
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Csala-pusztai tájképi kert

Utoljára módosítva: 2013-09-18 13:46:44

Megye: Fejér Községhatár: Székesfehérvár

A terület kiterjedése: 18.6698 hektár Védetté nyilvánítás év: 1983

GPS koordináták: 47.231401 18.493938

Felmérést végző személy(ek) neve: Egyedné Molnár Krisztina

E-mail címe(k): emkrisztina@gmail.com

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Székesfehérvárról Lovasberény felé haladunk a 811-es főúton Bicske felé. Csalát elhagyva egy
vasúti átjáró után jobbra vezet be egy aszfaltút. Múzeumot jelző tábla is található, de érvényét
vesztett, ment a parkban található kastély magántulajdonban van, a múzeum berendezését pedig
Székesfehérvárra szállították, megszűnt működni. A terület bejáratát egy sorompó zárja el,
magánterületre tévedtünk, ahova tilos belépni!

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A XIX.sz. második felében felépített kastélyt Kégl György vette meg és egy szép tájképi parkot
épített köré. Ma a kastély rossz állapotban van, mögötte felújított lakó- és gazdasági épületek
helyezkednek el. A kastély előtt egy nagy füves tisztás található, szélén kisebb nagyobb
facsoportokkal. Egyes fák kora a 100 évet is meghaladja. Fajösszetételük változatos, egy részük
honos fafajokkal ültetett: kocsányos tölgy, virágos kőris, fehér eperfa, hársfák, juharok, keleti
tuja, feketefenyő stb. A kert és a Császár-patak között náddal erősen benőtt csónakázótó
található. A tájképi kertben évek óta birkákat legeltetnek. A kert és a tó is magántulajdonban
van, az idegeneket nem tűrik a tulajdonosok....

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?
50 % Erdő
35 % Gyep
10 % Cserjés
5 % Vizes terület
% Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
U9 B1a P6 RA
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2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Legeltetés,
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás:

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Legeltetés, Vízelvezetés,
Egyéb típus:

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Kevés
Selyemkóró: Kevés
Parlagfű: Kevés
Magas/kanadai aranyvessző: Kevés
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Nincs
Bálványfa ("ecetfa"): Kevés
Keskenylevelű ezüstfa: Nincs
Muflon: Nincs
Egyéb (nevezze meg):

2.7. Része a terület a Natura 2000 hálózatnak? -
Egy része: kb.30 %

2.8. Érintkezik a terület más természetes élőhelyekkel? - Igen

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?
erdő

2.10. Érintkezik a terület más természetvédelmi oltalmat élvező területtel? (pl. Natura 2000,
országos védettség, ex lege) - Igen

2.11. Ha igen, milyen természetvédelmi oltalmat élvező területtel? - Natura 2000

2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Igen
Darabszám: 1
Állapotuk: cserjével benőtt, alig észrevehető

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)

-
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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)

Fekete harkály Fülemüle Feketerigó Fehér gólyák(1-2), nagykócsagok(4-6) néha láthatók a
területen, főként tavasszal - táplálkoznak(nem itt költenek!) Széncinege Kékcinege Csúszka
Erdei pinty

5. Egyéb észrevétel
A terület magánterület, bemenni tilos táblával. A természetvédelmi területet jelző táblát cserje
borítja, így alig látszik. A terület főút felé eső szélét illegális szemétlerakásra használják.
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