
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Gézaházi parkerdő

Utoljára módosítva: 2013-08-17 16:42:06

Megye: Veszprém Községhatár: Csesznek

A terület kiterjedése: 15.8522 hektár Védetté nyilvánítás év: 1979

GPS koordináták: 47.323443,17.881054

Felmérést végző személy(ek) neve: Balogh László

E-mail címe(k): smaragd60@gmail.com

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A Veszprémet Győrrel összekötő 82. sz. főúton haladva Zirc után 8 km-rel jobbra lesz egy
földút. A behajtásra tábla és buszmegálló is figyelmeztet. Ezen a földúton 150 m-t haladva
meglátjuk az egykori kastélypark felső kapubejáratát.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A terület egykori tulajdonosa Eszterházy Géza volt, innen a hely elnevezése.A mezőgazdasági
területek közül kiemelkedő erdőfolt a valamikori Bakony-erdő maradványai, hatalmas méretű
fákkal, cserrel, gyertyánnal, magas kőrissel,nagylevelű hárssal, bükkel, vadgesztenyével. A
70-es években kedvelt kiránduló célpont volt a megyei turisztikai Hivatal működtette. Sajnos
valamennyi épületrész és maga a park is elhanyagolt állapotba került. A rendszerváltás után a
terület magánkézbe került, jelenleg egyik részét osztrák tulajdonos birtokolja (az épületeket
szépen felújították az elöregedő, kidőlő fákat pótolták őshonos fafajokkal), míg a vadászkastély
állaga tovább romlik, e területrészen a park és az utak teljesen elhanyagoltak. A terület bejárati
kapujánál ki van írva magánterület, ami kissé megnehezíti a Park szabad bejárását. Sajnos a
nagy viharok és a csapadékszegény utóbbi évtized megviselték az öreg fákat, melyek így is
lenyűgözőek. Sok helyütt a klasszikus parkgondozás elmarad, csak néhány központi helyen van
nyírt, vagy legeltetett gyep, ezért az agresszív akác, helyenként pedig a virágos kőris és magas
kőris újulat ellep. A vad erős jelenléte szemmel látható a területen! Jelenleg jószándékú bérlők
útján van élet a Parkban.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
A régi angolpark jellegú területen lévő öreg fák lassan mind elpusztulnak, melyek helyett a
területre illő tájhonos erdei fafajok pótlása szükséges lenne. Hiányzik a tudatos parkgondozás is.
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2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
70 % Erdő
10 % Gyep
20 % Cserjés
% Vizes terület
% Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
P6 Parkok, kastélyparkok, arborétumok és temetők az egykori vegetáció maradványaival vagy
regenerálódásával

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

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Legeltetés, Kaszálás, Faj visszatelepítés,
Egyéb típus:

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Kevés
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Kevés
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? - Igen

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?
gyeppel és erdővel

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:
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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)

nincs

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

Az öreg parkokra jellemző állatfajok, melyek tűrik az ember közelségét: imádkozó sáska nagy
szarvasbogár, zöld gyík, fürge gyík, erdei sikló seregély,csuszka, meggyvágó, erdei pinty,
citromsármány, mezei veréb, széncinege, kék cinege, őszapó, ökörszem, barátka,
csilpcsalpfüzike lép rigó, énekes rigó, fekete rigó, házi rozsdafarkú, vörösbegy, nagy fakopáncs,
kakukk, gerle, macskabagoly, gyöngybagoly, vörös vércse, egerészölyv, karvaly, európai sün,
mókus, nagy pele, erdei egér, közönséges denevér, korai denevér

5. Egyéb észrevétel
Sajnos a vadászkastély magyar tulajdonosa nem tartja karban sem a parkot sem az épületet így
hamarosan az egykori értékes táj és kultúrtörténeti emlék az enyészetté válik. A területről a
80-as évekből való dokumentumok, tanulmányok rendelkezésre állnak a Zirci Bakonyi
Természettudományi Múzeumban. Csesznek község Önkormányzata Képviselő-testületének A
8/2008. (VII. 11.) rendelettel módosított 14/2007. (XII.10). rendelete a helyi jelentőségű védett
területek védettségének fenntartásáról egységes szerkezetben rendelkezésre áll.
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