
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Gyöngyösi Rigó utcai kert

Utoljára módosítva: 2014-10-17 11:43:55

Megye: Heves Községhatár: Gyöngyös

A terület kiterjedése: ____ hektár Védetté nyilvánítás év: 1999

GPS koordináták:

Felmérést végző személy(ek) neve: Szitta Tamás

E-mail címe(k): tamas.szitta@gmail.com

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Gyöngyös város északi részén, a centrumtól Mátrafüred irányában haladva kell balra letérni. A
védett park a Rigó utca és Kakastánc utca közt található, északról a Szőlőskert utca határolja.
Lakossági kezdeményezésre nyilvánította védetté ezt a kis zöld területet a város önkormányzata.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Telepített park, lombos és tűlevelű egzótákkal, nyírt gyepekkel. Lakóövezetben található zöld
sziget, amely elsősorban rekreációs igényeket elégít ki. Biotikai értékei átlagosak.

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?
60 % Erdő
20 % Gyep
20 % Cserjés
% Vizes terület
% Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
P45

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás,
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás: A „kezelés” a fás növényzet minimális gondozására és a gyep nyírására
korátozódik
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2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Özönnövények irtása, Kaszálás,
Egyéb típus: A kaszálással a minimális parlagfű állomány visszaszorítását is ellátják. Az akác
„díszfaként” van jelen,a példányokat karbantartják, terjedésüket megakadályozzák

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Kevés
Selyemkóró:
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):

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)

Nincs
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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)

Fürge gyík (Lacerta agilis)-néhány pld, zöld varangy (Bufo viridis)- időszakosan néhány
példány, fekete és énekes rigó (Turdus merula et philomelos)- néhány párban fészkelnek, zöldike
(Carduelis chloris)- feltehetően költ is, barátka (Sylvis atricapilla) 1 pár költ, széncinege (Parus
major), kékcinege (Parus coeruleus), barátcinege (Parus palustris)- feltehetően csak időszakosan
vannak jelen, tengelic (Carduelis carduelis)-feltehetően költ, nagy tarkaharkály (Dendrocopos
major)-rendszeresen jelen van, feltehetően költ is, házi rozsdafark (Phoenicurus ochruros)-
közelben költ, karvaly (Accipiter nisus)- időszakosan itt költ, füsti fecske (Hirundo rustica),
molnár fecske (Delichon urbica)- a légteret használják, mezei veréb (Passer montanus)- a
közelben költenek, itt rendszeresen tartózkodnak. Néhány háznyira a parktól rendszeres téli
etetés folyik, mely ide vonzza a téli vendégeket (téli pinty, süvöltő, meggyvágó, zöldike stb)-
ezek a parkban is szivesen tartózkodnak. Megfigyeltek már a park területén gyöngybaglyot
(Tyto alba), hollót (Corvus corax) és egerészölyvet (Buteo buteo) is. Védett emlősről nincs adat,
denevérek szoktak vadászni a park felett.

5. Egyéb észrevétel
A terület nagysága a kihirdetési rendeletben nincs megadva.
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