
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Park és fasorok

Utoljára módosítva: 2013-11-09 06:29:41

Megye: Vas Községhatár: Tormásliget

A terület kiterjedése: 3.4616 hektár Védetté nyilvánítás év: 1995

GPS koordináták: EOV: 478990; 234125 (Park)
478191; 233831 (Hársfa fasor) 479173; 234124
(Magyar kőris fasor) 479278; 234338
(Vadgesztenye fasor)

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.):
A terület Tormásliget területén található egykori kastély parkját és a településről kivezető utak
mentén három fasort foglal magába. Csepreg és Újkér között találjuk a védett területeket. A
hársfasort Csepreg és Tormásliget között, a vadgesztenye fasort Tormásliget és Újkér között a
közút mellett. A parkot a település központjában, a kápolna körül, a magyar kőris fasort a
Tormásligeről Újkér irányába vezető főútra merőlegesen a közúttól délre.

1/4



ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A védett terület három fasort és egy parkot foglal magába. A park Tormásliget belterületén a
központban a fasorok a településről kivezető közútak mentén találhatók. Tormásliget, régebbi
nevén Tormáspuszta már a római korban is lakott hely volt. 1558-ban major állt itt, majd
1671-től a Draskovich család birtokolta, míg 1864-ben Bauer Ferenc vásárolja meg a birtokot,
aki 1883-ban építette fel kastélyát. A közelmúltig, korábban iskola, kultúrház, mozi és bolt
működött az épületben. A falu főútja a kastély és a kápolnát is magában foglaló park között
húzódik. A kastély parkja valamikor szép és jelentős volt. A parkban megbúvó kápolnát is Bauer
Ferenc építtette. A kápolnához méretes vadgesztenye fasor vezetett, ma fiatal fák alkotják a
fasort. A kápolna mögött a terület nagy részét a focipálya foglalja el. A pálya melletti parkrész
erdőszerűen záródott. A kápolna közelében állt két méretes keleti luc (Picea orientális) 2m-es
törzskörmérettel és két tengerparti jegenye fenyő (Abies grandis). Ezek egy része már eltűnt. Itt
találunk egy soktörzsű tiszafát is. A kápolnától délre lévő erdőszerűen záródott parkrészben
30-50 éves korai és hegyi juharok, vadgesztenyék uralják a terepet, de több fekete fenyő
csoportot is találunk. A hársfasor Csepreg és Tormásliget között és a vadgesztenye fasor
Tormásliget és Újkér között erősen hiányos. A hársfasornak szinte már csak az út északi oldalán
lévő fele van meg. A vadgesztenyefasor csak az út északi oldalán van. A fák kb. 60-80 évesek. A
kipusztult és kivágott faegyedeket nem pótolták a meglévők között is több fa beteg. A
Tormásligetről Újkér irányába vezető főútra merőlegesen a közúttól délre mutat a magyar kőris
fasor, mely egy földút két oldalán található. Ez a leghosszabb és legszebb fasor. A kőrisek
közötti részek becserjésedtek. A fák furcsa alakja arra utal, hogy vagy sokáig rendszeresen
visszavágták őket kb 3 méter magasságban, vagy kb 30 éve erőteljesen lecsonkolták a fákat.
Felhasznált források: 1.) http://koszegitk.blogspot.hu (Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság,
Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont blogja; szerkesztő: Tompa Tibor) 2.)
Somkuthy Ferenc - Tóth József: Vas megye arborétumai és kúriakertjei; Életünk-Faludy Ferenc
Alapítvány kiadása, 2000.

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
kastélypark és út menti fasorok

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

2/4



ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: Sportolás (focipálya), átjárás, közúti közlekedés (fasorok)
Jellemzőik, intenzitás:

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? -
Őrzés,
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"): 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? - Igen
Darabszám: 3 db
Állapotuk: új típusú tábla, jó állapotban, a park sarkán és a vadgesztzenye és a magyar kőris
fasor nyugati végén.

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)

-

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

éti csiga (Helix pomatia) Zöld varangy (Bufo viridis) Erdei béka (Rana dalmatina) Fürge gyík
(Lacerta agilis) Nagy fakopáncs (Dendrocopos major) Zöld küllő (Picus viridis) Nyaktekercs
(Jynx torquilla) Énekes rigó (Turdus philomelos) Fekete rigó (Turdus merula) Házi rozsdafarkú
(Phoenicurus ochruros) Vörösbegy (Erithacus rubecula) Erdei pinty (Fringilla coelebs) Zöldike
(Carduelis chloris) Meggyvágó (Coccothraustes coccothraustes) 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 védettséget mutató tábla a terület északkeleti sarkén található. célszerűbb lenne a park
bejáratánál és a fasoroknál külön elhelyezni táblát. Felhasznált források: 1.)
http://koszegitk.blogspot.hu (Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Bechtold István
Természetvédelmi Látogatóközpont blogja; szerkesztő: Tompa Tibor) 2.) Somkuthy Ferenc -
Tóth József: Vas megye arborétumai és kúriakertjei; Életünk-Faludy Ferenc Alapítvány kiadása,
2000. 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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