
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Hédervári lovaglópálya

Utoljára módosítva: 2013-11-09 20:49:51

Megye: Győr-Moson-Sopron Községhatár: Hédervár

A terület kiterjedése: 3.8612 hektár Védetté nyilvánítás év: 1982

GPS koordináták: 47,4935 – 17,2631

Felmérést végző személy(ek) neve: Lajtmann József és Nagy Péter

E-mail címe(k): reflex@c3.hu

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Hédervár községből Kimle felé vezető 1403 számú közút déli oldalán a település belterületi
határánál.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A Héderváry család községhez kapcsolódó birtokán alakították ki a gesztenyefasorokkal övezett
egykori gyepes területen a lovaglópályát. A közel öthektáros területen az öreg fák és a kaszáló
ma is megtalálható eredeti állapotában, bár a helyiek már az egykori funkcióját nem ismerik.
Helyrajzi száma: 054. Az önkormányzat három éve a védettséget visszavonta (csak a kastély
parknál tartotta fenn), mert a terület Natura 2000-es besorolást kapott.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

2.1. Megtalálható még a védettség indoka a területen? - Részben

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
A természeti értékei alapján a terület Natura 2000-es besorolást kapott.

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
0 % Erdő
85 % Gyep
0 % Cserjés
0 % Vizes terület
15 % Egyéb
fasorok

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
D34 - Mocsárrétek

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

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Kevés
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? - Igen
Egy része: %

2.8. Érintkezik a terület más természetes élőhelyekkel? -

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)

A területen a méréskor nem találtunk védett növényt.
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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)

Észlelt védett fajok: fecskefarkú lepke (2 db), citrom sármány (1 pár), mezei pacsirta (1 pár),
barátposzáta (1 db), balkáni fakopáncs (1 db) és mezei nyúl (1 db).

5. Egyéb észrevétel
A Natura 2000-es besorolás felülírta a helyi védelmet, ezért kikerült az alól.
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