ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP
Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Felsőszölnöki-templomkert
Utoljára módosítva: 2013-11-08 20:24:28
Megye: Vas

Községhatár: Felsőszölnök

A terület kiterjedése: 0.5787 hektár

Védetté nyilvánítás év: 2002

GPS koordináták: EOV: 430235; 174232
Felmérést végző személy(ek) neve: Gyöngyössy Péter
E-mail címe(k): kerekerdo@invitel.hu
A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Felsőszölnök Szentgotthárdtól nyugatra a Vendvidéken található. A Vendvidék az Őrségi
Nemzeti Park egyik legértékesebb része, Natura 2000 terület (természetmegőrzési és
madárvédelmi terület is). Ez Magyarország legnyugatibb települése, a falutól 4 km-re van
Magyarország, Szlovénia és Ausztria közös hármas határpontja. A felsőszölnöki templom és
annak "kertje" a falu főutcáján található. A település keleti és nyugati határa között viszont
mintegy 8 km van, ezért senki se rémüljön meg, hogy a falu határa után még jó sokat kell menni
a templomig, mely a település nyugati végéhez van közelebb. A templomkert viszont már nem
létezik. A helyén egy 2012-ben átadott rendezvénytér található, mely a fő utcáról közelíthető
meg.
Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A templom körül a máshol is jellemző gondozott néhány cserjén és virágon kívül nem található
olyan terület, mely a "Felsőszölnöki-templomkert" helyi jelentőségű természetvédelmi terület
névre érdemes lenne. Tehát a terület lényegében megszűnt. Hosszas kérdezősködés után, a
korábbi polgármestertől kaptunk hiteles tájékoztatást. Kiderült, hogy a templom mellett található
új rendezvénytér, az egykori templomkert helyén létesült. Megtudtuk, hogy ez ma is egyházi
ingatlan, korábban öreg gyümölcsös volt, és az Önkormányzat vélhetően azért nyilvánította
védetté, hogy megőrizzék közösségi térként, megóvják az eladástól. Az Őrségi Nemzeti Park
Igazgatósággal közösen pályázott a Felsőszölnöki Önkormányzat és így jöhetett létre a mostani
létesítmény. A korábbi kerthez képest nagyon steril a mészkőzuzalékos parkolókkal,
bazaltzuzalékos, illetve betonkockás burkolattal ellátott sétautakkal, padokkal pavilonnal,
színpaddal felszerelt terület. A felsősőszölnöki zöld települési környezetből is meglehetősen
"kilóg" ez a létesítmény. Az a fürcsa helyzet, hogy a környező átlagos belterületi ingatlanok
sokkal nagyobb biológiai értékkel bírnak, mint a jogilag védett egykori templomkert. Különösen
igaz ez a Szölnök-patak környékére, mely a terület északi határán folyik. Felhasznált források:
http://koszegitk.blogspot.hu (Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Bechtold István
Természetvédelmi Látogatóközpont blogja; szerkesztő: Tompa Tibor)
2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE
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2.1. Megtalálható még a védettség indoka a területen? - Nem
Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
A Templomkert öreg gyümölcsös volt. A helyi tájékoztatás szerint a védetté nyilvánítás sem
természetvédelmi indíttatású volt valójában. Az elvadult gyomos gyümölcsös helyén 2012-ben
létesült egy rendezvénytér, mely meglehetősen steril, mészkőzuzalékos, bazaltzuzalékos,
betonkockás burkolatú parkolókkal, sétautakkal.
2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
% Erdő
% Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
100 % Egyéb
Jelenleg rendezvénytér (pakolók, szinpad, sétaút, pavilon, stb.
2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
U3 falu
2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: rendezvények, autóparkolás, látogatás
Jellemzőik, intenzitás: alkalmanként, rendezvényeken sok ember fordul meg itt.
2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Nem
Egyéb típus:
2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Nincs
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?
Mellette folyik a Szölnök-patak. Körben nem túl messze kaszáló rétek, erdők (fenyő elegyes
bükkösök, lombelegyes fenyversek)
2.10. Érintkezik a terület más természetvédelmi oltalmat élvező területtel? (pl. Natura 2000,
országos védettség, ex lege) - Igen
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2.11. Ha igen, milyen természetvédelmi oltalmat élvező területtel? - Nem teljesen határos, de
körben a külterületek az Őrségi NP részei, Natura 2000 területek is egyben.
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)
4. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es állatfajok és számolt vagy becsült
mennyiségük
(fokozottan védett fajoknál pontos állománynagyságot kell megadni)
Ez ma steril terület, de körben sokféle faj előfordul, (patakvölgy, üde kaszálók, fenyőelegyes
tölgyesek, bükkösök fajai.
5. Egyéb észrevétel
A jogi védettségnek nincs se értelme sem jelentősége, ezért ebben a formában javasoljuk törölni
a nyilvántartásból. Amúgy a település belterületén számos olyan terület van, melyhez hasonlók a
külterületen ŐNP és N2000 területek. Ezeket lenne értelme védetté tenni. Felhasznált források:
http://koszegitk.blogspot.hu (Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Bechtold István
Természetvédelmi Látogatóközpont blogja; szerkesztő: Tompa Tibor) Felhasznált térképi
források: 1.) www.vasteir.hu (Vas Megyei Térinformatikai Rendszer) 2.)
http://erdoterkep.nebih.gov.hu/ (Nyilvános interaktív erdőtérkép a NEBIH honlapján
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