ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP
Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Gyöngyös-parti sétány és sziget
Utoljára módosítva: 2013-11-08 20:28:13
Megye: Vas

Községhatár: Kőszeg

A terület kiterjedése: 2.3456 hektár

Védetté nyilvánítás év: 2004

GPS koordináták: EOV: 461991; 229164
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 terület megnevezése "Gyöngyösparti sétány és sziget" és az önkormányzati rendeletben és a
VM nyilvántartásában szereplő helyrajzi számok szerinti konkrét terület meglehetősen nagy
ellentmondásban vannak. Kőszegen létezik a Gyöngyös-patak mentén sétány és sziget is, de nem
ezeken a helyrajzi számokon. A rendelet szerinti terület nem sétány és nem sziget. A Kőszegi
Ruhaipari Zrt üzemének területét és egy szomszédos területet nyilvánítottak védetté ezen a
néven. A terület a 87. sz főút mellett a Gyöngyös-patak jobb, ill. bal partján található Kőszeg
város déli szélén. Kőszegről Szombathely felé haladva a város határában található benzinkút
előtt kell balra (nyugatra) lefordulni. Ez a Cáki út mely egy a Gyöngyösön átívelő híddal
kezdődik. Némi utánajárás nyomán valószínű, hogy a szándék ezen a területen két nagyobb
méretű földig ágas hársfa védelmét célozta meg. A környéken egyébként a város ipari területe
található. A két hársfa a hídtól északra található.
Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Kőszeg város déli felén hagyományosan ipari üzemek húzódnak. A Kőszegi Ruhaipari Zrt.
közelében található az a két hársfa, (kislevelű hárs -Tilia cordata) mely a Gyöngyöst szegélyező
hársfasor maradványai. Törzskerületük mintegy 3.5 méter, koruk 150-160 év. A terület neve
megtévesztő, mely valószínűleg annak köszönhető, hogy a védetté nyilvánítási javaslat több
Gyöngyös menti sétányt illetve hárfaegyedet kívánt védetté nyilvánítani. Az eredeti javaslatban
még "Gyöngyös-parti öreg hársak" néven szerepelt a két fa. A környék meglehetősen urbánus
környezet. Itt húzódik a Kőszeg-Szombathely, vasútvonal, a 87. sz. közút, Itt van egy benzinkút,
több kereskedelmi egység. A terület jellemzője a nagy forgalom (gépkocsi kerékpár, vonat)
Felhasznált források: 1.) http://koszegitk.blogspot.hu (Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság,
Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont blogja; szerkesztő: Tompa Tibor) 2.)
Keszei Balázs (Kőszeg, 2004): Kőszeg város kül- és belterületén elhelyezkedő botanikai értékek
számbavétele; Javaslat helyi természetvédelmi rendelet alkotásához
2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE
2.1. Megtalálható még a védettség indoka a területen? - Igen
Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
1/3

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP
2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
% Erdő
% Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
100 % Egyéb
A terület lényegében a Kőszegi Ruhaipari Zrt területe és egy szomszédos terület. A védelem két
hársfára irányult.
2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
U4: telephelyek
2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: ipari üzem, közút, kerékpárút
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: Nincs
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Nincs
Magas/kanadai aranyvessző: Kevés
Japánkeserűfű: Sok
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 két fa a Gyöngyös patak két partján található
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:
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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)
éti csiga (Helix pomatia) Nagy fakopáncs (Dendrocopos major) Énekes rigó (Turdus
philomelos) Fekete rigó (Turdus merula) Vörösbegy (Erithacus rubecula) Zöldike (Carduelis
chloris) Meggyvágó (Coccothraustes coccothraustes) Széncinege (Parus major) Csicsörke
(Serinus serinus) Barátposzáta (Sylvia atricapilla) Csilpcsalpfűzike (Phylloscopus collybita)
5. Egyéb észrevétel
Vélhetően a védetté nyilvánítást kimondó rendelet alkotásakor hiba történt. Nem célszerű egy
ipari üzem területét természetvédelmi területté nyilvánítani két hársfáért, melyek ráadásul nem is
az üzem tényleges területén vannak. Célszerű lenne a rendeletet úgy módosítani, hogy a két
hársfa természeti emlék (TE) kategóriába kerüljön egy kevésbé megtévesztő név alatt pl.:
"Gyöngyös-parti hársfák". Felhasznált források: 1.) http://koszegitk.blogspot.hu (Az Őrségi
Nemzeti Park Igazgatóság, Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont blogja;
szerkesztő: Tompa Tibor) 2.) Keszei Balázs (Kőszeg, 2004): Kőszeg város kül- és belterületén
elhelyezkedő botanikai értékek számbavétele; Javaslat helyi természetvédelmi rendelet
alkotásához 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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