
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Helesfai szociális otthon parkja

Utoljára módosítva: 2013-08-11 16:38:05

Megye: Baranya Községhatár: Helesfa

A terület kiterjedése: 14.5780 hektár Védetté nyilvánítás év: 1978

GPS koordináták: 85010, 566320 EOV

Felmérést végző személy(ek) neve: Bank László, Völgyi Sándor

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

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A terület a Helesfát Dinnyeberkivel összekötő közlekedési útról közelíthető meg. A helesfai
belterületet elhagyva kb. 1, 5 km megtétele után érünk fel egy dombtetőre, ahol aszfaltozott utat
találunk északi irányból betorkolva. Ezen az úton addig haladunk, míg a parkot el nem érjük (kb.
1600 m).

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Lakott területektől távol, lapos dombtetőn kialakított, örökzöldekben bővelkedő park és a
csatlakozó nem parkjellegű területek. Az egykori Nádasdy-kastély ma szociális intézménynek ad
otthont. A tulajdonképpeni parkrész rendkívül impozáns látványt nyújt, méltán nevezhetjük
Baranya megye legszebb kastélyparkjának. A mérnöki pontossággal megtervezett tujasorok, a
kúszóborókák és egyéb cserjék csoportjainak látványa lenyűgözi a szemlélőt. A park
növényanyaga gazdag, olyan ritkaságok is megtalálhatók itt, mint a gyantás cédrus, a
mamutfenyő és a narancseperfa, de jelentős méretüknél fogva figyelmet érdemelnek a
szelídgesztenye, a tulipánfa és a tiszafa példányai is. Az egyik termetes tiszafa kora már közel
200 évre becsülhető. A fák egészségi állapota jó. A kiszáradt fákat kivágják, és helyettük újakat
ültetnek. A műemlék jellegű épületek jó állapotban vannak, megfelelően őrzik a régmúlt
emlékét. A közlekedési és sétautak egy része szilárd burkolatú, más része kaviccsal szórt.
Karbantartásukat folyamatosan végzik. A park egyéb tartozékai (padok, szobrok, medence) jó
állapotban vannak, nem rontják, hanem fokozzák az összhatást. Egyedül a park délkeleti részén
található betonmedence melletti pavilon szorul felújításra. A gyepet mintaszerűen kezelik. A
nem parkjellegű, de szintén védelem alatt álló területrészek élesen elkülönülnek a parktól. A
védett terület északi része visszagyepesedett szántó, a déli részen pedig kertművelést folytatnak,
ahol kaszálórét is található. Az itt lévő gazdasági épületek kevésbé illeszkednek a park
gondozott részéhez. A terület délkeleti határát meredek lejtőn kialakult lombos erdő zárja le.
Természetességével jól illeszkedik a park gondozott részéhez. A parkot kerítés övezi, ami még
viszonylag jó állapotban van. A bejárati résznél parkolót alakítottak ki. A parkjellegű rész
gondozottságának színvonala elismerést érdemel, minta lehetne a többi védett kastélyparkot
fenntartó intézmény, önkormányzat számára. Földrajzi kistáj: Dél-Zselic.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE
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ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

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?
10 % Erdő
20 % Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
70 % Egyéb
Park és kert

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
K2, P6, T8, T9, T10

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Erdészeti tevékenység
Egyéb típus: szociális ellátás
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: Kevés
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

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? -
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2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Igen
Darabszám: 1
Állapotuk: Kielégítő

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)

Vadgerle 2 pár, kakukk 1 pár, zöld küllő 1 pár, nagy fakopáncs 3 pár, közép fakopáncs 1 pár,

molnárfecske 2 pár, füsti fecske 3 pár, sárgarigó 1 pár, széncinege 2 pár, kék cinege 1 pár,

csuszka 2 pár, rövidkarmú fakúsz 1 pár, énekes rigó 7 pár, fekete rigó 14 pár, fülemüle 1 pár,

vörösbegy 2 pár, cigánycsuk 1 pár, barátposzáta 13 pár, kis poszáta 1 pár, csilp-csalp füzike 1

pár, örvös légykapó 1 pár, tövisszúró gébics 1 pár, mezei veréb 15 pár, zöldike 6 pár, tengelic 1

pár, csicsörke 2 pár, erdei pinty 11 pár, citromsármány 2 pár. Levelibéka 10-100 pld.

5. Egyéb észrevétel
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