
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Honvédtemető

Utoljára módosítva: 2013-10-09 07:15:37

Megye: Hajdú-Bihar Községhatár: Debrecen

A terület kiterjedése: 1.9256 hektár Védetté nyilvánítás év: 1986

GPS koordináták: É 47°32'18.93" K
21°36'20.53"

Felmérést végző személy(ek) neve: Sándor István

E-mail címe(k): afiumvet@gmail.com

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Debrecen belterületén, a Honvédtemető utcában található.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A Debrecen területén lesett katonák emlékkertje. Nemcsak magyarok, hanem németek, oroszok,
románok is fekszenek itt. A terület közepén álló mauzóleum stílusában a Debreceni Köztemető
hasonló építményeit mintázza. A terület eredeti funkciója ismeretlen, jelenlegi növényzetéből
nem lehet arra következtetni, hogy mi lehetett itt. Tipikus belterületi park. Közforgalmú, de
látogatási idő van, 8-16 óráig van nyitva.

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
sírkert

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

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: parkfenntartás
Jellemzőik, intenzitás: A sírok gondozását egy magyar-német hadisír gondzó egyesület végzi.
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2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Nem

Egyéb típus:

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"): Kevés
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? - Igen
Darabszám: 1
Állapotuk: gyenge

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)

Ültetett park, védett és fokozottan védett növényfajok nem fordulnak elő.
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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)

A park váza egy kb. 40-60 éves fekete fenyves, amely ritkás, ligetes elrendezésben áll. A
mauzóleum környékén néhány kocsányos-, illetve vöröstölgy egyed található, aljnövényzete
gyakorlatilag nincs. Ennek megfelelően néhány közönségesnek számító madárfajon kívül védett
állatfaj előfordulását nem lehetett kimutatni. erdei pinty, 2 pár csicsörke, 1 pár örvös galamb, 1
pár fekete rigó, 2 pár

5. Egyéb észrevétel
Az eredetileg megtervezett park növényállományának egy része (elsősorban a tuják) az
erőteljesebben növő fenyők alá szorult, ezért díszítő értékük ma már nincs. Egy részük
kipusztult, pótlásuk folyamatos, de különösebb tervszerűséget nehéz felfedezni benne.
Egyszerűen úgy lehetne fogalmazni, hogy a jelenleg legdivatosabb, díszfaiskolákban kapható
fajok kerülnek random módon a parkba. A mauzóleum az előtte álló oroszlán szobor, valamint a
régies stílusú fejfák és feliratok sajátos hangulatot kölcsönöznek a parknak, amelyet jól kiegészít
az a két szomorú szilfa, amelyek a park egyedi növényritkaságai. Kis odafigyeléssel, a
jelenleginél tervszerűbb parkfenntartással igazi különlegesség lehetne.
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