
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Arborétum

Utoljára módosítva: 2013-10-11 07:03:43

Megye: Heves Községhatár: Recsk

A terület kiterjedése: 67.7963 hektár Védetté nyilvánítás év: 1975

GPS koordináták:

Felmérést végző személy(ek) neve: Szabó Attila

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

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Recsk felől a régi kőbánya felé haladva (Nemzeti Emlékpark felé) a „Trabag” telepet elhagyva
rátérünk az út melletti sárga jelzésre, amelyen mintegy 1,5 km-t megtéve elérjük az arborétum
területét. Vagy Recsk vasútállomásról a sárga-kék plusz jelzésen haladva, majd átváltva a sárga
jelzésre jutunk el az arborétumhoz.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A Keleti-, vagy Kis-Mátrában Recsk községtől délre, mintegy 2,5 kilométernyire fekszik. 2
É-D-i lefutású időszakos vízfolyás szeli át. Cseres-tölgyes alkotja az alacsonyabb részek erdei
vegetációját, ami fokozatosan emelkedve gyertyános-tölgyesbe megy át. A legmagasabb
részeken a bükk válik uralkodó fafajjá. Jámbor Vilmos 1876-ban Recsk melletti nemesi birtokán
csemetekertet és faiskolát létesített, melybe európai, ázsiai, kaukázusi, észak-amerikai fa és
cserje fajokat telepített. Ez 20-nál is több fenyőfajt, és még számos lombos telepített növényt
jelentett. A terület azóta többször is gazdát cserélt, elhanyagolódott, így napjainkra sajnos a
dendrológiai értékek nem maradtak fenn maradéktalanul. 1995-ben a legutóbbi hivatalos
bejáráskor 21 telepített fafajt sikerült regisztrálni, ebből 11 exota.

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?
100 % Erdő
0 % Gyep
0 % Cserjés
0 % Vizes terület
0 % Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
K7b
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2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Erdészeti tevékenység
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás: állagmegóvó jelleggel

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Szálalás,
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"):
Keskenylevelű ezüstfa: Nincs
Muflon: Nincs
Egyéb (nevezze meg):

2.7. Része a terület a Natura 2000 hálózatnak? - Igen
Egy része: 100 %

2.8. Érintkezik a terület más természetes élőhelyekkel? - Igen

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?
erdő, cserjés

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: kielégítő

2.13. Vannak vadgazdálkodási létesítmények a területen?
Magasles: 0 db
Vadetető: 0 db
Szóró: 0 db
Egyéb (név és db): 0

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)

Orchis morio-agárkosbor ~100 egyed
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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)

Buteo buteo-egerészölyv 1 pár Columba oenas-kék galamb 1-2 pár Strix aluco-macskabagoly 1
pár Dryocopus martius-fekete harkály 1 pár Dendrocopos major-nagy fakopáncs 1-2 pár
Erithacus rubecula-vörösbegy 2-3 pár Turdus philomelos-énekes rigó 4-6 pár Turdus merula-
fekete rigó 3-5 pár Sylvia atricapilla – barátposzáta 4 pár Phylloscopous collybita –
csilpcsalpfűzike 3-4 pár Ficedula albicollis – örvös légykapó 3-4 pár Parus major- széncinege

5-7 pár Parus caeruleus – kék cinege 1-2 pár Parus palustris – barátcinege 1-2 pár Aegithalos

caudatus – őszapó 4-5 pár Sitta europaea – csúszka 3-4 pár Certhia brachydactyla- rövidkarmú

fakusz 1-2 pár Fringilla coelebs – erdei pinty 4-5 pár Coccothraustes coccothraustes –

meggyvágó 2-3 pár

5. Egyéb észrevétel

Sajnos a terület elhanyagolt állapotú, az egyes fafajokat bemutató táblák még viszonylag jó

állapotúak, de sok helyen hiányoznak, vagy kidőltek. A területet bekerítő vadkerítés helyenként

kidőlt. A „bekerített” területen belül vaddisznók garázdálkodnak.
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