
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Soproni Zettl-Lőver MATÁV üdülő

Utoljára módosítva: 2013-11-10 10:33:38

Megye: Győr-Moson-Sopron Községhatár: Sopron

A terület kiterjedése: 0.6987 hektár Védetté nyilvánítás év: 1999

GPS koordináták: 47,6790 – 16,5662

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.):
Sopron, Felső-lővérek Hársfa u. 7.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A Zettl-család a tulajdonában lévő kertet 1896-ban telepítette be az akkori kor kertészeti
divatjának megfelelően exóta fafajokkal. A kertben néhány, a Lővérekre jellemző faj is
felfedezhető. A besűrűsödött kertet az üdülő funkcióhoz igazítva 1995-ben drasztikusan
megritkították. Az aljnövényzet csaknem teljesen eltűnt. Mielőbbi védettség aléá helyezését
indokolta, hogy a lőveri kertkultúra erdő-díszkert elegy korszakának tipikus, és utolsóként
fennmaradt alkotása. A kertet az erdészeti szakma dendrológiai értékként tartja számon.
Helyrajzi száma: 7418.

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?
0 % Erdő
35 % Gyep
15 % Cserjés
0 % Vizes terület
50 % Egyéb
nagyméretű faegyedek

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

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás,
Egyéb típus: Gyepkaszálás
Jellemzőik, intenzitás: évente 1 alkalommal
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2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Őrzés, 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? - Nem
Egy része: %

2.8. Érintkezik a terület más természetes élőhelyekkel? - Igen

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?
Szomszédos kertekkel.

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 kertben újra megtalálható a ciklámen (20-30tő). Az őshonos fák nagy fajtaszámban
meglelhetőek: bükk, kocsányos-, kocsánytalan- és csertölgy, hegyi és korai juhar, kislevelű hárs,
magas kőris, mezei szil és szelídgesztenye. Más védett növény nincs.

2/3



ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

4. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es állatfajok és számolt vagy becsült
mennyiségük
(fokozottan védett fajoknál pontos állománynagyságot kell megadni)

A Lőver védett fajai megtalálhatóak a jelenleg lakatlan, eladásra szánt villa kertjében. A
felmérés ideje alatt megtalált védett fajok: keresztes pók (1 db), szarvasbogár (1 db), éti csiga (3
db), levelibéka (1 db), fürge gyík ( 2 db), erdei pinty (3 db), tengelic (4 db), fekete rigó (1 db),
balkáni fakopáncs (1 db), búbos banka (1 db), fenyőpinty ( 2 db) és mókus (1 db).

5. Egyéb észrevétel
A kiszáradt fák pótlása, a cserjék és lágyszárúak kímélése, telepítése ajánlott. A védettséget jelző
tábla elhelyezése is javasolt.
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