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Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Csertői-park

Utoljára módosítva: 2013-08-11 16:36:25

Megye: Baranya Községhatár: Csertő

A terület kiterjedése: 5.6141 hektár Védetté nyilvánítás év: 1974

GPS koordináták: 83420, 553660 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 Szigetvár-Kaposvár közötti közlekedési útról a községbe vezető bekötőútra kanyarodva érhető
el a park, melynek bejárata a községtábla után néhány méterrel, a közúttól északra található.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Belterület szélén található kastélypark, melynek egy része lapos dombtetőn fekszik, míg keleti
fele a szomszédos halastóra néz. A kastély korábban gyermekotthonként funkcionált, de
napjainkban már az enyészeté. Teljesen elhanyagolt állapotban van, a melléképületek is
lepusztultak, romosak. Egyedül a parkban található kápolna állapota kielégítő. A sétautakat
nagyrészt benőtte a növényzet, csupán a kastély megközelítésére szolgáló aszfaltozott út van
úgy-ahogy használható állapotban. A parkot már régóta nem gondozzák, nagy részét benőtte a
bozót, és a még nyíltabb, gyepes részek is erősen cserjésednek. Foltokban és szálanként a
bálványfa erősen sarjadzik. A fa- és cserjeállományt korábban 10 fenyő- és 85 lombos faj, fajta
alkotta. Ezek egy része mára eltűnt (pl. kivágták a mamutfenyőt). Az idős fák egészségi állapota
megfelelő. A park bejárati kapujának téglafala omladozó, a területet körülvevő drótkerítés már
inkább csak a határvonalat jelzi, semmint a védelmet biztosítja. A park lepusztultsága miatt
tájképi, esztétikai látványként siralmas képet mutat. Földrajzi kistáj: Dél-Zselic

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
A tájképi látvány megszűnt, a fa- és cserjefajok, fajták száma csökkent.

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
% Erdő
% Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
100 % Egyéb
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):
Egyéb típus: Nincs használat
Jellemzőik, intenzitás:

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: Kevés
Magas/kanadai aranyvessző: Nincs
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Nincs
Bálványfa ("ecetfa"): Sok
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?
Vizes élőhely (halastó)

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: Kielégítő

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)

Hóvirág 10-100 tő, májvirág 10-100 tő, szártalan kankalin 1-10 tő

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

Nagy fakopáncs 1 pár, balkáni fakopáncs 1 pár, sárgarigó 1 pár, vetési varjú 5 pár, széncinege 1
pár, barátcinege 1 pár, csuszka 1 pár, énekes rigó 1 pár, fekete rigó 2 pár, fülemüle 1 pár, házi
rozsdafarkú 1 pár, barátposzáta 8 pár, mezei veréb 8 pár, zöldike 1 pár, erdei pinty 4 pár.

5. Egyéb észrevétel
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