
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Farkasmályi pincesor

Utoljára módosítva: 2014-10-17 11:45:26

Megye: Heves Községhatár: Gyöngyös

A terület kiterjedése: ____ hektár Védetté nyilvánítás év: 2012

GPS koordináták: EOV: 717936; 273836

Felmérést végző személy(ek) neve: Ludányi Csaba

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

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A Gyöngyös és Mátrafüred közötti műúttól K-re leágazó, kitáblázott műút végén, a
Mérges-patak bal partján található.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Farkasmály Gyöngyös városrésze, ahol több száz éves pincék várják a borkedvelőket. Pincéi
mellett a patak mentén álló idős, nagyméretű platánjai, vadgesztenye fái és hársfái szintén
meghatározó értékek, melyek méltán érdemelték ki a védelmet. A pincék 200 éves múltra
tekintenek vissza, Farkasmályban összesen 26 pincét vágtak a XVIII–XIX. században a
meredeken leszakadó sziklafalba. A pincék többségéhez a terephez alkalmazkodva, földszintes,
egyemeletes présházat építettek barokk vagy klasszicista stílusban. Ezek átalakításából alakult ki
a kerti lakokhoz hasonló, romantikus, eklektikus épületekből álló présház nélküli, közvetlen a
sziklafalba nyúló pincék sorozata.

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?
70 % Erdő
% Gyep
% Cserjés
10 % Vizes terület
20 % Egyéb
A terület egy része présházakkal és egyéb antropogén létesítményekkel (műút, hidak, parkoló)
beépített, a beépített térszínek környékén ültetett dísz- és kultúrnövényzet is fellelhető.

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
nem őshonos fajok fasora S7 út, vasút U11
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2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás:

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: 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?
A Külső-Mérges-patakkal és parti vegetációjával

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)
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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)

Nappali pávaszem (Inachis io) kevés Kecskebéka fajkomplexum (Pelophylax sp.) kevés Fali
gyík (Podarcis muralis) kevés Mókus (Sciurus vulgaris) 1-2 család Molnárfecske (Delichon
urbica) 0-2 pár Barázdabillegető (Motacilla alba) 1 pár Házi rozsdafarkú (Phoenicurus ochruros)
1 pár Barátposzáta (Sylvia atricapillla) 0-1 pár Csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita) 1-2 pár
Széncinege (Parus major) 1-2 pár Erdei pinty (Fringilla coelebs) 1-2 pár Zöldike (Carduelis
chloris) 0-1 pár Csicsörke (Serinus serinus) 1 pár

5. Egyéb észrevétel
Az egyes védett platán, vadgesztenye és hársfa egyedek védettségét az azok kérgébe szúrt (!)

"laminált lapok" szövegei hirdetik. A kihirdetési rendeletben hrsz-t vagy területnagyságot nem

rendeltek hozzá.
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