5. A települési érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:
A községből bármely irányba elindulva erdősültséggel találkozunk. 1857-ben a Körösök
szabályozásának megkezdésekor, a Szanazugtól kezdődő, Gerláig húzódó erdők egysége megszűnt
a Kettős-Körös medrének megásásával. Erdeink területe és állapota több évszázados emberi
tevékenység során alakult ki. A Doboz község és Szanazug közötti erdőtagok nevei: Papholt-erdő,
Faluhelyi erdő, Madárfoki-erdő.
A Papholt - erdő Doboz községtől kelet, dél-kelet irányban fekszik. Az erdő élővilágát nagyban
meghatározza a holt Fekete-Körös jelenléte. A ligeterdők kialakulásukban, fennmaradásukban
elsősorban nem az éghajlati körülmények, hanem a talajvíz játssza a fő szerepet.
A Papholt- Faluhelyi- és a Madárfoki-erdő változatos élőhelyeket tartalmazó erdők, nagyrészt
keményfás ligeterdő tömbök, de találunk benne jellegtelen kőriseseket és kocsányos tölgyeseket,
szikes tisztásokat és sok fekete dió- és akácfaültetvényt is. Ezek az erdők ma már „kultúrerdővé”
változtak, a favágás, az erdőtelepítés nyomán. Az uralkodó aljnövényzet nagy része még őrzi az
eredeti állapotokat. Az ésszerű erőgazdálkodási folyamatnak köszönhetően a tájra jellemző fafajták
kerülnek telepítésre.
A papholti erdőrészt még 1940-ben is helyiek „Stirling-erdőként” emlegetik, Stirling Ferenc
erdészre emlékezve. Az erdész kiemelkedő erdőtelepítési munkájának köszönhetően (1870-1880).
A Sámson utcai körgáton áthaladva a falu felől érkezve bal kéz felöl egy kis tisztás volt, melyet a
falubeliek Depó néven ismernek. Az egykori tisztás szélén ált az 1894-ben épült erdőház, ahol az
erdőőr lakott. Ma már csak az épület alapjai emlékeztetnek erre és az a szép öreg tölgyfa mely a ház
előtt állt. A tisztás helyén ma egy fiatal erdő áll. A Papholt-erdőn keresztülhalad a piros jelzéssel
ellátott túraútvonal.
A Papholt-erdő tisztásán, a körgát Sámson utcai végétől mintegy 200m-re található az a védettséget
élvező vadkörtefa, 0131 hrsz.-on, melynek életkora mintegy 130 év. A védettség indoka: szép, idős,
őshonos fa. Engedély nélküli kivágása és csonkolása tilos.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:
A Papholt-erdő hagyásfái, védett vadkörtefája, jelentős értéket képviselnek. Az erdő a Szanazug –
Faluhely – Papholt - Doboz túraútvonalon fekszik. Kedvelt túraútvonal, melynek során az erdő
rejtette értékek feltárulkoznak. Javaslom értéktárba történő felvételét.

