ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP
Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Eötvös tér
Utoljára módosítva: 2013-09-05 07:03:20
Megye: Zala

Községhatár: Nagykanizsa

A terület kiterjedése: 1.3304 hektár

Védetté nyilvánítás év: 1992

GPS koordináták: 46.455436 É,16.997434 K
Felmérést végző személy(ek) neve: Gál Szabolcs
E-mail címe(k): szabolcsgl@gmail.com
A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Nagykanizsa belvárosában (a Fő út folytatásában) az Eötvös tér háromszögében levő park egy
Trianon emlékművel.
Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A parknak természetesen az itt fellelhető öreg fák adják a természeti értékét. Javarészt
lombhullató fajok adják a fő tömeget, ezek közül is a legtöbb a vadgesztenye. A vadgesztenyék
közt vannak több mint 2 méteres törzskerületű példányok is. Ezekenél is nagyobb egy robosztus,
3 méteres törzsű ezüsthárs. Találunk még itt idősebb kislevelű hársakat, hegyi- és korai
juharokat, szomorúfüzet, nyíreket, egzóta császárfákat, de fiatal tölgyet is. Az agresszívan
terjedő fafajok közül fontos megemlíteni a parkban álló kevés akácot. Az örökzöldek közül a
legtekintélyesebb a park nyugati részén egy 10 méternél magasabb mamutfenyő, ezen kívül
néhány nyugati tuja, tiszafa, duglasz- és jegenyefenyő található itt. A lombok alatt kevés cserje
(aranyeső, puszpáng) is található. Az állatfajok közül egyedül a madaraknak élnek itt védett
képviselői. Az öreg fákon nagy fakopáncs vájt odút. Az odvakban ma már inkább erdőkre
jellemző csuszka is fészkel. Vannak itt még tipikus „parki” madárfajok, mint a fekete rigó,
csicsörke vagy a tengelic.
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
Lenyírt gyepű park.
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2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
P6
2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás,
Egyéb típus: fűnyírás, parkrendezés
Jellemzőik, intenzitás: Rendszeres kaszálás.
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? - Nem
Darabszám:
Állapotuk:
2.13. Vannak vadgazdálkodási létesítmények a területen?
Magasles: db
Vadetető: db
Szóró: db
Egyéb (név és db):
Nincs
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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)1pár fekete rigó (turdus merula) 1-2pár barátposzáta
(Sylvia atricapilla)1pár szürke légykapó (Muscicapa striata) 1pár csuszka (Sitta europea) 1pár
erdei pinty (Fringilla coelebs) 2pár csicsörke (Serinus serinus) 1pár tengelic (Carduelis
carduelis)1pár
5. Egyéb észrevétel
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