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Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Kiss György park

Utoljára módosítva: 2013-08-11 16:52:57

Megye: Baranya Községhatár: Szászvár

A terület kiterjedése: 0.4096 hektár Védetté nyilvánítás év: 1996

GPS koordináták: 103460, 598040 EOV

Felmérést végző személy(ek) neve: Bank László

E-mail címe(k): mmepecs@hu.inter.net

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A park a település belterületét kelet-nyugat irányban átszelő közlekedési úttal határos. A Kiss
György utca kanyarulatának déli oldalán található, a Vadrózsa Étterem előtt.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Kis kiterjedésű belterületi park néhány idős fával, főleg hársakkal. A község szülöttjéről, Kiss
György szobrászművészről nevezték el. A terület déli, étterem előtti részét parkoló foglalja el.
Az északi részen kopjafa és kőkereszt áll. A keresztet kerítés övezi. A belső kis területrész
virágágyása szépen gondozott. A középső rész elfoglaló füves területet szegélyezik az idős fák,
de az összképet jelentősen rontja az itt lévő távvezetékoszlop. A park északkeleti oldalát rövid
sövény határolja. A füvet rendszeresen nyírják, a kihelyezett padok megfelelő állapotban
vannak. A terület természetvédelmi szempontból nem képvisel jelentős értéket. Valójában nem
tudni, hogy mi volt a szándéka az önkormányzatnak a védetté nyilvánítással. Földrajzi kistáj:
Völgység.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
Nem ismerni a védelem alá helyezés indokát, és természetvédelmi szempontból a park védetté
nyilvánítása fölösleges volt.

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
% Erdő
% Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
100 % Egyéb
Park

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
P6
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2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: szabadidős tevékenység (pihenés, kikapcsolódás), parkolás
Jellemzőik, intenzitás: folyamatos

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: 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? - 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) - 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

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
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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)

Tengelic 1 pár

5. Egyéb észrevétel
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