
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Mezőkeresztes, Park

Utoljára módosítva: 2013-10-08 20:02:00

Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Községhatár: Mezőkeresztes

A terület kiterjedése: 1,56 hektár Védetté nyilvánítás év: 2007

GPS koordináták: EOV–277332-772966

Felmérést végző személy(ek) neve: Kiss József, Tóth Viktor

E-mail címe(k): holocen@holocen.hu

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A helyi védett fasor, Mezőkeresztes központján észak-déli irányban keresztülhaladó Dózsa
György út északi végétől, a település központjában lévő – Bartók Béla - Tompa - Dózsa György
utcák által határolt – térig tartó, kb. 500 méter hosszú szakaszának két oldalán található. Ehhez
kapcsolódik délről a fent említett utcákkal határolt, kb. 1200 m2 területű parkosított tér.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A Dózsa György utat két oldalról kísérő fasort nagyrészt egykorú egyedek alkotják. A fasort
rövidebb szakaszokon azonos fajú állományok váltakozása jellemzi, azonban előfordulnak
közbetelepített, eltérő fajú faegyedek is. A Bartók Béla - Tompa - Dózsa György utcák által
határolt parkosított tér központi részét díszkővel burkolt területrész uralja, melyen több emlékmű
és néhány jó állapotú utcabútor, kandeláber található. A teret szegélyező nyírt sövénnyel kerített,
füvesített területen több középkorú illetve még fiatal örökzöld és lombhullató faegyed található.
A fasort főként japánakácból (Sophora japonica) telepítették. A termetes egyedeiknek az utca
mindkét oldaláról az út fölé növő lombkoronája szinte alagútként burkolja be a Dózsa György
utcát. Az akácok mellett ültettek ide vadgesztenyét (Aesculus hippocastanum), és kislevelű
hársat (Tilia cordata) is. A faegyedek közötti teret szépen ápolt fagyalsövény (Ligustrum
ovalifolium) díszíti. A teret bibircses nyír (Betula pendula), keleti platán (Platanus orientalis),
disz cseresznye (Cerasus sp.), és tuja fajok szegélyezik. A teret puszpáng (Buxus sempervirens)
sövény keríti sövény A fasor és a tér is gondozott, rendszeresen ápolt képet mutat.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

2.1. Megtalálható még a védettség indoka a területen? - Igen

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
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2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
% Erdő
% Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
100 % Egyéb
Telepített fasor kertvárosi jellegű környezetben

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
S7 - Nem őshonos fajú facsoportok, erdősávok és fasorok

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás: Mérsékelt intenzitású kertvárosi környezetre jellemző gépjármű, és
gyalogos forgalom.

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Nem

Egyéb típus: A fasor és a park kertészeti szempontú gondozása

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Nincs
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Nincs
Magas/kanadai aranyvessző: Nincs
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Nincs
Bálványfa ("ecetfa"): Nincs
Keskenylevelű ezüstfa: Nincs
Muflon: Nincs
Egyéb (nevezze meg):

2.7. Része a terület a Natura 2000 hálózatnak? - Nem
Egy része: %

2.8. Érintkezik a terület más természetes élőhelyekkel? - Nem

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?

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? -

2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Nem
Darabszám:
Állapotuk:
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2.13. Vannak vadgazdálkodási létesítmények a területen?
Magasles: db
Vadetető: db
Szóró: db
Egyéb (név és db):

Nincs

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)

A helyi védett területen kertvárosi környezetre jellemző zavarástűrő fajok élnek.

5. Egyéb észrevétel
Mezőkeresztes Városi Önkormányzat képviselő testületének, a helyi természeti értékek
védelméről hozott, 3/2012.(II.09.) számú önkormányzati rendeletében rögzítik, hogy a „Dózsa
György utca mindkét oldalán található idősebb, nagy lombkoronával rendelkező fasorok
árnyékot biztosítanak a nyári időszakban és a „főutca” forgalmából származó környezetkárosító
hatásokat is ellensúlyozzák”, valamint a parkban a „telepített növényállomány gondozása,
fejlesztése, az emlékművek megőrzése a településkép szempontjából fontos feladat”.
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