Vadak
Ön itt áll
Szent István államalapító királyunk a mondák szerint vadászatai
alkalmával többször megpihent a faluhoz közeli forrásnál (Király-kút). A
legenda és a valóság közel állhat egymáshoz, hiszen az elmúlt századok
határjárási feljegyzései bőséges vadállományról tesznek említést.
A Felsőörs körüli természeti adottságok, az élőhelyek sokszínűsége a
vadállomány minőségére és mennyiségére is jótékony hatást gyakorol. Az
erdőterületek nagyságának, a szántóföldi illetve szőlőtermesztési kultúrának
köszönhetően a környék vadfajok gazdag populációjáról tanúskodik.

Királykút-forrás

Királykút völgy

Malomvölgy

Lovasi barlang

Felsőörs és a környékbeli erdők légifotón (forrás: Google)
A nagyvadállomány jelentős részét őz és vaddisznó teszi ki, mely fajok jeles
példányainak trófeáival méltán büszkélkedhet a helyi vadgazdálkodó
szervezet. Esetleges túlszaporodása esetén a vaddisznó nagyfokú
mezőgazdasági kártételre képes.

Őzsuta gidájával

Őzbak

Vaddisznócsalád

Vadmalacok

A falutól nyugatra elterülő Malom-völgy és környéke az összefüggő erdőnek
köszönhetően jelentős gímszarvasállománynak ad otthont. A völgyben
csordogáló patak vadmegtartó jelentősége nem elhanyagolható.

Gímszarvas bika

Gímszarvas borjú

Az apróvadak tekintetében említésre méltó a szántóföldi területek és a
szőlőtáblák környékén előforduló fácán és mezei nyúl, amelyek példányszáma
az utóbbi évtizedekben folyamatosan csökken. Ennek oka a növényvédő
szerek mértéktelen elterjedése és a természetes élőhelyek beszűkülése.

A környék legfőbb ragadozója a róka, melynek egyedszáma a veszettség elleni
immunizáció bevezetése óta nagymértékben nőtt. Kotorékai az Öreg-hegy lábánál
szinte egymást érik.

Vörös róka

Vörös róka kölykök

A lakott települések gyakori vendége lett mára a menyét félék családjába tartozó
nyest, mely elhagyott présházak padlásain előszeretettel húzza meg magát.
Vadgazdálkodási szempontból jelentéktelen a borzállomány jelenléte, mindenevő
életmódjával és megjelenésével azonban színes foltja a helyi vadfajok
családjának.

Nyest

Borz

Legkisebb szőrmés ragadozónk a nagymértékű rágcsálóirtás miatt okkal védetté
nyilvánított menyét, mely a felsőörsi határ állandó lakója.

Menyét

FÉK Egyesület

Wildlife of Felsőörs
Wild Boar
Vaddisznó
Sus scrofa

European Hare
Mezei nyúl
Lepus europaeus

European Badger
Borz
Meles Meles
Forest Dormouse
Erdei pele
Dryomys nitedula

Northern White-breasted Hedgehog
Keleti sün
Erinaceus roumanicus

You are here

Red Squirrel
Európai mókus
Sciurus vulgaris

