
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Szabadság park (Eszterházy kastélypark)

Utoljára módosítva: 2014-09-17 18:47:06

Megye: Komárom-Esztergom Községhatár: Bakonyszombathely

A terület kiterjedése: 13.03 hektár Védetté nyilvánítás év: 1981

GPS koordináták: WGS84 É 47° 28’ 25.5”; K
017° 57’ 16.2”

Felmérést végző személy(ek) neve: Musicz László

E-mail címe(k): fabalis@gmail.com

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Bakonyszombathely 21, 25/1, 25/3, 25/4, 25/5, 26, 27, 28, 29, A védett terület
Bakonyszombathely belterületén a Jókai Mór utca északi oldalán a Szabadság utca bejáratával
szemben található.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Védett érték jellege: növénytani, kultúrtörténeti Látogathatóság: szabadon Országos jelentőségű,
vagy közösségi jelentőségű védett terület érin érintettség: – A terület a Súri-Bakonyalja kistáj
része, a felszínen mint alapkőzet a Pannon korú homok található. Az egykoron itt, egy a
Nyéki-érbe folyó időszakos patakocska partján létesített angolpark védettségének fő okát
dendrológiai értékei adják, melyek nem elsősorban a fajösszetétel különlegességét, hanem
inkább bizonyos egyedek magas korát jelentik (pld. Celtis occidentalis, Platanus hybrida,
Populus alba, Fraxinus excelsior, Cerasus avium, Pinus sylvestris, Quercus robur, Aesculus
hippocastanum ). Az arborétum legnagyobb részét a parkerdő területe adja, mely fafaji, illetve
lágyszárú szinten is őrzi az itteni őshonos vegetáció egyes elemeit (pld. Carpinus betulus,
Quercus robur, Cerasus avium, Tilia cordata, Aegopodium podagraria, Stachis sylvestris), de a
kor angolparki divatjának megfelelően a területen átfolyó csermely felduzzasztásával egy kisebb
tavi élőhelyet is létrehoztak. A park botanikai értékei jól dokumentáltak, a kimagasló
dendrológiai értékeket képviselő fák, facsoportok sorszámozottak, a helyszínen kialakított
tanösvény kezdő stációjának ismertető tábláján külön megjelölve szerepelnek, kár, hogy az
egyes fafajok nevének feltüntetése nélkül. A területet behálózó tanösvény szépen kiépített,
helyenként pihenőpadokkal kísért, murvás sétányai könnyen járhatók, környezetük kaszálással
folyamatosan karbantartott, az információs táblák jó állapotúak, informatívak. A park
mesterséges tavacskája mára nagyobb részt feltöltődött, benne a mocsári növényzet (Oenanthe
aquatica, Typha angustifolia) monodomináns foltjai a nyílt vízfelületet töredékére szorították
vissza. A területen, mint inváziós növényfaj kis borítással a Robinia pseudoacatia, az Ambrosia
artemisifolia, valamint a Solidago gigantea van jelen, mely utóbbi az ösvények és nyiladékok
nyílt felszínein összefüggő, de nem jelentős állományokat alkot. Mindezek mellett a kínai
karmazsinbogyó (Phytolacca esculenta) 1 példánya is előkerült a park területéről.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE
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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?
85 % Erdő
0 % Gyep
0 % Cserjés
1 % Vizes terület
4 % Egyéb
focipálya, sétányok, épületek

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
Parkok, kastélyparkok, arborétumok és temetők az egykori vegetáció maradványaival vagy
regenerálódásával (P6) Állóvizek (U9) Lágyszárú özönfajok állományai (OD) Csatornák,
szabályozott patakok, mesterséges tavak parti zónájában és közvetlen partközeli víztestében
kialakult fragmentális mocsarak és kisebb hínarasok (BA)

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás, Erdészeti tevékenység
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás: kaszálás: indokoltság szerint 5-7 alkalom évente, erdészeti beavatkozás
indokoltság szerint

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Felmérés, Bemutatás, Kaszálás,
Egyéb típus:

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Kevés
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Kevés
Magas/kanadai aranyvessző: Kevés
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Nincs
Bálványfa ("ecetfa"): Nincs
Keskenylevelű ezüstfa: Nincs
Muflon: Nincs
Egyéb (nevezze meg): kínai karmazsinbogyó (Phytolacca esculenta) 1 tő

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
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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: 0 db
Vadetető: 0 db
Szóró: 0 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)

Fokozottan védett növényfajok: Nincs tudomásunk fokozottan védett növényfajról! Védett
növényfajok: Nincs tudomásunk védett növényfajról!

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

Fokozottan védett fészkelő/szaporodó fajok: 1 pár gyöngybagoly (Tyto alba) alkalomszerűen
költ. Védett fészkelő/szaporodó/vonuló fajok: ritka nyuszt (Martes martes), 5-10 pld vörös
mókus (Sciurus vulgaris), 5-10 pld mogyorós pele (Muscardinus avellanarius), 20-30 pld
közönséges denevér (Myotis myotis), 1-3 pár macskabagoly (Strix aluco), 2-3 pár erdei
fülesbagoly (Asio otthis), 1 pár fekete harkály (Dryocopus martius), 2 pár közép fakopáncs
(Leiopicus medius)

5. Egyéb észrevétel
Utoljára módosítva: 2/1992.(II.04.) ÖR.
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