ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP
Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Park
Utoljára módosítva: 2013-08-11 16:52:18
Megye: Baranya

Községhatár: Sellye

A terület kiterjedése: 7.3707 hektár

Védetté nyilvánítás év: 1966

GPS koordináták: 59100, 556780 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 város központjában található. Északi része a Köztársaság teret foglalja magában, ami
határos a belterületen kelet-nyugati irányban átszelő közlekedési úttal.
Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Belterületi park, lapos dombtetőn épült kastéllyal, az északi rész kivételével nagyrészt záródott
faállománnyal, helyenként kisebb tisztásokkal. Az egykori Draskovich-kastély ma az FVM
Mezőgazdasági Szakképző Iskola fiú- és lánykollégiumának ad otthont. A terület a
Dél-Dunántúl legfajgazdagabb arborétuma, főleg az örökzöld fák és cserjék teszik hangulatossá.
A kastély előtti északi rész közpark jellegű, szépen karbantartott sétautakkal, virágágyásokkal,
emlékművel és szökőkúttal. A parkban jelenleg rekonstrukciós munkák folynak, melyhez az
önkormányzatnak jelentős pályázati forrás áll rendelkezésére. A munkálatok befejezése után az
eddig kissé elhanyagolt terület remélhetőleg ismét vonzó lesz az Ormánságba látogatók számára,
és szerepet játszik majd a térség idegenforgalmának növelésében. 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: kollégiumi szolgáltatás, szabadidős tevékenység (pihenés, kikapcsolódás),
turizmus,
Jellemzőik, intenzitás: folyamatos
2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Rekonstrukció
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): Zöld juhar (kevés), közönséges vadszőlő (kevés), alkörmös (kevés),
hibrid keserűfű (kevés).
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? - Igen
Darabszám: 1
Állapotuk: jó
2.13. Vannak vadgazdálkodási létesítmények a területen?
Magasles: db
Vadetető: db
Szóró: db
Egyéb (név és db):
Nincs
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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)
Keleti sün, vakond, mogyorós pele, mókus, kései denevér (a szomszédos rk. templom
tornyában). Gyöngybagoly 1 pár (a szomszédos rk. templom tornyában), macskabagoly 1 pár,
nagy fakopáncs 2 pár, balkáni fakopáncs 1 pár, közép fakopáncs 1 pár, kis fakopáncs 1 pár,
sárgarigó 2 pár, széncinege 4 pár, kék cinege 2 pár, barátcinege 1 pár, csuszka 2 pár, rövidkarmú
fakúsz 1 pár, énekes rigó 1 pár, fekete rigó 7 pár, házi rozsdafarkú 1 pár, vörösbegy 1 pár,
barátposzáta 8 pár, kis poszáta 1 pár, csilpcsalpfüzike 1 pár, szürke légykapó 1 pár, örvös
légykapó 1 pár, mezei veréb 2 pár, meggyvágó 1 pár, zöldike 3 pár, tengelic 1 pár, csicsörke 2
pár, erdei pinty 7 pár. Erdei sikló, vízisikló, rézsikló, fürge gyík, zöld gyík, lábatlan gyík. Erdei
béka, levelibéka, zöld varangy. Kerti csiga, óriás keresztespók, imádkozó sáska, szarvasbogár.
5. Egyéb észrevétel

3/3

