
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Petrovszky-kastélypark

Utoljára módosítva: 2013-08-11 16:34:58

Megye: Baranya Községhatár: Bükkösd

A terület kiterjedése: 7.7516 hektár Védetté nyilvánítás év: 2009

GPS koordináták: 85270, 568290 EOV

Felmérést végző személy(ek) neve: Bank László, Völgyi Sándor

E-mail címe(k): mmepecs@hu.inter.net,
volgyis@freemail.hu

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A terület a községen áthaladó közlekedési úton közelíthető meg. Közvetlenül a közút mellett, a
római katolikus templom szomszédságában található.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Belterület központjában, mégis a belterület szélén található kastélypark, amely részben
patakvölgy mentén, részben nyugati és déli kitettségű domboldalon helyezkedik el. Három jól
elkülöníthető részre osztható. A délkeleti részt a kastély és szépen gondozott előtéri parkja
foglalja el. Korábban itt gyermekotthon működött, de az épület napjainkban már nincs
használatban. Állapota ennek ellenére még jó. A délnyugati részen az általános iskola épülete
található, környezetében sportpályával, parkolóval és melléképületekkel, északi végében
konyhakerttel. A kastély és az általános iskola körüli rész a tulajdonképpeni park, ahol a
faállományt idős lombos fák, főleg tölgyek, hársak és platánok, valamint fenyőfélék alkotják.
Egészségi állapotuk jó, bár itt-ott egy-egy teljesen kiszáradt fenyő is látható. A gyepet
rendszeresen nyírják, kiváló állapotban van. A közlekedési utak jól karbantartottak. Az északi
rész patakvölgyi fele már teljesen elhanyagolt, ezt a részt nem gondozzák. A gyep
elgyomosodott, a faállomány részben elöregedőben van. A domboldali részen zárt erdőállomány
alakult ki, ahol a cser és a kocsánytalan tölgy az uralkodó fafaj. Itt illegális, tarvágásszerű
fakitermelés is történt a közelmúltban. A teljes területet kerítés veszi körül, amely viszonylag jó
állapotban van. A terület természetvédelmi szempontból kevésbé jelentős, de parkszerű része
szép esztétikai látványt nyújt. Földrajzi kistáj: Dél-Zselic.

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?
25 % Erdő
15 % Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
60 % Egyéb
park

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
P6, E1, L2a

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Erdészeti tevékenység
Egyéb típus: Oktatási tevékenység
Jellemzőik, intenzitás: rendszeres

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

Egyéb típus: parkgondozás

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Kevés
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Kevés
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?
erdő, gyep

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? - Bükkösd: Bükkösdi közpark
(helyi jelentőségű természetvédelmi terület)

2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Nem
Darabszám:
Állapotuk:
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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)

Nincsenek

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

Nagy patkósdenevér 50-270 pld. (az 1991-2006. közötti időszak felmérései alapján, a kastély

padlásán). Egerészölyv 1 pár, nagy fakopáncs 2 pár, sárgarigó 2 pár, széncinege 2 pár, csuszka 2

pár, énekes rigó 1 pár, fekete rigó 4 pár, barátposzáta 6 pár, barázdabillegető 1 pár, mezei veréb

2 pár, tengelic 1 pár, csicsörke 1 pár, erdei pinty 4 pár.

5. Egyéb észrevétel
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