
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Paprét

Utoljára módosítva: 2013-11-10 10:28:31

Megye: Győr-Moson-Sopron Községhatár: Sopron

A terület kiterjedése: 0.8246 hektár Védetté nyilvánítás év: 1995

GPS koordináták: 47,6832 – 16,5958

Felmérést végző személy(ek) neve: Lajtmann József és Nagy Péter

E-mail címe(k): reflex@c3.hu

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Sopron belváros, Paprét nevű zöldterület az Ikva jobb partján.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Sopron belvárosának egyik hangulatos és kedvelt parkja a Paprét. Három területből áll, így a
2255 hrsz-ú, részben parkolóként működő és a 2257 hrsz-ú zöldterület. A kettőt egy gyalogút
(hrsz.: 2256) szeli át. A park értéke az óriás méretű 42 darab platán. Megtalálható még korai
juhar (8 db) és kislevelű hárs (1 db). Sajnos a park nyugalmát nagyban zavarja a
gépjárműveknek (személygépkocsik és buszok) kialakított és jelentős mértékben kihasznált
aszfaltozott parkoló.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
A parkerdő városképi értéke magas, viszont természeti értéke, főképpen a védett fajok
tekintetében gyenge. A gépjárműterhelés (pl. parkoló) további értékvesztést jelent.

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
0 % Erdő
25 % Gyep
0 % Cserjés
0 % Vizes terület
75 % Egyéb
50 % faegyed, 25 % burkolt gépkocsi parkoló

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
P6 - park

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás,
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás: évi 1-2 alkalommal
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2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Özönnövények irtása, Kaszálás,
Egyéb típus:

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? - Igen

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?
Helyi védett természeti értékkel (Soproni Ikva-part Papréti szakasza (7/77/TT/99)

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:

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)

Védett növények nincsenek. Az őshonos fák említhetőek meg.
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4. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es állatfajok és számolt vagy becsült
mennyiségük
(fokozottan védett fajoknál pontos állománynagyságot kell megadni)

A vizsgálat ideje alatt nem találkoztunk védett fajokkal, de élnek a parkban vetési varjak (10-12
egyed), széncinkék, erdei pintyek, fekete rigók, kakukkok és nagy fakopáncsok (egy-két
példány), telente fenyőrigók (10-12 db), valamint sünök és mókusok egy-két példánya.

5. Egyéb észrevétel
A parkoló és kereskedelmi területek csökkentése javasolt.
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