
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Acsádi kastélypark

Utoljára módosítva: 2014-09-02 12:10:04

Megye: Vas Községhatár: Acsád

A terület kiterjedése: 3.1544 hektár Védetté nyilvánítás év: 1983

GPS koordináták: EOV: 475000; 222500

Felmérést végző személy(ek) neve: Gyöngyössy Péter

E-mail címe(k): kerekerdo@invitel.hu

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Acsád Szombathely és Bük között található. Szombathely felől Söpte és Salköveskút érintésével
érhető el közúton. Szombathely felől érkezve a település határában balra nyílik az az út melyet a
kastélyhoz kapcsolódó platán fasor szegélyez. Sajnos a fasor jelenleg nem vezet sehova, mert az
út végét egy lelakatolt kerítéskapu zárja le. Valójában ez a kastály "hátsó udvara". A kastély
bejárata a település központjából nyílik. A kastály frissen felújított, jelenleg idősek otthonaként
működik. A park nagyrésze is gondozott, jó állapotú.
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Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Az Acsád község területén található kastélyt és parkját a kastélyparkokkal foglalkozó
szakirodalom "Szegedy-kastély"-ként tartja nyilván. A települést először 1255-ben Achád
földjeként említik az okiratok. A név türk, kazár eredetre vall, egykori vezérük Absád nevére
utal. A Szegedy család 1691-től birtokolta a települést. A kastélyt 1790. körül barokk stílusban
építették, jelenlegi klasszicista formáját 1824-ben nyerte el. A II. világháború idején az átvonuló
katonai csapatok szállása volt, majd 1950-ig különböző pártok és más szervezetek működtek
benne. 1950-től 1968-ig a Megyei Markisovszky Kórház kihelyezett osztályai működtek benne.
Azóta a Betegek Szociális Otthona. A rendelkezésre álló adatok szerint a parkot 1800. körül
kezdték telepíteni. A platán fasort 1840. körül Szegedy Ferenc ültette. A kastélyhoz tartozó
parkról először Pauer Arnold írt 1932-ben, aki már akkor termetes növényritkaságokat említ. A
parkot az Országos Természetvédelmi Tanács 1952-ben védetté nyilvánította, Vas Megye
tanácsa 1983-ban nyilvánította helyi jelentőségű természetvédelmi területté. A park ma is
gondozott, sőt egyes fák előtt tájékoztató táblákat is találunk. Egy 1993-ban készült dendrológiai
gyorsfelmérés 47 féle fásszárú növényt említ. A legméretesebb fák között kell megemlítenünk az
ország legöregebbként emlegetett páfrányfenyőjét (Ginkgo biloba), és egy gyönyörűséges
szomorú bükköt (Fagus silvatica "Pendula") néhány kb 200 éves platánt (Platanus acerifólia),
egy 1871 és 1875 között ültetett mammutfenyőt (Sequoidendron giganteum). Gazdagítja a
terület élővilágát egy a parkon keresztül folyó kis patak. Örvendetes, hogy vannak fiatalabb fák
is. Így például egy nagymagvú tiszafa, és számos Thuja fajta. Sajnálatosan a "hátső kert" nem
igazán tetszetős, több elhanyagolt épülettel, hulladékkal. Felhasznált források: 1.) Somkuthy
Ferenc - Tóth József: Vas megye arborétumai és kúriakertjei; Életünk-Faludy Ferenc Alapítvány
kiadása, 2000. 2.) http://koszegitk.blogspot.hu (Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság Bechtold
István Természetvédelmi Látogatóközpont blogja; szerkesztő: Tompa Tibor)

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?
% Erdő
% Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
100 % Egyéb
A terület park.

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

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: Látogatás, átjárás
Jellemzőik, intenzitás: Az Idősek Otthona lakói használják, pihenésre
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2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Őrzés, Bemutatás, Kaszálás, Vadkizárás,
Egyéb típus:

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): amerikai kőris

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: 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)

kardoslepke (Iphiclides podalirius) Kisasszony-szitakötő (Calopteryx virgo Zöld varangy (Bufo
viridis) Erdei béka (Rana dalmatina) Fürge gyík (Lacerta agilis) Vízisikló (Natrix natrix) éti
csiga (Helix pomatia) Nagy fakopáncs (Dendrocopos major) Zöld küllő (Picus viridis)
Nyaktekercs (Jynx torquilla) Sárgarigó (Oriolus oriolus) Énekes rigó (Turdus philomelos)
Fekete rigó (Turdus merula) Vörösbegy (Erithacus rubecula) Erdei pinty (Fringilla coelebs)
Zöldike (Carduelis chloris) Meggyvágó (Coccothraustes coccothraustes) Széncinege (Parus
major) Csicsörke (Serinus serinus) Barátposzáta (Sylvia atricapilla) Csilpcsalpfűzike
(Phylloscopus collybita) Széncinege (Parus major) Barátcinege (Parus palustris) Csuszka (Sitta
europaea) Mókus (Sciurus vulgaris) Vakond (Talpa europaea) stb

5. Egyéb észrevétel
A területen található néhány ismertető tábla örvendetes, mutatja, hogy megbecsülik a területet.
Felhasznált források: 1.) Somkuthy Ferenc - Tóth József: Vas megye arborétumai és kúriakertjei;
Életünk-Faludy Ferenc Alapítvány kiadása, 2000. 2.) http://koszegitk.blogspot.hu (Az Őrségi
Nemzeti Park Igazgatóság Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont blogja;
szerkesztő: Tompa Tibor) Felhasznált térképi források: 1.) www.vasteir.hu (Vas Megyei
Térinformatikai Rendszer) 2.) http://erdoterkep.nebih.gov.hu/ (Nyilvános interaktív erdőtérkép a
NEBIH honlapján
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