,
az eddig bekövetkezett károsodás csökkentése, megszüntetése, illetve fasorok esetén a
hiányzó egyedek pótlása, a jelen és jövı nemzedék számára történı megırzése és tervszerő
fenntartása.
3. § A védelem alá vont természeti emlékeket „Védett fa (fák)”, „Védett erdı”, illetve „Védett
fasor” feliratú táblával kell ellátni.
4. § (1) A védett természeti emlékek egészségi állapotának megırzése érdekében végzendı
munkálatok
a) A fellépı növényi és állati kártevık elleni megelızı védelem biztosítása (permetezés).
b) A száraz ágrészek gondos idıbeni eltávolítása, faseb kezelés.
c) A megfelelı növı tér – és a lombkoronának megfelelı földterület – állandó
gyommentességének biztosítása.
(2) A védett természeti emlék termıterülete védıövezetnek tekintendı. A védıövezet a törzs
és a lombkorona széle által meghatározott terület függıleges vetülete körben 2 méterrel
megnövelve. A védıövezet a védett cserjére is vonatkozik.
(3) A védıövezeten belül tilos a talajt burkolattal fedni. Amennyiben a védıövezeten belül
már létezik burkolat, úgy a védıövezet betartása annak felújításakor érvényes.
(4) A védett fasorban lévı faegyed szükségessé vált kivágása után a pótlást a következı
ültetési idıszakban el kell végezni. A pótlásra kerülı egyed kizárólag a védett fasor fafajának
megfelelı, túlkoros mérető fa lehet.
Védett fasor védıövezetébe a fasor fajától eltérı fajú faegyedet ültetni nem lehet.
(5) A védett természeti emlék egészségi állapotának megırzése érdekében végzendı
munkálatok elvégzése a tulajdonos illetve az önkormányzat kötelessége. Ennek során szakmai
felügyeletet az önkormányzat gyakorolja. A védett értékek tulajdonosa kérheti az értékek
megóvása érdekében az önkormányzat támogatását.
(6) Helyi védelem esetén is biztosítani kell a területen a védetté nyilvánítás elıtt megkezdett
közérdekő tevékenységnek - a közérdekő cél megvalósításához szükséges mértékő folytatását.

Szabálysértés
5. § (1) A jelen rendelet 1. számú mellékletében felsorolt természeti emlékek védelmére
vonatkozó szabályok megsértése esetén a környezet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény
továbbá az egyes szabálysértésekrıl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet szabályai
szerint kell eljárni.
(2) A környezet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény alapján kiszabott természetvédelmi
bírság az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételi forrása.
(3) A természetvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetıjogi, a szabálysértési, a
kártérítési felelısség, valamint a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására,
továbbá a helyreállításra vonatkozó kötelezettség teljesítése alól.
6. § (1) E rendelet 2008. november 1-én lép hatályba.

Dr. Kurunczi Károly
polgármester

Póczáné dr. Kovács Zsuzsanna
jegyzı

Kihirdetve: 2008. október 30. napján.

Póczáné dr. Kovács Zsuzsanna
jegyzı
1. számú melléklet
Egyes helyi jelentıségő természeti emlékek védetté nyilvánításáról szóló rendelethez
A rendelet 1. §-ában elıírt természetvédelmi védettséget élvezı egyes fák, erdık és fasorok
jegyzéke:

1. Juharlevelű platán / Platanus hybrida /.
Helyrajzi szám: 732
Helye: malom udvar, vasúti oldal
kerítése mellett
Tulajdonos: ZU-MA Kft
A fa adatai.
Kora: 100 év körül.
Átmérője: 97/102 cm, átlag: 100 cm.
Körmérete: 330 cm.
Magassága: 26-28 m.
Koronaátmérő: 15 m.
Egészségi állapota romló jellegű. Ez az
állapot az ingadozó talajvízzel van
összefüggésben. A száraz években
nem jut el a tápanyag a korona legfelső
részébe, ilyenkor felső koronarészben
száradás lép fel. A nedvesebb években
némileg regenerálódik a fa, de a száraz
ágak maradnak.
Magyarországon nagyon sok példánya
él parkokban, ahol 200 év feletti
példányokat tartanak nyilván. A
jánossomorjai fa a 100 évesek között
az egyik legvastagabb. Út menti
fasorba is ültették, ennek szép példája
a gulyaállási dupla fasor és de néhány
idősebb példánya látható a
jánossomorjai szennyvíztisztítónál.
A malom udvari példány Jánossomorja
egyetlen ilyen méretű platánja, mely
száradó jellegében is lenyűgöző
látvány. A fa nincs veszélyt jelentő
helyen.
A fa látványát elcsúfító száraz ágakat
eltávolítani nem lehet a nagy magasság
miatt. Az esetleges alatta való mozgást
kell korlátozni, figyelmeztető táblával.

2. Fehér eper / Morus alba /
Helyrajzi szám: 732
Helye: a malomudvar kerítésén belül, a
vasút felőli oldalon.
Tulajdonos: ZU-MA Kft

A fa adatai.
Kora: 90-100 év.
Átmérő: 74 cm.
Körméret: 230 cm.
Magasság: 16 m.
Koronaátmérő: 11 m.
A Szórády féle malom fénykorában
kerülhetett, többedmagával a malom kerítése
mellé. Az udvarban egy másik, korábban
sérült párja is látható a bejárat közelében.
Egészségi állapota a magas kor ellenére jó,
csak néhány vékony ága száraz. Szép formás
fa, kár hogy ilyen eldugott helyen van.
Egy ritka, és kevésbé feltűnő fafajról van szó. Bizonyára több is létezik, de mindössze 6
példányát sorolja fel az országos nyilvántartás. Ezek 170-200 évesek, de ebben a korban már
elindult a pusztulásuk. Csak parkokban, nagyobb udvarokban, tereken ültették díszfának.
Javaslat: a malom udvarban esedékes átépítések során a fák alatti sávban zöld felületű parkot
kell kialakítani, melyben a közelében lévő Platánnal együtt semmilyen veszélyt nem jelent.

3. Korai juhar / Acer platanoides /
Helyrajzi szám: 657/2
Helye: a vasúti átjáró keleti oldalánál,
magántelken..
Tulajdonos: Winkler László
A fa adatai.
Kora: 80-90 év.
Átmérő: 67/80 cm, átlag 74 cm.
Körméret: 242 cm.
Magasság. 16 m.
Egészségi állapot jó, csak néhány vékony
ága száradt. Erdei környezetben alsó ágai
fokozatosan leszáradnak, szabadállásban
viszont hosszan kinyúlnak. Emiatt kialakult
nagyobb súly miatt sátorszerű árnyékot ad,
alatta pihenőhely alakítható ki. Virágzáskor és ősszel dekoratív színt varázsol az utcának is.
A fa minden arra járónak jól látható, közlekedést nem zavarja. Fenntartása hosszabb távon is
megoldható, mert parkosított környezetben áll.
Elsősorban erdei elegyfaként ismerjük, és inkább hegyvidéken tenyészik. Dekoratív
megjelenése okán gyakran ültetik a parkokban. Az országban 120-250 év között 18 példányát
tartanak nyilván, mégpedig jó egészségi állapotban. Az itteni fának is meg van az esélye,
hogy még jóval nagyobb kort és méretet érjen el.
Javaslat: az esetleges leszáradt, egyben veszélyes ágak eltávolíthatók. A vágásfelületet
sebkezelővel tanácsos kezelni, mert az idősödő fa nem biztos, hogy meg tudja védeni
önmagát a rovaroktól és gombáktól.

4. Vadgesztenye / Aesculus hippocastanum /
Más néven: Bokrétafa.
Helyrajzi szám: 732
Helye: malomi lakóház előtt.
Tulajdonos: ZU-MA Kft
A fa adatai.
Kora: 80-100 év közötti.
Átmérő: 72/78 cm, átlag 75 cm.
Körméret: 240 cm.
Magasság: 16 m.
Koronaátmérő: 14 m.
Egészségi állapot: jó, száradás és odú nincs.
Nagyon szép, arányosan formás fa. Kár hogy
erre a helyre ültették.
Méretét tekintve a legnagyobb Jánossomorján.
Az országos rangsorban a vele egykorúakkal
azonos méretű, tehát érdemes a védelemre.
Kizárólag díszfaként ültették a parkokba és fasorokba, ahol 200 év feletti kort is elértek,
megfelelő egészségi állapotban. Feltűnően szép virágzatával, formás koronájával ékessége a
főutcának.
Javaslat: a közúti közlekedést kevéssé zavarja a „szemeteléssel”, mégis törekedni kell a
megtartására. Az épület úgyis közel van az utcafronthoz, egy esetleges átépítés során az
építkezést beljebb kell terelni. Így a fa szabadabb állásba kerülhet.

5. Kislevelű hárs / Tilia cordata /
Helyrajzi szám: 725/6
Helye: a vasútállomás épülete mellett.
Tulajdonos: Magyar Államvasutak
Adatai:
Kora: 100 év körüli.
Átmérő: 80 cm.
Körméret: 267 cm.
Magasság: 16 m..
Koronaátmérő: 11 m.
Egészségi állapota kielégítő, a fafajra
jellemző száraz ágak ezen is láthatók.
Ezen kívül az állomás épülete felől az
ágait gyakran - utókezelés nélkül levágták. Ezeken a pontokon némi
bekorhadás indult meg. A törzs
egészséges.
Természetes élőhelye a középhegységi
erdők mély talaja. Díszes megjelenése miatt nagyszámmal ültették síkvidéken is, elsősorban
parkokba és sorfának. Az országban a150-160 éves kort megélt hársfák egészségi állapota
még jó, így ez a hársfa is még sokáig élhet. Az állomás épülete mellett a jelenléte nem zavaró.
Különösen virágzáskor árasztott illata miatt kedvelt fafaj, de formás koronája is látványos.
Javaslat: remélhetőleg a vasút rekonstrukciója nem lesz útban. A száraz ágak levágandók és
sebkezelővel kezelendők. A fa környékét kellene szebben parkosítani.

6. Kislevelű hárs / Tylia cordata /.
Helyrajzi szám: 1157
Helye: az épületek közti üres térben, a
kerítés melllett.
Tulajdonos: Őri Istvánné
Adatai:
Kora: legalább 80 év.
Átmérő: 94 cm.
Körméret. 297 cm.
Magasság: 20 m
Koronaátmérő: 12-14 méter.
Ez a fa iskolapéldája annak, hogy ilyen
szűk helyre nem szabad, várhatóan
nagyméretű fákat ültetni. Az épületek
védelme érdekében a törzs alsó részén
több kurtítást végeztek, emiatt formátlanná
vált a fa. A korona felső része pedig szép,
dús és formás. Ennek ellenére a
legnagyobb méretű hársfa Jánossomorján.
Javaslat: a fára szerelt mászókák leszerelhetők, erre a lakók ígéretet is tettek. A törzsrész
láthatóvá tételével jobban látszana a fa nagy mérete. Ezért az oda nem illő téglakerítést le
kellene bontani és helyette egy szép vasrácsos kerítés biztosíthatná teljes rálátást. Alatta kerti
padok, asztal elhelyezhető, füves, virágos környezetben.

7. Kislevelű hárs / Tylia cordata /.
Helyrajzi szám: 733/9
Helye: a bölcsődei előtti bejáratnál.
Tulajdonos: Jánossomorja önkormányzat.
A fa adatai.
Kora: 90 év körüli.
Átmérő: 70/57 cm. / Ovális /.
Körméret: 230 cm.
Magassága: 16-18 m.
Koronaátmérő: 12 m.
A megdőlt, sok sérülés nyoma látszik a
törzsén. Az oldalágai a szomszédos ház
miatt többször lettek kurtítva. Emiatt
koronája nem látványos. Egyéb betegség
nyoma nem látszik, néhány odú azonban
már megjelent a nyesett ágak helyén.
Becsült korát tekintve még sokáig dísze
lehet a településnek.
Javaslat: a fa nem zavarja a közlekedést,
hosszabb távon is maradhat. A száraz ágakat viszont gyakrabban kell levágni, hogy a
gyalogos közlekedésre ne legyen veszélyes.

8. Vadkörte /Pirus piraster /
Népi nevén: vackor.
Helyrajzi szám: 0266
Tulajdonos: Lajta-Hanság ZRt
Adatai:
Kora: 80 év körüli.
Átmérő: 84 cm.
Körméret: 290 cm.
Magasság: 15 m.
Koronaátmérő: 15 m.
Pontos helye: az olajkuti út mellett, a
gulyaállási híd közelében, az árokban.
A fa méretei alapján a magyarországi
vadkörték sorában a legnagyobbak közé
tartozik. Az 1993-as felmérés után
körmérete 10 cm-t nőtt, tehát még
fejlődő képes. Ezekkel a méretekkel az
5. legvastagabb fa Magyarországon a
nem védettek között
Erdőszéleken, tisztásokon található
leginkább. Zártabb állásban törzse
egyenes, szabadállásban szétterülő.
Ez a példány még fiatal korában sérülést
szenvedett, minek következtében 1 m
magasságban több ágra bomlott. Ezek
külön-külön is 40-60 cm átmérőjűek.
A fa egészségesnek mondható. Az alatta
felnőtt fás növényzet miatt alsó ágai
leszáradtak és részben már lehullottak.
Javaslat: a többi száraz ágat is le kell fűrészelni
a balesetek megelőzése érdekében. A vágások
helyét sebkezelővel zárni kell.
A ráláthatóság érdekében a fa alatti cserjéket,
fiatal fákat ki kell irtani. Ezt a műveletet
szükség esetén meg kell ismételni.

A vadkörtefa 1980 tájékán. /Színes diáról./

9. Szürkenyár / Populus canescens /
Helyrajzi szám: 0265.
Pontos helye: az „olajkúti út”mellett, a
két híd között félúton.
Tulajdonos: Lajta-Hanság Zrt.
Adatai:
Kora: 60-70 év.
Átmérő: 130/160, átlag 145 cm.
Körméret: 480 cm.
Magasság: 30 m.
Koronaátmérő: 14 m.
A szürkenyár a Hanság egyik
leggyakoribb, őshonos fája. Sokfelé
láthatunk erdőt alkotó csoportjait, de
magányosan is sokfelé előfordul. Ez a
példány sűrű bozótban áll, törzsének
hatalmas mérete nem látható. Mérete
alapján az országos listára is
felkerülhet. A fa formás koronát növesztett, száraz ága nincs, teljesen egészséges!
Javaslat: a fa környékén a bokrokat és a közel álló facsoportot ki kell irtani a
koronavetületnek megfelelően. Ezt a műveletet időnként meg kell ismételni. A fa alá
pihenőhelyet javaslok kialakítani, tájba illő fa padokkal.

10. Szürke nyár / Populus canescens /
Helyrajzi szám: 0265.
Pontos helye: az „olajkuti út” mellett a
9 sz. fa közelében, az út melletti árok.
Tulajdonos: Lajta-Hanság Zrt.
Adatai:
Kora: 60 év.
Átmérő: 110-130, átlag 120 cm.
Körméret: 370 cm.
Magasság: 24 m.
Koronaátmérő: 16 m
Ez a fa is sűrű bozótban van, ezért nem
látható a szintén nagy törzsméret. A fa a
szürkenyár egy természetes hibridje. Több
erős ágra bomlik a hatalmas korona, mely
messzire látszik.
Javaslat: a fa környékén a bozótot ki kell
irtani, tereprendezés nem kell. Szükség
esetén a koronát zavaró fiatal fákat is ki kell termelni. A fa alá legalább egy padot kell
elhelyezni.

11. Fekete nyár / Populus nigra /
Helyszínrajzi szám: 0533.
Pontos hely: Hanságnagyerdőtől nyugatra
lévő kavicsos út melletti árokban.
Tulajdonos: Lajta-Hanság Zrt
Adatai:
Kora: 80 év körül.
Átmérő: 130-160, átlag 145 cm.
Körméret: 440 cm.
Magasság: 20-22 m.
Koronaátmérő: 14 m.
A fekete nyár a Hanságban őshonosnak
tekintendő, de tiszta alakjában már alig
látható, mivel könnyen hibridizálódik. Ez
a példány közel van alap alakhoz, s ritka
szép látvány is. A föld közelében egy
sérülés eredményeként két fő törzsre
oszlik. A kettős korona még sűrűbb
koronát alkot, így még mutatósabb a fa.
Száradás nyomai még nem láthatók. A
közlekedést és a szántóföldi munkákat nem zavarja.
Javaslat: a fa környékén a bokrokat ki kell irtani.

12. Magas kőris / Fraxinus excelsior /
Helyrajzi szám: 0627
Pontos hely: a Kendergyár közelében a
csatorna parton.
Adatai:
Kora: 80-90 év.
Átmérő. 120 cm.
Körméret: 370 cm.
Magasság: 24 m.
Koronaátmérő: 16 m / csonka /

13. Kislevelű hárs / Tylia cordata /.
Helyrajzi szám. 0997.
Pontos helye: a volt Rohrerföld major
ÉNy-i, erdőnek nyilvántartott
részében. Egy tisztás szélén.
Adatai:
Kora: 90-100 év körüli.
Átmérő: 88 cm.
Körméret:285 cm.
Magasság: 16 m.
Koronaátmérő: 18 m.
Az egykori major nyugati és északi
oldalán, szélvédő jelleggel ültetett,
parkszerű erdő legszebb megmaradt
fája. Körülötte több, halódó fa
található, melyek a park részei voltak.
Egészségesnek mondható, csupán a
fajra jellemző apró szárazágak
láthatók a koronában. A fa alakján
látszik, hogy szabadállásban
fejlődhetett, nagy szétterülő koronája
lett.
Javaslat: bármit is tervez tulajdonosa a területen, a fát meg kell hagyni és megközelíthetőségét
biztosítani kell. A tulajdonosnak javasolnánk, hogy e fa környékén lévő fiatalabb, de
egészséges és mutatós fákból hagyjon meg egy kis parkot.

14. Kislevelű hársfa sor

Helyrajzi szám: 682.
Pontos helye: Hársfa utca északi
oldala.
Tulajdonos: Jánossomorja
Önkormányzat
Adattok:
12 db Kislevelű hárs
Kora: 80 év körüli.
A fák körmérete:
234, 223, 204, 162, 218, 204,
184, 189, 184, 198, 173, 228.
A fák általában egészségesek, de a
házak védelme érdekében
folyamatos nyeséssel
természetellenes formát mutatnak.
A nyesések helyén erős korhadás
indult, amik nem lettek kezelve. A
nagy koronában láthatóan sok a
száraz ág, ami a fafajra jellemző.
Ezeket időnként el kell távolítani.

15. Vadgesztenye fasor.
Helyrajzi szám: 733/10
733/9
Pontos helye: a Rábaközi Takarékszövetkezet parkolójától a Bölcsőde udvarának alsó végéig
húzódó fasor a vasút melletti oldalonTulajdonos: Rábaközi Takarékszövetkezet
És Jánossomorja Önkormányzata
Adatai:
11 db idős Vadgesztenye,
köztük egy db Kislevelű hárs
Kora: 80 év körüli
Egészségi állapot: az örökös
nyesésnek, csonkításnak
nyomán számtalan
bekorhadási felület képződött.
A sérüléseknek és a magas
kornak következtében
növekedése is megállt.
Helyenként pusztuló
koronarészekkel.
Javaslat: mivel kevésbé veszélyes helyen vannak, tovább tarthatók. A veszély a száraz ágak
időszakos levágásával elhárítható.

16. Somorjai kiserdő
Helyrajzi szám: 1891-1928
Pontos helye: a Somorjai városrészen,
az Iskola utcától az Árpád utcai
ingatlanok kertéig húzódó fás terület.
Területe: 2 Ha körül.
Tulajdonos:
cca.4/5-öd része magántulajdon
1/5-öd része Önkormányzat

