
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Kastélypark

Utoljára módosítva: 2013-08-11 16:45:42

Megye: Baranya Községhatár: Magyartelek

A terület kiterjedése: 3.7910 hektár Védetté nyilvánítás év: 1988

GPS koordináták: 67360, 567540 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 kastélypark a község belterületének északkeleti végén található, a települést átszelő
közlekedési út mellett.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Síkvidéki területen, belterület szélén található fákban gazdag kastélypark, amely az enyészet
képét mutatja. Az egykori Országh-kastély ma használaton kívül, teljesen elhanyagolt állapotban
van. Szerkezeti állapota még megfelelő, de ajtaját, ablakait betörték, berendezését széthordták. A
mögötte lévő melléképületek már összedőltek. A sétautakat részben vagy egészben benőtte a
növényzet. A parkot körülvevő kerítés sok helyütt hiányos. A téglafalas szakaszok leomlottak
vagy leomló félben vannak. A faállományt zömét lombhullató fajok alkotják, de fenyőfélék is
akadnak. Az idős fák egészségi állapota még jó, de egy részük borostyánnal fertőzött. A park
déli része inkább egy zárt erdő képét mutatja. Nyílt gyep csak az északnyugati részen, az egykori
futballpálya helyén és a kastélytól délkeletre található, de ezeket sem kaszálják. Az északkeleti
rész is kissé nyitottabb, de itt is cserjésedik a gyep. Földrajzi kistáj: Fekete-víz síkja.

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

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

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Nem

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? - Nem

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?

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

2/3



ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

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

Mókus 1-10 pld. Vadgerle 2 pár, kakukk 1 pár, nagy fakopáncs 1 pár, sárgarigó 2 pár,
széncinege 1 pár, énekes rigó 2 pár, fekete rigó 1 pár, fülemüle 4 pár, barátposzáta 8 pár,
tövisszúró gébics 1 pár, zöldike 1 pár, erdei pinty 1 pár.

5. Egyéb észrevétel
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