ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP
Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Csónakázó-tó
Utoljára módosítva: 2013-11-08 20:26:02
Megye: Vas

Községhatár: Kőszeg

A terület kiterjedése: 7.4799 hektár

Védetté nyilvánítás év: 2004

GPS koordináták: EOV: 460370; 231443
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.):
A kőszegi Csónakázó-tó Kőszeg északi felén, a Kőszegi-hegység lábánál a Gyöngyös-patak jobb
partján található, a patak és a Kálvária-hegy közé ékelődött földterületen. Kőszeg belvárosából
Várkör (utca) felől a Gyöngyös utca, majd az Árpád tér, Sziget utca, Meskó utca útvonalon
közelíthető meg. A Meskó utcáról a Gyöngyös híd előtt balra kell lekanyarodni s így a tó
melletti parkolókhoz jutunk. Megközelíthetjük még a Várkör felől a Vár mögötti parkoló
irányából gyalogosan is. Itt a Pék utcán kell észak felé lefordulni, így csatlakozunk be az Árpád
térre. A tónak csak az egyik fele áll természetvédelem alatt. A választóvonal az északnyugat délkelet irányú hossztengelyre merőlegesen vágja ketté a tavat. Csak a "felső" északnyugati rész
tartozik bele a védett területbe.
Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A kőszegi Csónakázótó a Kőszegi-hegység lábánál fekszik. Nyugatról a Kálvária-hegy erdei,
keletről a Gyöngyös-patak határolja. A tavat a Gyöngyös-patak vize táplálja. A parton a víz
szélétől átlagosan 4 méterre egy sétaút fut körbe. A parton csak it-ott találunk természetközeli
vízparti növényzetet, a sétaút és a víz között nyírott, illetve sok helyütt kitaposott gyepet
találunk. A parton sok a fenyőféle, főleg fekete fenyő, hamisciprusfélék, ezüst fenyők. Néhány
szomorú füzet is találunk. A legidősebb fák kb 30 évesek. A vízben az északnyugati sarokban
egy helyen látható vízitök. A parton ottjártunkkor (2013. július közepe) sok volt a horgász,
olykor sátrakkal komoly felszereléssel. A parton cégek és magánszemélyek felajánlásaként
halakat bemutató tanösvényt látunk. Kár, hogy a rövid leírás nem szól a fajok elterjedéséról,
élőhelyéről, életmódjáról, s a halak tényleges méretéről. A tavon mintegy tucatnyi tőkés réce
tartózkodott. A Csónakázó tó, a városlakók kedvelt tartózkodási helye, intenzíven használt
terrület. Felhasznált források: 1.) http://koszegitk.blogspot.hu (Az Őrségi Nemzeti Park
Igazgatóság, Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont blogja; szerkesztő: Tompa
Tibor) 2.) Keszei Balázs: szóbeli, e-mailes konzultáció
2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE
2.1. Megtalálható még a védettség indoka a területen? - Igen
Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
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2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
% Erdő
% Gyep
% Cserjés
80 % Vizes terület
20 % Egyéb
A tavat parkosított szegély veszi körül
2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
U9: növényzetben szegény tavak P6: park
2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: Horgászat, látogatás, sétálás
Jellemzőik, intenzitás: A kőszegi lakossdág által intenzíven használt, pihenőhely és horgásztó
2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Bemutatás, Kaszálás, Fásítás,
Egyéb típus: parkfenntartói, gondozási munkák
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?
A kőszegi-hegység keleti oldalán található erdőkkel
2.10. Érintkezik a terület más természetvédelmi oltalmat élvező területtel? (pl. Natura 2000,
országos védettség, ex lege) - Igen
2.11. Ha igen, milyen természetvédelmi oltalmat élvező területtel? - Kőszegi Tájvédelmi Körzet,
Kőszegi-hegység (N2000)
2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Nem
Darabszám:
Állapotuk:
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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)
Kisasszony-szitakötő (Calopteryx virgo) Barna varangy (Bufo bufo) Zöld varangy (Bufo viridis)
Kecskebéka (Rana esculenta) Erdei béka (Rana dalmatina) Zöld levelibéka (Hyla arborea) Fürge
gyík (Lacerta agilis) Vízisikló (Natrix natrix) éti csiga (Helix pomatia) Nagy fakopáncs
(Dendrocopos major) Énekes rigó (Turdus philomelos) Fekete rigó (Turdus merula) Vörösbegy
(Erithacus rubecula) Erdei pinty (Fringilla coelebs) Zöldike (Carduelis chloris) Meggyvágó
(Coccothraustes coccothraustes) Széncinege (Parus major) Barátposzáta (Sylvia atricapilla)
Csilpcsalpfűzike (Phylloscopus collybita) Széncinege (Parus major) Barátcinege (Parus
palustris) Mókus (Sciurus vulgaris) Vakond (Talpa europaea) stb
5. Egyéb észrevétel
Furcsa megoldás, hogy a tónak csak az egyik fele védett. felmerül a kérdés, hogy nem
nyilvántartási hibáról van-e szó. Felhasznált források: 1.) http://koszegitk.blogspot.hu (Az
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont blogja;
szerkesztő: Tompa Tibor) 2.) Keszei Balázs: szóbeli, e-mailes konzultáció 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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