
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Szilvásvárad belterületi parkja

Utoljára módosítva: 2014-02-04 17:38:28

Megye: Heves Községhatár: Szilvásvárad

A terület kiterjedése: 12.1 hektár Védetté nyilvánítás év: 1978

GPS koordináták: 48.10'39.95"-20.39'21.81"

Felmérést végző személy(ek) neve: Pásztor Zoltán

E-mail címe(k): roadhouse68@gmail.com

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Szilvásváradon Eger felől érkezvén az Egri útról a Szalajka vendéglő után balra nyíló Park utca
vezet keresztül a belterületi parkon, egészen a La Contessa Kastély Hotelig.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A belterületi park a régi Pallavichini kastélyhoz tartozott, mely jelenleg szállodaként üzemel. A
parkban többféla fa-fajtát találunk, közöttük olyan ritkaságot is,mint a mocsári ciprus. A parkban
található kis tavat a Malom patak szabályozásával hozták létre, melynek partján, illetve a park
területén pihenő helyeket alakítottak ki. A park könnyen megközelíthető helyen található és
része egy emlékhely, a Honfoglalásról.

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?
80 % Erdő
10 % Gyep
% Cserjés
10 % Vizes terület
% Egyéb

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

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

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Kevés
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Nincs
Magas/kanadai aranyvessző: Kevés
Japánkeserűfű: Kevés
Gyalogakác: Kevés
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?
Erdők, lakott terület

2.10. Érintkezik a terület más természetvédelmi oltalmat élvező területtel? (pl. Natura 2000,
országos védettség, ex lege) - Igen

2.11. Ha igen, milyen természetvédelmi oltalmat élvező területtel? - Natura 2000

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)

Mocsárciprusok,
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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)

Kis fakopáncs, zöld küllő, erdei pinty, feketerigó, énekes rigó, barátposzáta, szürke légykapó,
széncinege, vizi sikló, a tóban többféle békafaj, légivadászok szitakötők, molnárpoloska, tegzes
lárvák, barázdabillegető, dolmányos varjú, molnárfecskék

5. Egyéb észrevétel
A park jól megőrzött, folyamatos gondozás alatt áll, különleges, átgondolt fa- fajokkal telepített
park, melyben megtalálható több féle fenyő ( erdei, luc, vörös, fekete fenyők), hatalmas hársfák,
vadgesztenyék, juharok, dió, tölgyfa és már egy ideje több mocsárciprus is, valamint a tóparton a
szomorú bükk egy csemetéje és szomorú fűz is.
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