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Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Kiserdő park

Utoljára módosítva: 2013-08-17 12:26:04

Megye: Veszprém Községhatár: Balatonfüred

A terület kiterjedése: 9.3592 hektár Védetté nyilvánítás év: 1979

GPS koordináták: 46.958018,17.89351

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.):
Balatonfüred belterületén a 71. sz. főút Balaton felőli oldalán (Csopak felől Tihany felé haladva)
az első villanylámpás kereszteződés után rögtön az első útkereszteződés balra (Séta utca)a
Kiserdő keleti határa.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A zöldfelületet alkotó állomány két fő részre különül el. Mindkét részlet parképítés során jött
létre. Az 1790-es években a tölgy liget, melyben koros egyedek példányai alkotják, határozzák
meg a park jellegét. A történetiséget jelző másik rész az 1870-es években telepített fenyves liget
feketefenyő telepítése. Az erdő véghasználati kort túlélő vágásérettségi határt jelző jellemző
állománya mind lombban, mind fenyőben nem alkot önszabályozó ökoszisztémát, hanem a
zöldfelület-gazdálkodás fenntartási technológiájában elsősorban aljnövényzete szabályozott.
1978-ban kezdődött állományfelújítási munkák során a Petőfi Sándor utcával határos részeken,
kislevelű hársak, gyertyánok és tiszafák lettek telepítve. A járda melletti rézsűt talajtakaró,
félmagas cserjék borítják. 1996-97-ben folytatódott a rekonstrukció elsősorban a tölgyligetet
övező állományban az alászorult, deformált újulatok ritkításával, a második koronaszintet alkotó
gyertyánok, mezei juharok, kislevelű hársak megtartásával, cserjefoltok meghagyásával. (forrás
18/2006. évi ÖR)

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?
70 % Erdő
20 % Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
10 % Egyéb
sétautak, játszótér, sportpálya
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2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
U2 Kertvárosok,szabadidős létesítmények P6 Parkok, kastélyparkok, arborétumok és temetők az
egykori vegetáció maradványaival vagy regenerálódásával

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás,
Egyéb típus: Száradó fák kivágása, pótlása
Jellemzőik, intenzitás: szükség szerint

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Bemutatás, Özönnövények irtása, Kaszálás, Rekonstrukció
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: 3
Állapotuk: jó állapotúak

2.13. Vannak vadgazdálkodási létesítmények a területen?
Magasles: db
Vadetető: db
Szóró: db
Egyéb (név és db):

Nincs

2/3



ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

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)

Kiterjedésénél fogva fajokban a leggazdagabb a balatonfüredi városi parkok közül, de ritka, az
ember közelségét nehezen, vagy egyáltalán nem tűrő fajok nincsenek. zöld leveli béka, 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 területen tanösvény mutatja be az itt részben fellelhető állatokat, növényeket. Több korábbi
felmérés és kezelési terv dokumentum megtalálható a Zirci Bakonyi Természettudományi
Múzeumban is. A terület védettségét megerősítő Önkormányzati nyilatkozat és rendelet
fellelhető.
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