ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP
Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Dégi Festetics-kastélypark
Utoljára módosítva: 2013-08-18 06:35:03
Megye: Fejér

Községhatár: Dég

A terület kiterjedése: 286,804 hektár

Védetté nyilvánítás év: 2011

GPS koordináták: 602655 169656
Felmérést végző személy(ek) neve: Staudinger István
E-mail címe(k): staudinger.istvan@dinpig.hu
A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A település központjából a Hunyadi János úton haladva érhető el a kastély és a park területe.
Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Festetics-kastély környezetében kialakított, történeti kertként is védett, nemzetközi rangú
kastélypark, kertépítészeti, kerttörténeti értékeinek megőrzését szolgálja a védett terület. Külön
értéket képvisel a patakon kialakított tórendszer, a mesterségesen létesített szigeten található ún:
Holland-ház. Az angol park kialakítása során részben megőrzésre kerültek a térség természetes
lösztölgyes maradványai is.
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?
55 % Erdő
10 % Gyep
10 % Cserjés
15 % Vizes terület
10 % Egyéb
A kastély épületei és a körülötte kialakított park területe.
2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
A23, B1a, BA, J3, L2b, P6, RB, S3, S4, T1, T11, U8, U9
2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Erdészeti tevékenység
Egyéb típus: park fenntartás
Jellemzőik, intenzitás: intenzív
2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Felmérés, Bemutatás, Özönnövények irtása, Kaszálás, Kotrás, Rekonstrukció
Egyéb típus:
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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: Nincs
Bálványfa ("ecetfa"): Nincs
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?
vizes élőhelyek
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: 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)
hóvirág kis területen téltemető 200 tő kisvirágú hunyor
4. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es állatfajok és számolt vagy becsült
mennyiségük
(fokozottan védett fajoknál pontos állománynagyságot kell megadni)
szivárványos ökle réti csík vöröshasú unka leveli béka mocsári teknős törpegém 2 pár
egerészölyv 2 pár fekete harkály 4 pár balkáni fakopáncs 3 pár közép fakopáncs 2 pár tövisszúró
gébics 5 pár karvalyposzáta 5 pár vidra 2 pld vízi denevér gyakori szürkehosszúfülű denevér
pisze denevér
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5. Egyéb észrevétel
A Dégi Bozót-patak TT és a Dégi Kastélypark TT összevonásával és bővítésével létesített védett
terület.
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