ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP
Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Balatonfüred, Ferencsik János Zeneiskola parkja
Utoljára módosítva: 2013-08-17 12:21:43
Megye: Veszprém

Községhatár: Balatonfüred

A terület kiterjedése: 0.306 hektár

Védetté nyilvánítás év: 2006

GPS koordináták: 46.960399,17.877669
Felmérést végző személy(ek) neve: Balogh László
E-mail címe(k): smaragd60@gmail.com
A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Az ingatlan Balatonfüred belterületén található az Ady E. u. 13. szám alatt. A 71.sz. főúton
Csopak felől érkezve a második villanylámpás kereszteződésnél jobbra fordulva (hegy felé)
áthaladva a vasúti síneken balkéz felől az utca végén lesz.
Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Pálóczi Horváth Ádám, a költő és geodéta 1785-ben építtette a házat és benne lakott 1797-ig. Az
építészetileg is kultúrtörténetileg is jelentős ház déli homlokzata előtt kisebb méretű park van,
amelyben 9 db méretes feketefenyő, 8 db vadgesztenye némelyik 18 méter magas, és 2 db
méretes magas kőris, melyek törzs átmérője több mint 70 cm(sajnos csúcsszáradtak.) Az idősebb
fák kora 80 év körüli. Található továbbá néhány darab középkorú korai juhar, 2 db csörgőfa és
az épület északi homlokzata előtt még két db feketefenyő. A fák alja ritkán nyírt gyep, cserje
alig van, virág nincs.
2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE
2.1. Megtalálható még a védettség indoka a területen? - Igen
Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
% Erdő
% Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
100 % Egyéb
0-80% fával borított terület átlag 60%
2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
U2 Kertvárosok, szabadidős létesítmények
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2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás,
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás: szükség szerint havonta egyszer
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? - Nem
2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?
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? - Igen
Darabszám: 1
Állapotuk: jó állapotú
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)
nincsenek
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4. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es állatfajok és számolt vagy becsült
mennyiségük
(fokozottan védett fajoknál pontos állománynagyságot kell megadni)
odúban széncinege költés az egyik fekete fenyőn szürke varjú fészek seregély, sárga rigó,
tengelic, zöldike erdei pinty, mezei veréb, széncinege, kék cinege, őszapó, szürke légykapó,
barátka, énekes rigó, fekete rigó, házi rozsdafarkú, vörösbegy, örvös galamb karvaly, európai
sün,
5. Egyéb észrevétel
Az ingatlan ma a Ferencsik János Zeneiskola, a kert szabadon látogatható! Valószínű az ingatlan
piaci értéke miatt került védett státuszba. A 18/2006. (V.26.) ÖR rendelkezésre áll.
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