ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP
Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Sitkei Kastélypark (Gurgya)
Utoljára módosítva: 2014-09-02 12:25:32
Megye: Vas

Községhatár: Sitke

A terület kiterjedése: 3.2402 hektár

Védetté nyilvánítás év: 2007

GPS koordináták: EOV: 496250; 212200
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 "Sitkei Kastélypark" elnevezésű, helyi jelentőségű természetvédelmi terület, a Sitke község
határában magasodó Hercseg-hegy oldalában találhatő, a település szélén a Sitkei
rockfesztiválnak is otthont adó kápolnadomb szomszédságában. A területet a 84. sz főút felől
Sárvárt elkerülve, a körforgalomnál Celldömölk - Pápa irányába vezető közútról közelíthetjük
meg. Ezen az úton az első település Sitke. Mielőtt leérnénk a völgybe a tényleges településre a
Kastályfogadó (templomdomb) irányába mutató táblánál le kell térni az útról jobbra. A jól
járható keskeny aszfaltos út a kastélyhoz visz, mely a hegy északkelet lejtőjén található.
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Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A Sitke község határában található kastélyt a témával foglalkozó szakemberek Felsőbüki Nagy
Pál kastélyaként tartják számon. A mai Sitke Nagysitke és Kissitke egyesítéséből 1948-ban jött
létre. A helységet először egy 1251-ben kelt oklevél említi, mely szerint Károly Róbert király
Sárvár visszafoglalásáért ajándékozza a Sitkey családnak. Más vélekedés szerint a település az
itt előforduló fülemülesetke nevű madárról kapta. Az egykori Kissitkén áll Felsőbüki Nagy Pál
kastélya. A kastélyt 1730 körül építhették. A kapufejezeten álló évszám 1851 egybeesik a
kastély utolsó átépítésével, amikor a barokk épületet romantikus stílusura átépítették. A kerítés
kapuépítménye is romantikus stílusú. Az átalakítás Felsőbüki Nagy Sándor végezte aki a
rábapatyi kastélyt is átépítette. A kastélyban kastélyfogadó működik. Kovács Ferenc egyki volt
azoknak bátor és elszánt embereknek akik a '80-as években részt vettek a Vasi
kastély-programban és az egykor romos épületet tartós használatba vette felújította és azóta is
működteti. A tulajdonos volt a kezdeményezője a híres Sitkei rockfesztiválnak, mely a kápolna
felújításáért szerveződött. A kastély előtt egy 1851-ben állított Krisztus szobor áll, melyt
Felsőbüki Nagy Franciska állíttatott. A sobor körül több méretes vadgesztenye áll
(törzskörméretük 2-3 méter körüli) A kastélyhoz tartozó park egy része az épület közvetlen
környékén főleg egzótákból, főként fenyőfélékből áll, a terület nagy része viszont inkább
erdőszerűen elvadult terület. Említésre méltők a nagyra nőtt kislevelű hársak (Tilia cordata),
törzskörméretük 3-4 méter között változik. Egy 1996-os dendrológiai gyorsfelmérés szerint 32
féle fenyőfajta és 44 féle lombos fa és cserjefaj fordult elő. A felmérés idején (2013.08.12) a
kastély előtti területet és a bevezető út felöli oldalt leszámítva erdőszerű parkot találtunk,
melyben azonban több diófát is találtunk. A park keleti kitettségben fekszik. A terep tagolt,
vulkanikus talajjal. A Hercseg-hegy egy kisebb vulkanikus tanúhegy,kisestvére a Ságnak és a
Somlónak. Az erdőt a kocsánytalan tölgy a mezei juhar és csertölgy uralta, de a molyhos tölgy
és a bibircses kecskerágó jelenléte már jelzi, hogy száraz tölgyes jellegű erdő irányába mutat a
szukcesszió. A cserjeszintben sok a fekete bodza, a mogyoró. A kastélyhoz tartozó parkosított
területből csak a kastély mögötti (a kastélytól nyugat-délnyugatra, illetve délkeletre elterülő
erdőszerű parkrész tartozik a védett területbe. Felhasznált források: 1.)
http://koszegitk.blogspot.hu (Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Bechtold István
Természetvédelmi Látogatóközpont blogja; szerkesztő: Tompa Tibor) 2.) Dr. Kulcsár László:
Sitke község közigazgatási területén található helyi jelentőségű természetvédelmi területek;
Sárvár, 2005. (kézirat) 3.) Somkuthy Ferenc - Tóth József: Vas megye arborétumai és
kúriakertjei; Életünk-Faludy Ferenc Alapítvány kiadása, Szombathely, 2000.
2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE
2.1. Megtalálható még a védettség indoka a területen? - Igen
Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
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2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
60 % Erdő
% Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
40 % Egyéb
Az egyéb terület gondozott park
2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
P6: park L2x: Hegylábi és dombvidéki elegyes tölgyesek(inkább potenciális lehetőség)
2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: látogatás, átjárás, vendégfogadás
Jellemzőik, intenzitás: A park erdőszerű részén egyetlen ösvény halad át, nem érződik, hogy
intenzíven lenne használva
2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Őrzés, Kaszálás, Vadkizárás,
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"): Nincs
Keskenylevelű ezüstfa: Nincs
Muflon: Nincs
Egyéb (nevezze meg):
2.7. Része a terület a Natura 2000 hálózatnak? Egy része: %
2.8. Érintkezik a terület más természetes élőhelyekkel? 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? - A közelben található a
Hercseg-tető c. helyi jelentőségű természetvédelmi terület
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)
4. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es állatfajok és számolt vagy becsült
mennyiségük
(fokozottan védett fajoknál pontos állománynagyságot kell megadni)
Nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) Fürge gyík (Lacerta agilis) Nagy fakopáncs (Dendrocopos
major) Zöld küllő (Picus viridis) Nyaktekercs (Jynx torquilla) Sárgarigó (Oriolus oriolus)
Énekes rigó (Turdus philomelos) Fekete rigó (Turdus merula) Vörösbegy (Erithacus rubecula)
Erdei pinty (Fringilla coelebs) Zöldike (Carduelis chloris) Meggyvágó (Coccothraustes
coccothraustes) Csicsörke (Serinus serinus) Fülemüle (Luscinia megarhynchos) 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
Felhasznált források: 1.) http://koszegitk.blogspot.hu (Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság,
Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont blogja; szerkesztő: Tompa Tibor) 2.) Dr.
Kulcsár László: Sitke község közigazgatási területén található helyi jelentőségű
természetvédelmi területek; Sárvár, 2005. (kézirat) 3.) Somkuthy Ferenc - Tóth József: Vas
megye arborétumai és kúriakertjei; Életünk-Faludy Ferenc Alapítvány kiadása, Szombathely,
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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