
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Kastélypark

Utoljára módosítva: 2013-10-11 07:07:34

Megye: Heves Községhatár: Boconád

A terület kiterjedése: 3,28 hektár Védetté nyilvánítás év: 1982

GPS koordináták: EOV: 738672; 258430

Felmérést végző személy(ek) neve: Ludányi Csaba

E-mail címe(k): csaba.ludanyi@gmail.com

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Alatkától légvonalban mintegy 2,5-re Ny-ra, a Heves-Boconád összekötő műútról az Alatkára
vezető Akác út végén, Bernáthegy előtt Ny-i irányban leágazó földúton mintegy 2,7 km-t
egyenes irányban (lekanyarodás nélkül) megtéve a földút jobb oldalán található. (Magtár
környéke dűlő, 0161/24 hrsz.)

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A valamikori Gosztonyi-kastély parkjának maradványa. A kastélyt az 1970-es évek végén
lebontották, már csupán néhány kocsányos tölgy, kőris, hárs, feketefenyő, fűz, tuja jelzik a
valamikori park gazdag állományát. Különösen szépek a 100 év körüli, 2-3 m-es törzskerületű
tölgyek. A park jelenlegi állapotában inkább csak maradványa a korábbi gazdag
növényállománynak, nagy része ligetes-bokros erdővé alakult, sűrű, szinte áthatolhatatlan
aljnövényzettel, miközben a park peremterületein – főként a földút mellett – erőteljes
térhódításba kezdett a tájidegen akác és bálványfa.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
A park egykori faállományát természetes elöregedésük mellett az aktív illegális fakitermelés,
valamint az invazív akác és bálványfa térnyerése veszélyeztetik ill. pusztítják.

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
85 % Erdő
% Gyep
15 % Cserjés
% Vizes terület
% Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
parkok, régi temetők P6
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2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: illegális fakitermelés és hulladéklerakás
Jellemzőik, intenzitás: alacsony intenzitású de állandósultnak tekinthető

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: Nincs
Bálványfa ("ecetfa"): Kevés
Keskenylevelű ezüstfa: Nincs
Muflon: Nincs
Egyéb (nevezze meg):

2.7. Része a terület a Natura 2000 hálózatnak? - Igen
Egy része: 100 %

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: 1 db
Szóró: db
Egyéb (név és db):

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)

Nem találtunk védett növényfajokat.
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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)

Zöld levelibéka (Hyla arborea) kevés Barna varangy (Bufo bufo) kevés Keleti sün (Erinaceus
romanicus) 1-2 család Denevérfajok Egerészölyv (Buteo buteo) 0-1 pár Vadgerle (Streptopelia
turtur) 2-3 pár Kakukk (Cuculus canorus) néhány Nagy fakopáncs (Dendrocopos major) 2-3 pár
Zöld küllő (Picus viridis) 1 pár Erdei pityer (Anthus trivialis) 2-3 pár Vörösbegy (Erithacus
rubecula) 2-3 pár Fülemüle (Luscinia megarhynchos) 3-4 pár Fekete rigó (Turdus merula) 2-3
pár Énekes rigó (Turdus philomelos) 2-3 pár Barátposzáta (Sylvia atricapilla) 2-3 pár Kis
poszáta (Sylvia curruca)1 pár Kék cinege (Parus caeruleus) 2-3 pár Széncinege (Parus major)
2-3 pár Csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita) 2-3 pár Tövisszúró gébics (Lanius collurio)
0-1 pár Mezei veréb (Passer montanus) 3-5 pár Erdei pinty (Fringilla coelebs) 3-5 pár Zöldike
(Carduelis chloris) 2-3 pár Tengelic (Carduelis carduelis) 0-1 pár Meggyvágó (Coccothraustes
coccothraustes) 1-2 pár

5. Egyéb észrevétel
Natura2000 hálózatból a Hevesi-sík (Azonosító: HUBN10004) madárvédelmi (SPA) területre
esik.
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