
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Millecentenáriumi Emlékpark

Utoljára módosítva: 2013-09-14 08:46:53

Megye: Békés Községhatár: Csabaszabadi

A terület kiterjedése: 0.3 hektár Védetté nyilvánítás év: 1997

GPS koordináták: 46.573742, 20.956017

Felmérést végző személy(ek) neve: Csíder Ibolya, Molnár Géza, Sallai Róbert Benedek

E-mail címe(k): info@nimfea.hu

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Csabaszabadiba beérve az első érdemi útkereszteződésnél (Apácai és Gerendási utcák) balról.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A csabaszabadi Millecentenáriumi Emlékpark gyakorlatilag az önkormányzat udvarán egy
kicsiny parkocska emlékoszlopokkal, fiatal fákkal. Kultúrterület, fűnyíróval kezelten, park
jellegű. Természetvédelmi jelentősége elhanyagolható - piciny terület, nem több egy átlagos
udvarnál, értékét mindössze a millecentenáriumi emlék-jelleg adja.

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
urbanizált terület, park

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
P6, T10

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

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Nem

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"): 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)

Szaporodóhelyként is csekély jelentőségű, ahhoz a fák kora, mérete nem elégséges.
Költőpárként max. 1-2 pár stiglic, vagy zöldike valószínűsíthető. A területen láthatunk
alkalmanként a fákon táplálkozni, vagy megpihenni: Columba palumbus - örvös galamb
Streptopelia decaocto - balkáni gerle Galerida cristata - búbospacsirta: az udvaron előfordul
Phoenicurus ochruros - házi rozsdafarkú: a szomszédos épületen költ Turdus merula - fekete
rigó: közelben költ Sylvia atricapilla - barátposzáta Muscicapa striata - szürke légykapó: alkalmi
vendég Corvus monedula - csóka Fringilla coelebs - erdei pinty Serinus serinus - csicsörke
Carduelis chloris - zöldike Carduelis carduelis - tengelic A területen további védett faj a keleti
sün (Erinaceus concolor) és levelibéka (Hyla arborea).

5. Egyéb észrevétel
A területen a természetvédelmi jelleg miatt segíteni kellene a védett madárfajok megtelepedését
mesterséges költőodúkkal.
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