
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Jeges pusztai kastélypark

Utoljára módosítva: 2014-09-17 18:45:46

Megye: Komárom-Esztergom Községhatár: Ács

A terület kiterjedése: 1,96 hektár Védetté nyilvánítás év: 2006

GPS koordináták: WGS84 É 47,68351; K
017,91852 EOV 565249; 260575

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 0337/9 hrsz A kastély felé a Nagyszentjános-Bana közúton kell haladni és a
Nagyszentjános-M1-es autópálya feljáró között félúton keletre kel letérni Jegespuszta felé. A
keskeny bitumenes út bevezet bennünket Jegespusztára. Amikor beérünk balra kell fordulni és
kb. 150 méter múlva jobbra találunk egy fás, bokros, gyepes területet. ezen áthaladva bekerített
részen megtaláljuk a kastélyt.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Védett érték jellege: kultúrtörténeti Látogathatóság: csak engedéllyel, mert zárt terület. Országos
jelentőségű, vagy közösségi jelentőségű védett terület érin érintettség: – Jeges pusztai volt Zichy
kúria földesurai kezdetben a Hathalmy, majd a Lengyel, a Kolos és Pogrányi családok voltak;
később a pannonhalmi főapátság és az Esterházy család szerzett jelentős birtokot Ács határában.
1824-ben Liechtenstein Alajos szerzett itt birtokot (1848-ban a község 2/3-ának földesura volt,
amit a század második felében a Zichy család szerzett meg. A viszonylagosan jó állapotban
fennmaradt kastély zárt területen található.

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?
20 % Erdő
25 % Gyep
15 % Cserjés
0 % Vizes terület
40 % Egyéb
épület

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
P2, P6, S3, S7, U3
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2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás,
Egyéb típus: a terület egy része - maga a kastély - be van kerítve
Jellemzőik, intenzitás: Évente 1-2 alkalommal.

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Őrzés, Kaszálás,
Egyéb típus: épület állagmegóvás

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Kevés
Selyemkóró: Nincs
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? - Nem
Egy része: %

2.8. Érintkezik a terület más természetes élőhelyekkel? - Nem

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?

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:
Állapotuk:

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

Nagyméretű platán, ezüstfenyő és jegenyenyár egyedek találhatóak a parkban. Fokozottan védett
növényfajok: nincs róla tudomásunk. Védett növényfajok: nincs róla tudomásunk.

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), néhány tucat kései (Eptesicus serotinus) és korai denevér (Nyctalus
noctula), alkalomszerűen 20-30 pld közönséges denevér (Myotis myotis) Védett
fészkelő/szaporodó/vonuló fajok: 2-4 pár molnárfecske (Delichon urbica), 0-2 pár füstifecske
(Hirundo rustica)

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