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Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Balatonfüred, Terasz étterem parkja

Utoljára módosítva: 2013-08-17 12:25:24

Megye: Veszprém Községhatár: Balatonfüred

A terület kiterjedése: 1.4235 hektár Védetté nyilvánítás év: 2006

GPS koordináták: 46.954016,17.892035

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 Terasz étterem Balatonfüred turisztikai tengelyében helyezkedik el a Tagore sétány nyugati
oldala közelében, főbejárata a Zákonyi sétányról nyílik és a Balatonra néz. Tihany felől a 71. sz.
úton érkezve a nagy körforgalmi csomóponton "egyenesen" tovább a nagy szállodák előtt
elhaladva cca 1 km után (amikor az út fordulna balra) mi a jobbra nyíló Zákonyi Ferenc útra
kanyarodjunk, melynek végén a hajóállomásra vezető Jókai utca kereszteződéséig menjünk. Az
utca végén balra sarok telek a Terasz Étterem.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A Terasz étterem valódi parkját gyakorlatilag az idős vadgesztenyék, magas kőrisek, bükkök, és
fenyők jelentik, mivel nyírható gyepfelület szinte nincs is, minden le van kövezve, vagy murvás,
de jelentős kiterjedésben mesterséges tavak, vizes élőhelyek találhatók aranyhalakkal! Ami
tényleg gondozott szép park képét mutatja, az a most felújított Vaszary villa parkja, amely a
Terasz étterem parkjának északi folytatása és amely egykor vele szerves egységet alkothatott.Ez
sokkal ligetesebb kevesebb öreg fával inkább friss telepítéssel. Az épület (Villa) közvetlen
közelében két hatalmas tiszafa látható, melyek igen erősen pusztuló félben vannak.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

2.1. Megtalálható még a védettség indoka a területen? - Részben

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
40 % Erdő
40 % Gyep
% Cserjés
5 % Vizes terület
15 % Egyéb
mesterséges tavak, sok burkolt terület

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):
Egyéb típus: gyepnyírás
Jellemzőik, intenzitás: szükség szerint

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Nem

Egyéb típus:

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Kevés
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 állaptú

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
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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)

A nagyvárosi parkok jellemző állatvilága megtalálható, melyek tűrik az ember közelségét: zöld
leveli béka, kecskebéka, 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, kakukk, örvös galamb
karvaly, európai sün, nagy pele,

5. Egyéb észrevétel
A terület gyakorlatilag egy ingatlant képvisel a most felújított Vaszary villa parkjával, a védett
területet jelző tábla is ennek bejáratánál van! Nem hivatalos szóbeli tájékoztatásra elmondták, a
két ingatlan összevonásra került! A védett terület mérete is inkább az összevonás utáni mérethez
van közelebb.
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