
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Bári-kastélypark

Utoljára módosítva: 2013-08-11 16:32:23

Megye: Baranya Községhatár: Bár

A terület kiterjedése: 7.5567 hektár Védetté nyilvánítás év: 1995

GPS koordináták: 78980, 624910 EOV

Felmérést végző személy(ek) neve: Bank László, Gregorits János

E-mail címe(k): mmepecs@hu.inter.net,
jgregorits@freemail.hu

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A terület a Bár-Dunaszekcső közötti közlekedési út két oldalán található, a belterület északkeleti
végén.
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Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Belterületi kastélyparkok és az egykori majorsági területek, valamint a közlekedési út másik
oldalán található kápolna és környezete a Duna árterének szomszédságában, lapos dombtetőn.
Az egykori Mattyasovszky birtok ma öt jól elkülöníthető részre osztható. Ha a községből
Dunaszekcső felé haladunk, akkor az út jobb oldalán először a Bóly Zrt. tulajdonában lévő
kiszolgáló létesítményeknek (raktárakat, garázsokat stb.) otthont adó parkrészt pillantjuk meg. Itt
az épületeken és utakon kívüli részt gyep borítja kevés fával. Az épületek jó állapotban vannak,
a terület rendezett. A közlekedési út felőli részt egy szakaszon magas téglakerítés határolja, míg
a délnyugati és délkeleti oldalon drótkerítés húzódik, ami több helyen hiányos. Az északkeleti
részen nincs kerítés, viszont egy meredek rézsű jól elkülöníti az ún. sárga kastélyt övező
parkrésztől. Ez a terület szintén a Bóly Zrt. tulajdonában van. A jó állapotban lévő kastélyban
iroda működik. Ez a parkrész gondozott, de ez a gondozás főleg a gyepre terjed ki, amit
rendszeresen nyírnak. A virágágyások jelenleg elhanyagolt állapotban vannak, a kavicsos utakat
is részben fű borítja. A faállomány egészséges. A fiatalabb egyedek többsége örökzöld. A
lombhullató fafajok közül említést érdemel a törökmogyoró igen termetes példánya és több
tekintélyes méretű japánakác. Ezekben sok az odú, ennek ellenére száradás jeleit még nem
mutatják. Az elszáradt fákat kivágják, pótlásukról nem gondoskodnak. A kastély előtt látható a
hazai kisállattenyésztés nemzetközileg is elismert alakjának, Báldy Bálintnak bronz mellszobra.
A fák alatt, a keleti sarokban a baromfikeltető használaton kívüli épülete látható. A sárga
kastélynak a közlekedési úttal határos részét alacsony téglafal határolja, míg a Duna árterével
határos részen drótkerítés van. Az ún. fehér kastélytól 2 méternél magasabb fal választja el. A
fehér kastély körüli parkrész magántulajdonban van. Mintaszerűen gondozott. Karbantartását
külön személyzet végzi. Füvét rendszeresen nyírják, öntözik. Termetes fái jó állapotban vannak,
korhadt, lábon száradt fa nincs. A faállomány többségét örökzöldek alkotják (virginiai boróka,
malonyai tuja, normandiai fenyő stb.), de a liliomfa, a császárfa és a hárs impozáns egyedei is
megtalálhatók. Területet nemcsak a sárga kastély felőli oldalon, hanem minden oldalról magas
fal veszi körül. A fehér kastély mögötti részt a Bóly Zrt. baromfikeltető telepe zárja le. Ez egy
üzemi terület, jelentős részét jellegtelen gazdasági épületek foglalják el. Az udvar kopár, kevés
fával, de ettől függetlenül rendezett képet mutat. A sárga kastéllyal egy magasságban, a
közlekedési út túloldalán, a domboldalon jó állapotban lévő kápolna látható. A szomszédos
területektől kerítés választja el. A kerítésen belüli parkszerű részt megfelelően gondozzák, de
egy bálványfacsemetékkel benőtt foltot érintetlenül hagytak. Földrajzi kistáj: Mohácsi-sziget.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
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2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
% Erdő
% Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
100 % Egyéb
40% üzemi terület, 60% park

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
P6, U4

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: gazdasági tevékenység, lakáshasználat
Jellemzőik, intenzitás: folyamatos

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

2.11. Ha igen, milyen természetvédelmi oltalmat élvező területtel? - Duna-Dráva Nemzeti Park

2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Nem
Darabszám:
Állapotuk:
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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)

Fehér gólya 1 pár, nagy fakopáncs 2 pár, sárgarigó 1 pár, széncinege 3 pár, csuszka 1 pár, énekes
rigó 3 pár, fekete rigó 8 pár, fülemüle 1 pár, házi rozsdafarkú 1 pár, barátposzáta 5 pár,
barázdabillegető 1 pár, tövisszúró gébics 1 pár, mezei veréb 7 pár, zöldike 3 pár, tengelic 1 pár,
csicsörke 1 pár, erdei pinty 3 pár. Óriás tőrösdarázs 5 pld

5. Egyéb észrevétel
Az üzemi területek védetté nyilvánítása természetvédelmi szempontból teljesen indokolatlan
volt.
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