
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Jászberényi Margit-sziget az azt övező Zagyva-mederrel és fasorokkal

Utoljára módosítva: 2013-08-22 21:51:03

Megye: Jász-Nagykun-Szolnok Községhatár: Jászberény

A terület kiterjedése: 3.0225 hektár Védetté nyilvánítás év: 2003

GPS koordináták: 47.50256, 19.907576

Felmérést végző személy(ek) neve: Urbán Sándor

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

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A város központjából a Hatvani úton és a Riszner József sétányról érhető el.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Korábbi ártéri keményfás ligeterdő maradványa. Idős magyar kőrisek mellett idegen honos
fákból álló park. Japánakác, ezüst juhar, platán, ostorfa, zöld juhar, óriás nyár. Tipikus belvárosi
park, közösségi rendezvények színhelye, pl. szabadtéri színpad is található a területen.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

2.1. Megtalálható még a védettség indoka a területen? - Részben

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
A túlzott emberi káros hatások miatt elsősorban esztétikai értéket képvisel.

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
% Erdő
10 % Gyep
% Cserjés
10 % Vizes terület
80 % Egyéb
Park, sétautak, pavilonok, játszótér stb.

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
Ab, P6, RA, S7, T5, U8m.

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás,
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás:

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Nem

Egyéb típus:
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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): Amerikai vadszőlő - Kevés, Ostorfa – Kevés, Zöldjuhar – Kevés

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):

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)

Sárga vízitök (Nuphar lutea) 100-500 pld.

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

Erdei pinty (Fringilla coelebs) 3-5 pár Széncinke (Parus major) 2-4 pár Tengelic (Carduelis
carduelis ) 5-8 pár Zöldike (Carduelis carduelis ) 3-5 pár Balkáni fakopáncs (Dendrocopos
syriacus) 2 pár Feketerigó (Turdus merula) 3-4 pár
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5. Egyéb észrevétel
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