
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Erzsébet tér

Utoljára módosítva: 2013-09-10 20:57:48

Megye: Zala Községhatár: Nagykanizsa

A terület kiterjedése: 2 hektár Védetté nyilvánítás év: 1992

GPS koordináták: 46.455894,16.988357

Felmérést végző személy(ek) neve:

E-mail címe(k):

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Nagykanizsa a városháza melletti monumentális főtere.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Ez a terület is, a város több helyével egyetemben felújításra, újratérkövezésre került az elmúlt
években. Ezek a változások a természeti értékein nem változtattak. Mint a legtöbb kanizsai
közparknak a pihenő funkcióin túl az idősebb fák az értékei. A park északi részén egy szép
szentháromság szobor körül idős platánok (6), nyírek, nyugati ostorfák és korai juharok
helyezkednek el. A parkolót nagylevelű hársak és korai juharok sora keretezi. A tér központi
részeit tékövezték, itt zenepavilon és szökőkút helyezkedik el. A zöld gyepfoltokon fehér somok,
középkorú platánok, díszcseresznyék, tatárjuharok helyezkednek el. A gyepeket fagyal és tuja
élősövények keretezik. A város a felújítás alatt is gondolván a zöld jövőre a tér több fafajából is
kiültetett csemetéket és a sövényeket is „frissítették”. A tér keleti oldalán az út fölé látványos
ostorfasor borul. A kevés zöldterület és annak szétszórt megjelenése miatt állattani értékei nem
kiemelhetőek, csupán néhány védett urbánus madárfaj fészkel itt.

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
park

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
P6
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2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás:

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)
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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)

fekete rigó (Turdus merula) 1pár barátposzáta (Sylvia atricapilla) 1pár csicsörke (Serinus
serinus)1-2pár tengelic (Carduelis carduelis) 1pár

5. Egyéb észrevétel
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