
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Sárvár, Csónakázó-tó melletti Parkerdő

Utoljára módosítva: 2013-11-08 20:34:09

Megye: Vas Községhatár: Sárvár

A terület kiterjedése: 14.2 hektár Védetté nyilvánítás év: 2007

GPS koordináták: EOV: 490450; 213450

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 Parkerdő és a Csónakázó-tó Sárvár déli felén a Rábához viszonylag közel a Rába bal partján
található, a sárvári fürdő komplexum közvetlen szomszédságában. Megközelíthető a várost
keresztül szelő főútról, mely az érintett szakaszon a Rákóczi Ferenc utca nevet viseli. A Rába
híd bal parti (város felöli) hídfője előtt kanyarodik le nyugati irányba az az út melyet
"Csónakázó-tó" feliratú tábla is jelöl. Ez az út délről határolja az érintett területet. Először
elhalad a fürdő déli felén. Amikor az út északi (jobboldali) felén erdőt látunk,
megérkeztünk.Érdemes elmenni a SPIRIT hotelig s onnan bejárni a területet. A hotel az út
mentén kifli alakban elhelyezkedő területet lényegében megfelezi.
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Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A Város déli felén húzódó viszonylag összefüggő kb 50 hektáros, a Csónakázó-tó rendszert is
magában foglaló jórészt erdős területnek csak a déli harmada védett. A SPIRIT Hotel
épületkomplexuma lényegében megfelezi a területet, mely három jól elkülönülő részre oszlik.
Keleti fele egy idősebb erdőrészlet, mely egy keményfás ártéri erdő maradéka, több 120-150
éves kocsányos tölggyel. Kőzépső, ill. északi részébe belatartozik a tórendszer legdélibb tava,
nyugati fele pedig egy középkorú kb 60-70 éves kelet nyugati irányba elnyúló ártéri tölgyerdő,
melyet északról egy patak határol. Sajnos nem védett, de szervesen kapcsolódik a területhez
északról (Sárvár 1247/1 hrsz) egy nehezen megközelíthető mély ártéri puhafás erdő, illetve
feltöltődő békalencsés tó (holtágak?). Az idős erdő bár cönológiailag nehezen besorolható, mivel
eredeti fajkészlete emberi behatásra mára már jelenősen megváltozott. Szálanként megtalálható
benne a platán, a bükk, a fekete dió, és a vörös tölgy is. Az idős kőrisek és kocsányos tölgyek
(150-év körüliek) megléte azonban arra enged következtetni, hogy egy keményfás ligeterdő
maradványa. Ezt támasztja alá a lágyszárú növényzet összetétele is. Tavaszi geofiton aspektusa
szinte azonos a Bajti-erdőével. Az erdő alját tavasszal fehérre festi a tömegesen virágzó hóvirág,
majd később a berki és bogláros szellőrózsa, de megtalálható itt a sárga tyúktaréj is. A Parkerdő
az önkormányzat legnagyobb összefüggő területű természetes állapotokat őrző közparkja, nem
erdőként nyilvántartott, nem erdőtervezett terület. Közjóléti, rekreációs szerepe kiemelkedő
jelentőségű, de a Gyógyfürdő közelségéből adódóan turisztikai vonzerővel is bír. Az utóbbi évek
beruházásai (szálloda-építés, útépítés) folyamatosan veszélyeztetik az erdőt. A területhez tartózó
tó is értékes terület. Feltételezhetően holtágak, és külszíni bányák helyén jött létre a
tókomplexum. Körben kis megszakításokkal 2-5 méteres nádszegély kíséri. A tóban több kisebb
háborítatlan sziget is található részben spontán kialakult növényzettel. A tó körül és a szigeteken
markánsan van jelen a mocsárciprus, és aggasztóan terjed az ecetszömörce. A nyugati rész
kevésbé látogatott a Spirit Hotel és a fürdő környéke viszont erősen érezteti hatását. A területet
nyugatról is egy viszonylag nagy felületű de nem védett tó határolja. Felhasznált források: 1.)
http://koszegitk.blogspot.hu (Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Bechtold István
Természetvédelmi Látogatóközpont blogja; szerkesztő: Tompa Tibor) 2.) Dr. Kulcsár László:
Sárvár város közigazgatási területén található természeti értékek ismertetése; Javaslat helyi
természetvédelmi rendelet alkotásához; Sárvár, 2005. (kézirat) 3.) Dr. Kulcsár László: szóbeli
közlések

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?
65 % Erdő
0 % Gyep
0 % Cserjés
30 % Vizes terület
5 % Egyéb
A tó körül keskeny szegélyben némileg parkosított, egzótákkal beültetett foltok is találhatók.

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
J6: Keményfás ártéri erdők (inkább potenciális lehetőség) K1a; Gyertyános kocsányos tölgyes
(helyenként) U9: növényzetben szegény tavak P6: park BA: Csatornák, szabályozott patakok,
mesterséges tavak parti zónájában és közvetlen partközeli víztestében kialakult fragmentális
mocsarak és kisebb hínarasok (a tó szegélye)

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: Látogatás, taposás, kerékpározás, csónakázás, horgászat
Jellemzőik, intenzitás: A terület keleti fele intenzíven használt

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Őrzés, Kaszálás,
Egyéb típus:

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Kevés
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Nincs
Magas/kanadai aranyvessző:
Japánkeserűfű: Kevés
Gyalogakác: Nincs
Bálványfa ("ecetfa"): Nincs
Keskenylevelű ezüstfa: Nincs
Muflon: Nincs
Egyéb (nevezze meg): ecetszömörce (Rhus hirta)

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?
Nyugati felén hasonló mesterséges tó, északról egy mélyártéri értékes puhafás (fűz-nyár) erdő,
hinaras apró tavak, keleti felén nádasos holtág

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? -
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2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Igen
Darabszám: 1 db
Állapotuk: új típusú tábla

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)

hóvirág (Galanthus nivalis), több ezer tő csillagvirág (Scilla vindobonensis), több tucat tő

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

nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) Nagy gyöngyházlepke (Argynnis paphia)
Kisasszony-szitakötő (Calopteryx virgo Barna varangy (Bufo bufo) Erdei béka (Rana dalmatina)
Kecskebéka (Rana esculenta) Zöld levelibéka (Hyla arborea) Vöröshasú unka (Bombina
bombina) Fürge gyík (Lacerta agilis) Lábatlan gyík (Anguis fragilis) Vízisikló (Natrix
natrix)Barna varangy (Bufo bufo) karvaly (Accipiter nisus) Nagy fakopáncs (Dendrocopos
major) Zöld küllő (Picus viridis) Nyaktekercs (Jynx torquilla) Énekes rigó (Turdus philomelos)
Fekete rigó (Turdus merula) Vörösbegy (Erithacus rubecula) Csuszka (Sitta europaea) Erdei
pinty (Fringilla coelebs) Meggyvágó (Coccothraustes coccothraustes Széncinege (Parus major)
Barátcinege (Parus palustris) Berki tücsökmadár (Locustella fluviatilis) Barátposzáta (Sylvia
atricapilla) Csilpcsalpfűzike (Phylloscopus collybita) Mókus (Sciurus vulgaris) Vakond (Talpa
europaea) stb.

5. Egyéb észrevétel
Sajnos nem védett, de szervesen kapcsolódik a területhez északról (Sárvár 1247/1 hrsz) egy
nehezen megközelíthető mély ártéri puhafás erdő, illetve feltöltődő békalencsés tó (holtágak?).
Felhasznált források: 1.) http://koszegitk.blogspot.hu (Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság,
Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont blogja; szerkesztő: Tompa Tibor) 2.) Dr.
Kulcsár László: Sárvár város közigazgatási területén található természeti értékek ismertetése;
Javaslat helyi természetvédelmi rendelet alkotásához; Sárvár, 2005. (kézirat) 3.) Dr. Kulcsár
László: szóbeli közlések 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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