ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP
Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Körmendi piramistölgy fasorok
Utoljára módosítva: 2013-11-09 06:34:13
Megye: Vas

Községhatár: Körmend

A terület kiterjedése: 2,5758 hektár

Védetté nyilvánítás év: 2007

GPS koordináták: EOV: Hegyalja út: 464724;
186990 Hunyadi út: 464247; 188466
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 védett terület Körmend belvárosában található. Lényegében két út menti fasorról van szó, de a
két út lényegében egy vonalba esik. A Batthyány kastéllyal alkottak valaha szerves egységet. A
kastély két főbejáratához vezető két útról van szó. A kastély déli bejáratához a Rábán is
keresztül vezető utat Hegyaljai útnak, a kastély északi bejáratához vivő utat Hunyady útnak
hívják. A Hunyady út a településen keresztül vezető 8. számú főútról közelíthető meg. A kastély
északi bejáratánál található lámpás kereszteződésnél észak fel kell kanyarodni. A Hegyaljai
úthoz a 8. sz főútról a városközpontban a kastélynál dél felé kell kanyarodni s a kastélyt
nyugatról megkerülve a régi Rába-hídon át kell kelni.
Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A körmendi piramistölgy fasorok a település központjában található Batthyány kastély fontos
tartozékai voltak. Az északi ill. a déli kastélybejárathoz vezető utak két oldalát díszítették
piramistölgyek. Amikor a kastély, a város meghatározó központi épülete s a térségben található
uradalom központja volt sokkal hangsúlyosabb volt ez a két fasor is. Amikor még szekerek,
lovas kocsik, hintók voltak a közlekedési eszközök gyönyörködni is volt idő ezekben a fákban.
Ma már csak az északi kapuhoz vezető fasorban vannak eredeti faegyedek. Itt a Hunyady úton
még láthatunk 120 éves piramistölgyeket. Sajnos hézagos a fasor, de öröm, hogy az elpusztult
kivágott egyedeket fiatal piramis tölgy suhángokkal pótolják. A déli kapuhoz vezető Hegyalja
úton, mindkét oldalról eltűntek az eredeti öreg tölgyek. Az út keleti oldalán már mintegy 20 éves
jól beállt fiatal piramistölgyekből álló fasor áll, a nyugati oldalon kb. 5 éve vágták ki az öreg
fákat. Itt is próbálták újratelepíteni, de a csenevész fácskák látványa még nem igazán fasor
jellegű. Sajnos mindkét úton nagy a forgalom, mely folyamatos terhelést jelent az út menti
fáknak. 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? - Részben
Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
A két fasor közül a Batthyány kastély déli kapujához vezető Hegyaljai út mentén az eredeti
fasort kivágták, de újratelepítették.
2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
% Erdő
% Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
100 % Egyéb
Belvárosi közút menti fasor
2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
U1a: belváros U11: út vasút
2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: belvárosi közúti forgalom
Jellemzőik, intenzitás: Nagy forgalmú utak
2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Fásítás, Rekonstrukció
Egyéb típus: belvárosi fasorok karbantartási munkái: száraz ágak, elpusztult fák eltávolítása,
levelek söprése
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 Rábán áthalad az egyik út. Közel van a Körmendi park (Várkert) országos természetvédelmi
terület
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? - Rába és a Csörnöc-völgy
N2000 terület, Körmendi park országos jelentőségű természetvédelmi terület
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)
Nagy fakopáncs (Dendrocopos major) Énekes rigó (Turdus philomelos) Fekete rigó (Turdus
merula) Zöldike (Carduelis chloris) Széncinege (Parus major)
5. Egyéb észrevétel
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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