
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Novaj, Szihalmi-part, Óvoda-domb

Utoljára módosítva: 2013-10-10 12:59:27

Megye: Heves Községhatár: Novaj

A terület kiterjedése: 2.6044 hektár Védetté nyilvánítás év: 2002

GPS koordináták:

Felmérést végző személy(ek) neve: Szabó Attila

E-mail címe(k): szaboattilaalabaj@gmail.com

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Mezőkövesd felől érkezve a Novaj tábla előtt, kőkeresztnél balra kell fordulni. Eger irányából
pedig a község végén( fő út ), az óvodánál lehet eljutni a területre.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Megközelíthetőség: lásd, fentebb. A terület nagy részét száraz gyep alkotja, amin a tavaszi
időszakban többezres Adonis vernalis- tavaszi hérics állományát csodálhatjuk meg. A gyep
szegélynövényzetében, akác ill. cserjefajok találhatóak ( kökény, vadszilva, vadrózsa ). Melyek
fészkelő és táplálkozó helyet nyújtanak az itt élő és a vonuló-kóborló madaraknak.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
0 % Erdő
96 % Gyep
4 % Cserjés
0 % Vizes terület
0 % Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
H5a

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Legeltetés,
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás: Nincs túllegeltetve.

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Legeltetés,
Egyéb típus:
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2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Kevés
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Kevés
Magas/kanadai aranyvessző: Nincs
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Nincs
Bálványfa ("ecetfa"):
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?
erdő, cserjés

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: 0 db
Vadetető: 0 db
Szóró: 0 db
Egyéb (név és db): 0

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)

Adonis vernalis-tavaszi hérics 3300 egyed Phlomis tuberosa – macskahere 10 egyed Thlaspi
Jankae – janka-tarsóka 40 egyed
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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)

1.Dendrocopos major- Nagy fakopáncs 1 pár 2.Turdus merula- Feketerigó 1 pár 3.Luscinia
megarhyhos 1 pár 4.Sylvia nisoria- Karvalyposzáta 1-2 pár 5.Lanius collurio- Tövisszúró gébics
3-4 pár 6.Passer domesticus- Házi veréb 3-5 pár 7.Passer montanus- Mezei veréb 1-2 pár
8.Carduelis carduelis- Tengelic 1-2 pár 9.Carduelis chloris- Zöldike 1-2 pár 10.Serinus serinus-
Csicsörke 1 pár 11.Miliaria calandra- Sordély 1 pár

5. Egyéb észrevétel
A területen vadkár észlelhető, pár 10 négyzetméteres felületen ( vaddisznó túrás ) ami a gyep
felületét károsítja, illetve egy kis területen szerves trágya kupacolás tapasztalható. A rét egy
részét lovak ill. kecskék legelik ( villanypásztor ), sajnos ott jártamkor 2013.04.19 az egyik
kecske már nem élt, és rágásnyomok voltak az állat lábain.( róka ) Mindenesetre, a tartási
körülmények nem voltak megfelelőek. A terület ny-i részén 0,2-0,3 ha beszántott gyepterület
van.
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