ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP
Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Kisvaszar, Komlóra vezető út menti terület (215/4 hrsz)
Utoljára módosítva: 2013-08-11 16:41:25
Megye: Baranya

Községhatár: Kisvaszar

A terület kiterjedése: 1.6730 hektár

Védetté nyilvánítás év: 2005

GPS koordináták: 102900, 585950 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 terület a Komlóról Kisvaszarra vezető közlekedési úton közelíthető meg. Az egykori erdészeti
központ parkját jelenti. Bejárata az Alsómocsoládra vezető erdészeti út torkolatától déli irányban
200 méterre található, a közút keleti oldalán
Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Összefüggő dombvidéki erdőségben a régi erdészeti központ parkja, ami a községbe vezető
közlekedési út mellett egy kiszélesedő völgyben helyezkedik el. A gondosan karbantartott
épületekhez aszfaltozott út vezet, de maga az udvari rész nem része a védett területnek. A park
mintaszerűen gondozott. A gyepet rendszeresen nyírják. A terület középpontjában létesített
patkó alakú mesterséges tavat időszakos forrás táplálja, ezért a tó nyár elejére rendszerint
teljesen kiszárad. A tóba délkeleti irányból benyúló félszigeten jó állapotban lévő pavilon
található, és a medren átívelő fahíd, valamint a patkó délkeleti végében kialakított pihenőhely is
esztétikus illeszkedik a park többi részéhez. A faállományt idős fenyők és lombos fák alkotják.
A fenyők egy része kiszáradóban van. Impozáns megjelenésével egy hatalmas méretű kocsányos
tölgy uralja főépület előterét. A cserjék közül a tölgy közelébe telepített kúszóborókás folt is
szép látványt nyújt. A parkban több termetes almafa is van, melyek idős koruk ellenére bő
termést adnak. A bejárati út melletti idős fákat kivágták, s helyettük részben fiatal fákat ültettek.
A park közúttal határos részét és déli határvonalát drótkerítés zárja le. A terület
magántulajdonban van, csak engedéllyel látogatható. Földrajzi kistáj: Baranyai-Hegyhát.
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
Park
2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
P6
2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: szabadidős tevékenység (pihenés, kikapcsolódás)
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"): 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) - Igen
2.11. Ha igen, milyen természetvédelmi oltalmat élvező területtel? - Natura 2000
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)
Macskabagoly 1 pár, sárgarigó 1 pár, csuszka 1 pár, énekes rigó 1 pár, fekete rigó 1 pár,
barátposzáta 2 pár, zöldike 1 pár, erdei pinty 1 pár
5. Egyéb észrevétel
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