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Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Rinyatamási vadászkastély parkja

Utoljára módosítva: 2013-08-18 06:16:33

Megye: Somogy Községhatár: Görgeteg

A terület kiterjedése: 7,42 hektár Védetté nyilvánítás év: 1980

GPS koordináták: 46.163723 ; 17.431655

Felmérést végző személy(ek) neve: Konkoly Attila, Svéda gergely

E-mail címe(k): sveda.gergely@sefag.hu

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A 68-as számú útvonalon Lábodról Görgeteg felé haladva a Lábodi-Rinya vízfolyáson való
áthaladás után, mintegy ezer méter megtételével NY-i irányba tekintve pillantható meg a festői
szépségű tölgy matuzsálemek zord keblén nyugvó csodálatos vadászkastély.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A korábban védett természeti terület a Görgeteg község határában levő ún. Rinyatamási
Vadászkastélyt övező park. Legnagyobb hányadát szabályos hálózatba ültetett idős - száz év
feletti - kocsányostölgyek borítják. Egyéb fafajok is megtalálhatók a parkban, mint a bibircses
nyír, gyertyán, jegenye nyár, duglászfenyő, kislevelű hárs, kerti dió, lucfenyő. Az épület körül és
az utak mentén gyertyánból és buxusból kialakított sávok vannak, emellett pedig tiszafák is
díszítik a környezetet. A park egyik szélén vadgesztenye-fasor is látható. A kocsányos
tölgyekből álló ligetes foltban az elszáradt egyedek helyére fiatal kocsányostölgy sorfákat
ültetnek. Az É-i részén hasonló idős fákból álló liget található, mely szintén értékes élőhely.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
A védettség indoka ugyan fellelhető a területen, azonban magát a védettségez az önkormányzat
2012. július 31-i határozatával feloldotta.

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 - Parkok, kastélyparkok, arborétumok és temetők az egykori vegetáció maradványaival vagy
regenerálódásával

1/3



ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás,
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás: Inkánbb fűnyírásnak nevezhető.

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"): Kevés
Keskenylevelű ezüstfa: Nincs
Muflon: Nincs
Egyéb (nevezze meg): alkörmös: kevés

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?
ligetes erdő

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)

A bejárás során nem leltem fel védett növényt.
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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)

Seregély 3 pár, vadgerle 2 pár, házi rozsdafarkú 2 pár, széncinege 10 pár, kékcinege8 pár,
barátcinege 2 pár, nagy fakopáncs 2 pár, fehér gólya 1 , fekete rigó 3 pár, énekes rigó 2 pár,
barázda billegető 1 pár, meggyvágó 2 pár, zöld küllő 1 pár, csilpcsalp füzike 2 pár, csuszka 2
pár, rövidkarmú fakusz 1 pár, erdei pinty 3 pár, csicsörke 1 pár, vörösbegy 5 pár, barát poszáta 3
pár, tengelic 3 pár, zöldike 2 pár, mezei veréb 9 pár, szürkegém 1, citromsármány 1 pár, örvös
galamb 2 pár,

5. Egyéb észrevétel
A védettséget az önkormányzat feloldotta.
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