
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Simongáti Mándy kastélypark

Utoljára módosítva: 2013-09-12 09:40:42

Megye: Somogy Községhatár: Nagyatád

A terület kiterjedése: 4.56 hektár Védetté nyilvánítás év: 1977

GPS koordináták: 46.223137, 17.375768

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 68-as úton Lábod felé tartva, a Csónakázó-tó után az Erdészethez vezető bekötőútra
(Szabadság tér) kell lefordulni, ez vezet a park bejáratához.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Közvetlenül nagyatádi Csónakázó tavat oldalról megkerülő Rinya-patak keleti ága mellett
találjuk a bekerített, őrzött, magántulajdonban levő parkot. Megközelítése nehézkes, az
Erdészethez vezető út végén található a bejárata. Idegenek elől zárva van. Pedig az épület és a
park is megér egy kis sétát: A 4,5 ha-os terület közepén helyezkedik el a romos állapotában is
impozáns kastély, melyet a háború után erdészeti központként is használtak. Délről nagyobb
kiterjedésű, kaszálóként használt rétre néz, ennek két szélét a terület határai mentén sűrűbb,
vegyes állagú (fenyő, akác, vadgesztenye, szeder, dió, nyár) facsoportok zárják le. A Rinya
szomszédságában, ahol a talaj is alacsonyabb, nedvesebb, ligetes égeres, füzes húzódik. Itt egy
kis különálló tavacskát (kubikgödör?)is találunk. A kastélytól mellett, javarészt tőle északra,
szépen parkosított környezetben láthatjuk a mára már védettséget élvező, hatalmas fenyőket /luc,
fekete, jegenye/ magasra nőtt idős tujákat, platánokat, különleges érdekességként egy
páfrányfenyőt (ginkgo biloba) is. A kastélyparkot északról tégla-, keletről és délről drótkerítés
határolja. A kastély és a Rinya között kis különálló, későbbi építésű ház áll, gazdasági
épületekkel, saját udvarral, nyilván szolgálati lakásként funkcionált valamikor.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
Mind az épület, mind a régi fák, és eredeti környezetük megérdemli a helyi védelmet.

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
20 % Erdő
70 % Gyep
10 % Cserjés
% Vizes terület
% Egyéb
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2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
Nedvesgyep D34 Park P6 Üde cserjések, bodzások P2a Égerállomány patak mentén J5 Fűz- és
nyárerdő J4 Nem vizes, magasfüvű, kaszálható rétek E1

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: 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?
Rinya-patak, rétek, bozótosok

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): sózó 1 db
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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)

páfrányfenyő (Ginkgo biloba) 1 db

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

Mocsári teknős Fekete harkály 1 pár Erdei pinty fekete rigó

5. Egyéb észrevétel
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