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Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Drávafoki Fodor-kúria kertje

Utoljára módosítva: 2013-08-11 16:37:00

Megye: Baranya Községhatár: Drávafok

A terület kiterjedése: 2.3343 hektár Védetté nyilvánítás év: 1993

GPS koordináták: 61160, 549350 EOV

Felmérést végző személy(ek) neve: Bank László

E-mail címe(k): mmepecs@hu.inter.net

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A kert a belterületen áthaladó közlekedési úton közelíthető meg. Ha Sellye felől érkezünk, akkor
közvetlenül a vasúti átjáró után, a felsőszentmártoni útelágazásnál érjük el. Szigetvár felől is
megközelíthető, de ekkor a vasúti átjáró előtt meg kell állni.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Parkjellegű kert a belterület nyugati nyúlványán, kisebb gyepfoltokkal, cserjésekkel, és idős
fákkal. Az kúria állapota jó, dísze a kertnek. A faállomány részben lombos fákból (kevés
fenyővel), részben tájfajta gyümölcsfákból (dió, alma stb.) áll. A védetté nyilvánítás egyik célja
is az volt, hogy megőrizzék az Ormánságra jellemző gyümölcsfajtákat. Ezek telepítését
folyamatosan végzik. A fák, beleértve a gyümölcsfákat is, egészségesek, bár a diófák
elöregedőben vannak. A gyepfoltokat rendszeresen kaszálják. A cserjésedő részeken irtják a
bokrokat, de ennek ellenére a kert nyugati sávjában már fiatal, zárt erdőállomány alakult ki. A
kertbe kihelyezett padok és a kút állapota megfelelő. A telekhatáron húzódó sövény jól leplezi a
drótkerítés hiányait, rossz állapotát. A bejárati kapu felújításra szorul. Földrajzi kistáj: Dráva-sík.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
% Erdő
% Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
100 % Egyéb
Park jellegű kert

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
P6, P7
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2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: kertművelés
Jellemzőik, intenzitás: folyamatos

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Bemutatás, Kaszálás, Rekonstrukció
Egyéb típus: Tájjelegű gyümölcsfák telepítése, parkgondozás

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?
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)

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)

Zöld küllő 1 pár, széncinege 1 pár, léprigó 1 pár, énekes rigó 1 pár, fekete rigó 1 pár, házi
rozsdafarkú 1 pár, barátposzáta 3 pár, csilpcsalpfüzike 1 pár, mezei veréb 2 pár, erdei pinty 1
pár.

5. Egyéb észrevétel
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