
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Balatonfüred, Tagore sétány és Széchenyi park

Utoljára módosítva: 2013-08-17 12:24:45

Megye: Veszprém Községhatár: Balatonfüred

A terület kiterjedése: 6.7209 hektár Védetté nyilvánítás év: 2006

GPS koordináták: 46.954975,17.896058

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.):
A belterületi ingatlan a város egyik legismertebb, közkedvelt sétánya, amely közvetlen a
Balaton-parton a kikötő felé vezető út mellett fekszik. A 71. sz. főútról (ha Csopak felől
érkezünk) a második villanylámpa előtti kis utcába (Csokonai utca) balra kell kanyarodni (a
jelzőlámpánál ugyanis nem lehet csak egyenesen, vagy jobbra kis ívben)és azon a Balaton part
felé a Blaha L. utcáig, ott jobbra fordulni és a következő utcánál balra a part felé. Ez a Jókai utca
ami közvetlenül a kikötőbe vezet. Gyakorlatilag a Jókai utca utolsó szakasza a Tagore sétány
nyugati széle. A Tagore sétány déli határa maga a Balaton part, mely a hajóállomástól a Deák F.
utcáig húzódó zöld sáv, amely magába foglalja a Deák sétányt is. Északi határa a Kisfaludi utca,
szívkórházi kerítés és az Annabella hotel épületei.
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Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A terület fás növényeiből kiemelkedő értékűek a következők: A volt mozi épülete mellett 5 db,
nagyméretű vadgesztenye található. A buszmegálló környékén 13 db ezüsthárs, nagylevelű hárs
van, némelyik 70 cm átmérőjű és 15 m magas. A Tagore szobor mögött található a park
legvastagabb ezüstjuhar fája törzsátmérője meghaladja az 1 métert, magassága 20 m. A
környéken főleg hársak, 2 db nyír, 1 db óriási vadgesztenye és egy rendkívüli méretes
narancseper nő, melynek átmérője 135 cm és 16 m magas. 2,5 m magasan 3 vastag ágra bomlik.
Ezen a környéken sok emlékfa található: indiai liget, űrhajósok ligete, Nobel díjasok ligete. A
Kisfaludy szobor környékén vadgesztenyék, korai juharok és hársak nőnek. A Blaha Lujza
emlékpad mögött 11 db feketefenyő (legvastagabb 193 cm kerületű és 18 m magas), keletre 142
cm kerületű csörgőfa, északra 262 cm kerületű, 20 m magas kislevelű hárs található. Ugyanitt
egy csúcsszáradt tulipánfa is van. A Széchenyi szobortól északra 10 db nagyméretű platánfa nő,
magasságuk 20-25 m, a közel 3 méteres körkerülettel. A közelben egy hasonló méretű 22 m
magas fekete dió is van. A Deák szobor előtt 2 db nagyméretű, 22 m magas magas kőris. Az
Antal emlékmű közelében 5 db közepes erdeifenyő nő, mögötte egy 60 cm átmérőjű
páfrányfenyő található. A közelben látható egy több helyen vasabronccsal összetartott vasfa,
melynek kerülete 238 cm. Ugyanitt nő a park legvastagabb vadgesztenyéje, melynek kerülete
401 cm és 15 m magas. A fa 2 m után kezd ágakra bomlani, legvastagabb törzsrésze 2,5 m
magasságban van. A gyógyfürdő bejárata előtt egy hatalmas nagylevelű hárs díszlik, kerülete
346 cm, magassága 18 m. Ugyanitt 6 db szép tiszafa nő, melyek tőből sok ágra bomlanak és 8 -
9 m átmérőjű koronát képeznek. Az épület közelében 2 db szomorú kőris és közvetlenül a fal
tövében egy császárfa található 176 cm-es kerülettel. A hársfával szemben egy 16 m magas, jó
növésű, egészséges óriástuja fejlődik, melynek törzse 170 cm kerületű. Nagyon szép példány! A
sétány keleti vége felé 8 db-ból álló mocsárciprus csoport található, magasságuk 10 – 12 m, a
legvastagabb 142 cm kerületű. Tovább keletre bolle nyárak és szomorú fűzek a legnagyobb fás
növények. A sétány a Balaton medréből mesterséges feltöltéssel jött létre, melyet az 1865-66-os
alacsony vízszintet kihasználva építettek ki. Az akkor elültetett fekete nyárból álló fasort
1973-ban egy tornádó tönkretette, ezért a következő években, két szakaszban a sétány öreg fáit
kivágták és platán fákat ültettek a helyükre. Ekkor alakult ki a most látható négyes fasor. A park
területén szobrok, emlékművek és táblák, emlékfák találhatók. A legelső emlékfát (nagylevelű
hárs) Rabindranath Tagore ültette 1926. november 8.-án. Előtte a költő szobra látható. A park
gondozott, sok egynyári virággal díszített. A Gyógy tér már a reformkori Füred központi helye
volt, itt látható a Kossuth forrás a föléje 1788-ban épített kútházzal. Mai formáját 1852-ben
alakították ki. A kút körül platánok, vadgesztenyék, korai juharok és nagylevelű hársak
találhatók, csak úgy minta a forrástól délre amik az Eötvös K. szobrot is körülveszik. A kórház
fala mellett további négy szénsavas kút betongyűrűje látszik. Ezek nevei: Lobogó, Savós, Lóczy
és Falmelléki gyógyforrás. (leírás a 18/2006. ÖR)

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?
70 % Erdő
30 % Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
% Egyéb
Park, nyírt gyeppel, telepített egynyári és évelő virágokkal. A terület fával borított aránya 70%
körüli.

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
U2 Kertvárosok, szabadidős létesítmények

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás: részben nyírt gyep szükség szerint havontaegy több alkalommal

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? - Igen

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?
nádas

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? - N-2000 Balaton

2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Igen
Darabszám: 2
Állapotuk: jó állapotúak
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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)

nincs

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

Vízparti városi park, rendkívül zavart állandó emberi jelenlét, de a zavarást tűrő állatok: zöld
leveli béka, zöld varangy, mocsári teknős vízi sikló, kockás sikló, seregély, sárga rigó, tengelic,
zöldike erdei pinty, mezei veréb, barázda billegető, széncinege, kék cinege, őszapó, szürke
légykapó, barátka, énekes rigó, fekete rigó,nyaktekercs, házi rozsdafarkú, vörösbegy, örvös
galamb karvaly, európai sün, nagy pele,

5. Egyéb észrevétel
A területre vonatkozó 18/2006. évi ÖR rendelkezésre áll.
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