
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Dénesfai Cziráky-kastély parkja

Utoljára módosítva: 2013-12-17 18:15:21

Megye: Győr-Moson-Sopron Községhatár: Dénesfa

A terület kiterjedése: 16.0232 hektár Védetté nyilvánítás év: 1960

GPS koordináták: 47,4542 – 17,0360
(pontosítani!)

Felmérést végző személy(ek) neve: Lajtmann József és Nagy Péter

E-mail címe(k): reflex@c3.hu

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Dénesfa községben a Fő utcában.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A Répce mentén, egykor rendszeres árvízjárta területen, került kialakításra az angol stílusú,
tájképi, a természetszerű ligeteket utánzó park. Már a kastély megépítése előtt az ártéri
keményfás tölgy-kőris-szil erdő állt. Ezt igazolják a 300-350 évesre becsült öreg tölgyfák. A
parkban a hazai őshonos fafajok nagy része megtalálható, de számos kaliforniai - elsősorban
fenyő és ciprus-féle famatuzsálem is van. A Répce folyó szabályozása, illetve a
tereprendezésekor jött létre egy tó a 013 és a 111 helyrajzi számon nyilvántartott parkban. A
kastély parkja jelenleg az épület munkaterápiás szociális intézményi funkciója miatt csak
engedéllyel látogatható.

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?
60 % Erdő
10 % Gyep
10 % Cserjés
10 % Vizes terület
10 % Egyéb
sétány

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
P6 – Parkok, kastélyparkok

1/3



ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás, Erdészeti tevékenység
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás: rendszeres, két-három havonta

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Őrzés, Özönnövények irtása, Kaszálás, Vadkizárás, Vízelvezetés,
Egyéb típus: Erdőalj tisztítás

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"): Nincs
Keskenylevelű ezüstfa: Nincs
Muflon: Nincs
Egyéb (nevezze meg):

2.7. Része a terület a Natura 2000 hálózatnak? - Igen
Egy része: 33 %

2.8. Érintkezik a terület más természetes élőhelyekkel? - Igen

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?
Helyi természetvédelmi területtel, az úgy nevezett Dénesfai fás legelővel, mely szintén Natura
2000-es terület.

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? - Répce mente Natura
2000-es területtel.

2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Igen
Darabszám: 1
Állapotuk: felújítandó

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)

Az őshonos öreg fák (14 fafaj) mellett meg kell említeni a védett aljnövényzetben található
fajokat, így a hóvirágot (több száz tő), a tavaszi tőzikét (több száz tő), a kék csillagvirágot (kb.
80-100 tő) és az odvas keltikét (kb. 60-100 tő).

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

A méréskor észlelt fajok: nappali pávaszem ( 1 db), keresztes pók (3 db), kecskebéka (4 db),
fürge gyík (4 db), erdei pinty (3 db), zöldike (1 db), fekete rigó (3 db), széncinke (1 db),
fakopáncs (1 db), seregély (15 db), vakondok (kb. 3 db).

5. Egyéb észrevétel
nincs
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