
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Dohánybeváltó üzem parkja

Utoljára módosítva: 2013-09-11 08:38:02

Megye: Somogy Községhatár: Nagyatád

A terület kiterjedése: 2.6732 hektár Védetté nyilvánítás év: 1980

GPS koordináták: 46.233335, 17.358506

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 Nagyatádon átvezető 68-as sz. út északi, Balatonszentgyörgy felé vezető szakaszán, a Dózsa
György és a Rozsnyói utca kereszteződésében találjuk a parkot. Déli szomszédja az Ady E.
Szakközépiskola és Gimnázium területe.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A 68-as úti körforgalomtól Balatonszentgyörgy felé, a Dózsa György utcában. A park nyugati
oldala a Dózsa György utcára néz, téglából épített oszlopok által tartott kovácsoltvas kerítéssel,
és itt találjuk a bejáratot is. A többi oldalát magas, betonlapokból emelt kerítés zárja el a
külvilágtól. Mint a nevéből is kitűnik, területén gazdasági épületek, volt lakások, iroda és
szociális épületek is találhatók, melyek közül az eredeti, régi építésűek (2 raktár, "kastély", 2
szolgálati lakás) helyi védettséget élveznek. Állapotuk sajnos romlik. Az úgynevezett "kastély"
és a mellette levő lakás körül állnak azok a védett fák (tulipánfa, vérbükk, juhar, fenyők /luc/,
tuják), melyek megőrzése a helyi védelembe vétel másik indoka volt. Sajnos az elmúlt években
több fenyő, és egy vérbükk is elpusztult, ki kell(ett) őket vágatni. A park és az épületek
magántulajdonban vannak, de sem életvitelszerűen, sem egyéb módon nem használják az
épületeket és ez meglátszik a terület összképén. A fűnyírás elég ritka, a nagyobb összefüggő
füves területeken kaszálás történik szénakészítés céljából. A kerítések mellett megtelepedett az
akác, a bodza, a vadszeder (eperfa), a madárcseresznye. Több helyen található bugás csörgőfa. A
régi épületek impozánsak.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
Több védett, öreg fa elpusztult az elmúlt években. A park magántulajdonban van, eladása is
aktuális, sorsa bizonytalan.
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2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
% Erdő
50 % Gyep
20 % Cserjés
% Vizes terület
30 % Egyéb
Épületek, utak, nagy fák.

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
Park P6 Magasfüvű kaszálható rét E1 Gyomos, csalános, szedres rét OB Park P6

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

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Őrzés, Kaszálás,
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):

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: 1
Állapotuk: megfelelő
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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)

Szürke légykapó erdei pinty feketerigó

5. Egyéb észrevétel
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