
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Bárdbükki kastélypark

Utoljára módosítva: 2013-08-16 20:53:20

Megye: Somogy Községhatár: Bárdudvarnok

A terület kiterjedése: 7.27 hektár Védetté nyilvánítás év: 1974

GPS koordináták: 46°19'40.53"É
17°40'39.69"K

Felmérést végző személy(ek) neve: Kovács-Hajdu Katalin

E-mail címe(k): hajdu.katalin88@gmail.com

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Bárdibükk ltp. út mentén található. Könnyen megközelíthető.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A terület egy öreg és kevésbé ápolt parkot jelent, benne számos idős fával. A kastély közvetlen
közelében ültetett díszfák idős példányai, mint atlaszcédrus, mamutfenyő, vérbükk, lucfenyő
találhatóak. Őshonos fafajok a kastélytól távolabb fordulnak elő. Jellemző fafajok az ezüsthárs,
csertölgy, gyertyán. A terület szélén erős akácosodás figyelhető meg. Az aljnövényzetben
gyakori a hagymás fogasír és a fürtös salamonpecsét. A neobarokk kastély nem lakott, belül és
kívül egyaránt megrongálódott. Belül feldúlták, az értékes díszítéseket, ajtókat elvitték vagy
tönkretették. A terület és a kastély is osztrák magántulajdonban van: AKURAT Mezőgazdasági
és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

2.1. Megtalálható még a védettség indoka a területen? - Részben

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
A területen sajnos nem látni, hogy az idős fákat pótolnák. A park és a kastélyépület egyaránt
elhanyagolt.

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
30 % Erdő
30 % Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
40 % Egyéb
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): Kaszálás,
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás: csak részben van kaszálva és nem rendszeresen

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

Egyéb típus: 1 db madárodút láttam a területen

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): borostyánszőlő (kevés)

2.7. Része a terület a Natura 2000 hálózatnak? - Nem
Egy része: 0 %

2.8. Érintkezik a terület más természetes élőhelyekkel? - Igen

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?
Gyertyános tölgyessel

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: 0
Állapotuk:

2.13. Vannak vadgazdálkodási létesítmények a területen?
Magasles: 0 db
Vadetető: 0 db
Szóró: 0 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)

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

Gonepteryx rhamni - citromlepke (5 pld.) Papilio machaon - fecskefarkú lepke (1 pld.)
Nymphalis io (Inachis io) - nappali pávaszem (5 pld.) Corvus corax - holló (2 pld.) Falco
subbuteo - kabasólyom (1 pld.) Sitta europaea - csuszka (4 pld.) Turdus merula - fekete rigó (3
pld.) Serinus serinus - csicsörke (2 pld.) Sylvia atricapilla - barátposzáta (6 pld.) Fringilla
coelebs - erdei pinty (5 pld.)

5. Egyéb észrevétel
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