
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Kastélypark

Utoljára módosítva: 2014-09-25 06:21:23

Megye: Nógrád Községhatár: Diósjenő

A terület kiterjedése: 26,1 hektár Védetté nyilvánítás év: 1976

GPS koordináták: 47.938°, 19.018°

Felmérést végző személy(ek) neve: Papp Ferenc

E-mail címe(k): papp.ferenc@mme.hu

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A községbe beérve a Kossuth Lajos úton haladunk egészen a Börzsöny útig mely baloldalon
nyugati irányban található. Ennek az utcának a végéig megyünk, ahol ismét balra fordulunk és
egészen a Kastélyig megyünk (kb. 600m). A kastélypark és azt körülvevő erdő a védett terület.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A Kastélypark gondozott, park jellegű terület, míg az azt körülvevő erdő erdészeti kezelés alatt
áll, és erdőként művelik, ennek egy részét jelenleg éppen újra parkká alakítja át az erdészet. Az
erdő bükkös, gyertyános-tölgyes, illetve tölgy állományokból áll. Vannak benne 100 év feletti
gyönyörű faegyedek, facsoportok.

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?
90 % Erdő
5 % Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
5 % Egyéb
Beépített terület, kastély, utak, épületek.

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
K2, K5, L2, M1, P6

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Erdészeti tevékenység
Egyéb típus: Parkgondozás
Jellemzőik, intenzitás: extenzív, de most válik intenzívebbé
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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: Nincs
Parlagfű: Nincs
Magas/kanadai aranyvessző: Nincs
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác:
Bálványfa ("ecetfa"):
Keskenylevelű ezüstfa: Nincs
Muflon:
Egyéb (nevezze meg):

2.7. Része a terület a Natura 2000 hálózatnak? - Igen
Egy része: 75 %

2.8. Érintkezik a terület más természetes élőhelyekkel? - Igen

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?
Börzsöny-hegység erdei

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? - Duna-Ipoly Nemzeti Park,
Börzsöny és Visegrádi-hegység különleges madárvédelmi terület (HUDI10002), és a Börzsöny
kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUDI20008)

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

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)

Fehérhátú fakopáncs, fekete harkály, közép fakopáncs, nagy fakopáncs, zöld küllő, csuszka,
széncinege, kék cinege, örvös légykapó, vörösbegy.

5. Egyéb észrevétel
Jelenleg a volt kastélypark már erdősült részét az erdészet kitisztítja, egy magyar-szlovák
pályázat keretében újraparkosítja a területet. Utakat épít, bekeríti a területet füvesít. Ennek
következtében a ritkább erdei fajok visszaszorulása várható az élőhely megváltozása miatt.
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