
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Szentendrei Pozsarevacska-templom kertje

Utoljára módosítva: 2013-11-09 17:15:05

Megye: Pest Községhatár: Szentendre

A terület kiterjedése: 0.0913 hektár Védetté nyilvánítás év: 2000

GPS koordináták: 47°39'53.99"É 19° 4'32.77"K

Felmérést végző személy(ek) neve: Ócsai Péter

E-mail címe(k): ocsai.peter@gmail.com

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A műemléki védelem alatt álló templom és a helyi védettségű templomkert Szentendre
történelmi belvárosában található, a Kossuth Lajos utca és a Bükkös-patak találkozásánál.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A műemléki védelmet élvező szerb ortodox templomban jelenleg nincsenek rendszeresen
szertartások, főleg műemléki és helytörténeti jelentősége van. Szentendre belvárosában kevés a
mai napig megmaradt zöldfelület, a helyi védetté nyilvánítás célja a templomkertben lévő fák
megmaradásának biztosítása. A védett területen található hárs és fenyőfák nem az eredeti
növényzet maradványai, hanem telepítés eredményeként váltak a templomkert jelentős képi
elemévé, ráadásul kifejezetten idősnek sem számítanak, ennek ellenére a történelmi belváros
értékes és megbecsülendő fái közé tartoznak. A gondozott kert aljnövényzetét nyírt gyep képezi.

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?
% Erdő
% Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
100 % Egyéb
Templomkert

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
T9 kiskertek

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: Kertgondozás
Jellemzőik, intenzitás:
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2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Nem

Egyéb típus:

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Nincs
Selyemkóró:
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:

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)
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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)

Feketerigó (1 pár) Széncinege (1 pár) Zöldike (1pár) Keleti sün (néhány példány)

5. Egyéb észrevétel
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