
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Veszprémi Színház-kert

Utoljára módosítva: 2013-08-17 17:03:32

Megye: Veszprém Községhatár: Veszprém

A terület kiterjedése: 0.5542 hektár Védetté nyilvánítás év: 2007

GPS koordináták: 47.091105,17.905912

Felmérést végző személy(ek) neve: Balogh László

E-mail címe(k): smaragd60@gmail.com

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A Veszprémi Színház-kert a város központi részén fekszik, a Petőfi Színház és a Megyei
Könyvtár épülete között. Székesfehérvár felől a 8-as sz. főúton Veszprém központja felé először
a Budapesti úton, majd két körforgalmon áthaladva "egyenesen" a Brusznyai Árpád út, a
Szabadság térig, ahol a villany lámpánál a balra kanyarodó sávba sorolva Megyeháza térre
érünk. A Megyeháza előtt elhaladva tovább egyenesen már a Laczkó Dezső Múzeum
parkolójában találjuk magunkat ahol a gépkocsit hátra hagyva kis sétával átkelve a Megyeház
úton a kert bejáratánál vagyunk.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Ez a tipikus esete annak, amikor azt lehet mondani: az a park a nagy fákkal és nyírt zöld
gyepterületekkel, szökőkúttal amit látunk, nem a védett terület!! Ugyanis a helyrajzi számokat
bogarászva derül ki, hogy a védettség (véletlenül vagy szándékosan) csak a Megyei Könyvtár
épülete és az azt keskeny zöld karéjként körbevevő gyepterületre terjed ki, rajta néhány
örökzölddel, ginko bilobával és néhány méretes kislevelű hárssal.

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?
10 % Erdő
90 % Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
% Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
U2 Kertvárosok szabadidős létesítmények
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2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: gyepnyírás
Jellemzőik, intenzitás: renszeresen szépen nyírt gyep, gondozott park

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: 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:

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)

nincs
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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)

seregély, tengelic, zöldike, csicsörke, erdei pinty, mezei veréb, széncinege, kék cinege,
barátcinege, őszapó, ökörszem, barátka, szürke légykapó, kerti geze, lép rigó, énekes rigó, fekete
rigó, házi rozsdafarkú, vörösbegy, füsti fecske, molnár fecske, karvaly, európai sün, mókus,
közönséges denevér, korai denevér

5. Egyéb észrevétel
Szerintem tévedésből kimaradt a valós Színház-kert hrsz-e!
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