ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP
Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Szigetvári vár környéke
Utoljára módosítva: 2013-08-11 16:54:21
Megye: Baranya

Községhatár: Szigetvár

A terület kiterjedése: 27.0227 hektár

Védetté nyilvánítás év: 1974

GPS koordináták: 79220, 553233 EOV
Felmérést végző személy(ek) neve: Ingola Eszter
E-mail címe(k): ingolaeszter@gmail.com
A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A város központjában lévő Zrínyi térről északi irányban nyílik a Vár utca, melyen végighaladva
az Almás-patak hídjánál érhető el a terület déli bejárata.
Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Az egykori Zrínyi-vár műemléki környezetében található belterületi közpark, részben zárt erdők
borította sávokkal, ligetekkel, sétányokkal és mesterséges tóval. A vár a terület délkeleti részén
helyezkedik el. Az állagmegóvásnak köszönhetően a falak omlásveszélye megszűnt. A
várfalakon belüli rész és a kívül eső park is rendezett. A sétautak és a berendezések (padok,
szobrok stb.) jó állapotban vannak, megfelelően karbantartottak. Különösen szép látványt nyújt a
parkot nyugaton határoló, platánokkal szegélyezett sétány. A füvet rendszeresen nyírják.
Megfelelő mennyiségű szeméttartály áll rendelkezésre a hulladék elhelyezésére. Kár, hogy a
sétányokat szegélyező lámpatestek egy része nem világít. A vártól északra található mesterséges
tavat a közelmúltban hozták rendbe, melynek köszönhetően hangulatos elemévé vált a
történelmi környezetnek. A park faállománya zömmel lombhullató fajokból áll, de fenyőfélék is
előfordulnak. A tó partján növő mocsárciprusok szép látványt nyújtanak. A fák többsége
egészséges, a beteg fákról az elhalt részeket eltávolítják, a kiszáradt fákat kivágják és pótolják. A
terület délnyugati és északi részét tisztásokkal váltakozó zárt erdőfoltok foglalják el. A mélyebb,
az év egy részében víz alatt álló laposokon égerligetek, a kissé magasabb térszinteken kocsányos
tölgyesek vannak. Az erdőfoltok közé ékelődő gyepeket kaszálással hasznosítják. Az északi
részt melegvizes vezeték vágja ketté, rendkívüli módon csúfítva a környezetet. A csövekről a
védőburkolat sok helyen hiányzik vagy sérült. A parkot középen, észak-déli irányban átszelő
patak medrében sok a szemét, de itt-ott máshol is látni elszórt szemétkupacokat. A vár körül
rendszeres sétáltatják a kutyákat, gyakran póráz és szájkosár nélkül. A vár turisztikai
látványosság, jelentős az idegenfogalom. A gépkocsik számára a várfal délkeleti és keleti
tövében megfelelő számú parkolóhely áll rendelkezésre. Földrajzi kistáj: Dél-Zselic.
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?
30 % Erdő
20 % Gyep
5 % Cserjés
% Vizes terület
45 % Egyéb
Park, vízmű
2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
D34, J2, J6, P6
2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás, Erdészeti tevékenység
Egyéb típus: Turizmus, szabadidős tevékenység (pihenés, kikapcsolódás)
Jellemzőik, intenzitás: folyamatos
2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Felmérés, Kaszálás, Rekonstrukció
Egyéb típus: parkgondozás
2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Kevés
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Kevés
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, gyep
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: 3
Állapotuk: megfelelő
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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)
Nyári tőzike 10-100 tő, hóvirág 100-1000 tő.
4. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es állatfajok és számolt vagy becsült
mennyiségük
(fokozottan védett fajoknál pontos állománynagyságot kell megadni)
Vadgerle 1 pár, kakukk 1 pár, hamvas küllő 1 pár, fekete harkály 1 pár, nagy fakopáncs 4 pár,
sárgarigó 7 pár, széncinege 3 pár, kék cinege 1 pár, barátcinege 1 pár, csuszka 4 pár, rövidkarmú
fakúsz 1 pár, énekes rigó 9 pár, fekete rigó 13 pár, házi rozsdafarkú 3 pár, fülemüle 3 pár,
vörösbegy 3 pár, barátposzáta 12 pár, kis poszáta 1 pár, szürke légykapó 2 pár, barázdabillegető
1 pár, mezei veréb 3 pár, zöldike 2 pár, tengelic 2 pár, csicsörke 2 pár, erdei pinty 10 pár
5. Egyéb észrevétel
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