
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Pihenőpark

Utoljára módosítva: 2013-09-10 21:14:31

Megye: Somogy Községhatár: Lábod

A terület kiterjedése: 2.8555 hektár Védetté nyilvánítás év: 1980

GPS koordináták: 46.203656, 17.44895

Felmérést végző személy(ek) neve: Ugrósdy Péter

E-mail címe(k): peter.u1967@gmail.com

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A Lábod településen átvezető 68-as sz. útról Barcs irányában a lábodi óvoda melletti Sport
utcából, vagy a Rákóczi utcából közelíthető meg a Pihenőpark.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A Pihenőpark egy nagyjából egyenlő oldalú háromszög alakú terület, melynek alapja délen a
Sport utcára támaszkodik, egyik szárát keleten a Vasút utca, másikat nyugaton keskeny patak,
majd a sportpálya határolja, kissé tompa csúcsa pedig a Rákóczi utcára ér ki. Jellege szerint
park, rendszeresen nyírt gyeppel, a védettség alapját alkotó évszázados fákkal(többféle fenyő
/erdei, luc/, kőris, vérbükk, nyár, gyertyán, juhar, tölgy, stb.) telepített dísznövényekkel, térkővel
szegélyezett, zúzottkővel borított gyalogutakkal. Sok idősebb fára borostyán kúszott fel. A park
Vasút utca felőli szélét fenyő és tujasor szegélyezi. Sétálóútjai játszótérhez és a központban
található kis tavacskához, mellette a helyi sportkör vendéglátó helyiségéhez vezetnek. Kis patak
folyik keresztül a parkon a nyugati oldalon.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
A védelembe vétel oka az idős fák megőrzése, ez sikerrel járt és ma is gondot fordítanak rájuk.

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
% Erdő
35 % Gyep
% Cserjés
2 % Vizes terület
63 % Egyéb
A rendszeresen nyírt, kezelt gyep mellett a területet meglehetősen sűrűn borítják a nagy fák, a
központjában pedig dísznövényeket, kisebb fákat, cserjéket telepítettek az utóbbi időben.
Játszótér, teniszpálya, tavacska, vendéglátó helyiség, kerti pavilon is található a parkban.

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
Vetett üde gyep T5 A patak melletti sávban nedves-vizes rét D34 Parkok P6
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2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: Fűnyírás
Jellemzőik, intenzitás: intenzív

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Felmérés, Fásítás,
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? - Igen
Darabszám: 2
Állapotuk: jó

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)

barázdabillegető örvös galamb csuszka fekete rigó erdei pinty

5. Egyéb észrevétel
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