
TÖMB, UTCAKÉP - ÉRTÉKELŐ ADATLAP                   FIŞĂ DE CARTARE  - ZONĂ, TRAMĂ STRADALĂ
Település / Localitate
Homoródszentpál/ Sânpaul

Tömb, utcakép / Zonă, stradă
Halastavak/ Lacurile

Kód  / Cod Lapszám/nr.pagină
1/10

1.     Általános adatok / Date generale
Keltezés / Data

ian. 2012
Adatgyűjtő neve/Nume responsabil
András Alpár, Lőrincz Barna, Virág 

Hunor

Aláírása/Semnătura Rajz azonosítója/nr. desen Fotók azonosítója/nr.identificare fotografii anexate

2.     Térképek / Hărti
3.     Tömb, utcakép rajza / Desenul zonei, străzii
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4. Porták száma, kiterjedése házszámok és utcák szerint / Numărul gospodăriilor 2-3
5. Tömb/utcakép szerkezet: orsós, elágazó, sokutcás, völgyi, útmenti, halmazos, telepített, egyébb... - halmazos, szétszort

Structura zonei: tentacular, cu ramificatii, cu retea de stradă neordonat, de vale, de drum, adunată, regulată, etc.. - liberă, adunată

6. Domináns telekforma: szallag, tégla, tábla, szabálytalan -  szabálytalan
Forma dominantă a parcelelor: tip bandă, dreptunghiulară, neregulată -  neregulată

7. Domináns utcakép:  -Fésüs , az ujabbak  előkertes (az előkert mérete nem nagyobb 1-2 méternél)
Asezarea clăd. în raport cu strada: incompletă, cu gradină de front din anii 50 (grădina de front nu depășește 1-2m)

8. Fontosabb utcaképek, alegységek (temető, park, központi tér stb) / Elemente, subzone mai importante (cimitir, parc, piată)
1. Megnevezés / Denumire Porták száma / Nr. gospodării

Halastavak
U1 Főút / Drumul principal

9.      Meghatározó folyó és állóvíz, kutak, források / Râuri, pârâuri, fântâni definitorii
1. Megnevezés / Denumire

V1 Nagy Homoród  – Pârâul Homorod
10.    Természeti értékek (fasor, gyümölcsös, stb. ) / Valori naturale (alei, livezi, etc.)

1.

N1 Patak melletti növényzet, patakmart / Vegetație specifică zonelor umede, 
albia pârâului

N4 Értékes természeti egységek  / Suprafețe naturale valoroase
SPA 2011 - Arie de protecţie specială avifaunistică
ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor
Rezervaţii şi monumente ale naturii
2.489. Popasul păsărilor de la Sânpaul

11.     A tömb, utcakép szempontjából meghatározó épített elemek / Elemente construite definitorii pentru zonă
1. Megnevezés / Denumire

12.     Zavaró, tájidegen elemek (antennák, letarolt erdők, szeméttelep, épületek stb) / Elemente deranjante (antene, gunoi, clădiri, etc.)
1. Megnevezés / Denumire

Villanyvezetékek / Rețaua de energie electrică aeriană
A tetőfedés anyaga, cserép helyett hullámpala, vagy hullámlemezek 
agresszív jelenléte (lásd ortofoto) / Materiale noi folosite, netradiționale
Újabb építésu, léptékben kirívó házak, gazdasági épületek (lásd a település 
rajzokat) / Construcții noi care nu se integrază în imaginea satului
A halastavat kiszolgáló pavilonok karakter nélküli jelenléte, valamint a 
tavakat határoló kerítés
Elhagyatott állapotban levő épületek/ Clădiri abandonate

13.    Egyéb fontos információk, megjegyzések / Alte informatii importante, observatii
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Halastavak

A falu Oklánd felőli út vonalán helyezkednek el, a 
Nagy Homoród mentén, ettől keletre. A tavak védett 
természetvédelmi övezetként vannak nyilvántartvat: 
Homoródszentpáli Madárpihenő néven. A területen 
243 madárfajt figyeltek meg, amely európai 
viszonyok között is ritkaságszámba megy. A 
madárvonulás során pihenőhelyet nyújt az 
országunkon átvonuló vízimadarak és ragadozó 
madarak számára. Élőhelyeinek változatossága 63 
madárfajnak nyújt fészkelési lehetőséget: több 
récefajnak, gémféléknek, vízicsibéknek 
nádiposzátáknak és a sárgabillegető alfajainak. A 
nádasok, a mocsaras területek fontos vedlőhelyei a 
vadrécéknek, éjszakázó helyei a seregélyeknek, 
fecskéknek, barázdabillegetőknek és a kékes réti 
héjáknak. 
1982 és 1984 között alakították át a területet 
halastórendszerré. Az 5 nagyobb és néhány kisebb 
tóból álló rendszerben több őshonos és betelepített 
halfaj él: ponty (Cyprinus carpio), kárász (Carassius 
carassius), amur (Mylopharyngodon  piceus), csuka 
(Esox lucius), süllő (Stizostedion lucioperca), harcsa 
(Silurus glanis).

Popasul păsărilor de la Sânpaul este o arie protejată 
de interes național ce corespunde categoriei a IV-a 
IUCN (rezervație naturală de tip 
avifaunistic).Rezervația naturală aflată în partea sud-
estică a satului Sânpaul, Harghita, are o suprafață 
de 10 ha, și reprezintă o zonă umedă, cu luciu de 
apă, heleștee și bălți, cu plante hidrofile stufărișuri și 
păpuriș, unde cuibăresc mai multe specii de păsări 
migratoare de baltă (unele ocrotite prin lege), printre 
care: cormoranul mare (Phalacrocorax carbo), 
șorecarul comun (Buteo buteo), buhaiul de baltă 
(Botaurus stellaris) sau nagâțul (Vanellus vanellus).
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U1 Aszfaltút / Drum asfaltat
A falut átszelő főút. Tájidegen elemként lehet tekinteni, 
viszont más falvakhoz viszonyítva itt szerencsésebb 
esetben van jelen, megmaradt az útszéli sánc 
természetes formájában.

Drumul principal asfaltat. Nu se integrează în 
imaginea satului, dar aici avem deaface cu un caz 
mai fericit, șanțul dealungul drumului a fost lăsat în 
forma sa naturală.
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V1/N1 Nagy Homoród  – Pârâul Homorod/ Patak melletti növényzet, patakmart - 
Vegetație specifică 

A falú keleti határát képezi. Termésetes formájában 
van jelen, de a medre túlontúl szemetes. A 
jellegzetes patakmenti növényzetet egy markáns 
fasor is kíséri.

Definește limita estică a satului. Albia sa se 
regăsește în forma naturală, însă este extrem de 
murdar.
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A halastavat kiszolgáló pavilonok karakter nélküli jelenléte, valamint a tavakat 
határoló kerítés

Pavilioanele de deservire a lacurilor lipsite de caracter, precum ggardul de 
delimitare a lacurilor

Tájidegen elemként vannak jelen a halastavat 
kiszolgáló pavilonok, forma és színvilágában sem 
illeszkednek. A kerítések igénytelenek és zavaró 
tényezőkként vannak jelen. 

Pavilioanele sunt prezente ca elemente perturbante 
în peisaj, atât prin forme cât și prin culori. Gardul de 
împrejmuire este de calitate inferioare și prezența sa 
este negativă.
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SPA 2011 - Arie de protecţie specială avifaunistică ROSPA0027 Dealurile 
Homoroadelor

Rezervaţii şi monumente ale naturii 2.489. Popasul păsărilor de la Sânpaul


