
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Concópusztai park

Utoljára módosítva: 2014-09-17 18:44:51

Megye: Komárom-Esztergom Községhatár: Ács

A terület kiterjedése: 1,56 hektár Védetté nyilvánítás év: 1976

GPS koordináták: WGS84 É 47,69407; K
018,03142 EOV 573735; 261633

Felmérést végző személy(ek) neve: Musicz László

E-mail címe(k): fabalis@gmail.com

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Ács 0558/4 hrsz A kastély az Ács-Nagyigmánd közút közelében, annak keleti oldalán fekszik.
Ács és az M1-es autópálya felüljáró között félúton az út keleti oldalán húzódik egy bitumenes út
mentéb vadgesztenye fasorral. Ez az út egyébként a Concó-ér gázlójáig halad. A kastély ennek
az útnak a jobbján látható.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Védett érték jellege: kultúrtörténeti Látogathatóság: a tulajdonos engedélyével, romos állapota
miatt látogatása életveszélyes Országos jelentőségű, vagy közösségi jelentőségű védett terület
érin érintettség: – A Concóháti gazdaság, mely nevét a Concó-patakról nyerte, eredetileg Forster
Géza földbirtokos tulajdona volt. A kastélyt valószínűleg a Forster-család építette 1863-ban,
historizáló (eklektikus) stílusban, melyben főleg a neoreneszánsz elemek voltak meghatározóak.
Tőle vette meg 1900-ban, más forrás szerint 1906-ban hocheneybachi, dürnaui és neuhausi gróf
Degenfeld-Schonburg Ottó. Concóháti birtokán nyugalomba vonulása után vette át a gazdaság
irányítását, földjeinek területe 428 katasztrális holdat tett ki. Degenfeld Ottó - valószínűleg a
birtok megvásárlása után - kibővíttette a kastélyt, melyhez kétoldalt lapostetős, földszintes
mellékszárnyakat csatolt. A hátsó homlokzat tetőteraszát is ekkor alakították ki minden
bizonnyal. Ottó gróf 1937-ben bekövetkezett halála után özvegye, jeszeniczei Jankovich
Marianne és három gyermeke (Nándor, Mária Klára és Ottó) lett a kastély tulajdonosa. Az 1941.
évi földbirtok-összeírás szerint gróf Degenfeld Ottó örököseinek 428 katasztrális holdas
földbirtoka volt Concóháton. A gazdaság a Dégenfeld-család birtokában maradt annak 1947-es
államosításáig. A régi gazdasági épületeket elbontották, a kastélyból pedig lakásokat alakítottak
ki. Az épületen végrehajtott bővítések és a hozzáépített lapostetős épületrész (ahol
szükséglakásokat alakítottak ki) a kastély egységes stílusát tönkretette. 1980-ban a Komáromi
Mezőgazdasági Kombinát tulajdonába került. 1990-ben a tervezett budapesti világkiállítás
keretében tervjavaslat készült a kastély szállodává alakításáról, ez azonban nem valósult meg.
Ugyanebben az évben került a kastély magántulajdonba, az azóta eltelt időben a kastély állapota
folyamatosan romlott.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE
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ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
Erősen romló állapot. 5-10 év múlva szinte menthetetlen. Amit lehetett már széthordták az
emberek.

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
10 % Erdő
10 % Gyep
10 % Cserjés
0 % Vizes terület
70 % Egyéb
kastély épület

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
P2, P6, H5a, S3, S7, U3, U4, OD

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: nincs
Jellemzőik, intenzitás: nincs

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

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: Kevés
Bálványfa ("ecetfa"): Kevés
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?
száraz homoki gyepek

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? -
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2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Nem
Darabszám:
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)

Fokozottan védett növényfajok: Nincs róla tudomásunk! Védett növényfajok: Nincs tudomásunk
róla!

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

Fokozottan védett rendszeresen szaporodó/vonuló/táplálkozni a területre járó fajok: 1 pár
gyöngybagoly (Tyto alba) Védett fészkelő/szaporodó/vonuló fajok: 3-5 pár molnárfecske
(Delichon urbica), 2-4 pár füstifecske (Hirundo rustica), 50-100 egyed közönséges denevér
(Myotis myotis)

5. Egyéb észrevétel
Utoljára módosítva: 14/2012 (III.30.) Átfogó, funkcionális felújítás javasolt!
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