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Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Magyargencsi Széll-kastély parkja

Utoljára módosítva: 2013-08-17 16:49:41

Megye: Veszprém Községhatár: Magyargencs

A terület kiterjedése: 17,0770 hektár Védetté nyilvánítás év: 2006

GPS koordináták: 47.37691,17.28629

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.):
Pápától 20 km-re északnyugatra a megye határa közelében fekszik Magyargencs.
Kemeneshőgyész felől a faluba érkezve a Petőfi utca 144. sz alatt található a Kastély, körülbelül
a település központjában az utca bal oldalán.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A Széll-kastély az 1800-as évek második felében neobarokk stílusban épült. Sajnálatosan
1916-ban leégett, s az akkor történt helyreállításkor kapta jelenlegi formáját.1985-ben újították
fel. Ma a település általános iskolájának, könyvtárnak és a helytörténeti múzeumnak ad helyet. A
kastélyparkban az egykori öreg fák csak mutatóban vannak, közülük is látványával és méretével
kiemelkedik a két nagylevelű hárs, és a kastély utca felőli részén a vadgesztenye sor.
Megemlítés szintjén láthatóak még fiatalabb telepítésű ezüstjuharok, és néhány gyümölcsfa, a
lombos fákon kívül feketefenyő, lucfenyő, néhány szép oszlopos (Malonyai) tuja, virginiai
boróka. A 183-as hrsz magába foglalja az egykori melléképületeket (magtárat és cselédházat).
Ma ezek magánkézbe kerültek, megbontva az egykori ingatlan egységét. A terület kastélyhoz
közelebbi részén a Hadtörténeti kiállítás gépei, eszközei láthatók. E területen a park gondozott,
rendszeresen nyírt, bár e gépek közelében erősen kitaposott. A távolabbi (feltehetőleg magán)
területek elhanyagoltak, gyomosak rendszeres kaszálásnak csak nyomai láthatók. Egy része az
Iskolához tartozó focipálya.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
20 % Erdő
60 % Gyep
20 % Cserjés
% Vizes terület
% Egyéb
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2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
OF Magaskórós ruderális gyomnövényzet U2 Kertvárosok szabadidős létesítmények

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás,
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás: a kastély körül rendszers

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: 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? - 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: db
Szóró: db
Egyéb (név és db):

Nincs
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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)

A Kastélypark kiritkult öreg fái és a relatíve nagy kiterjedésű (ám ember által rendkívül zavart)
gondozott gyepfelülete csak néhány rigó és veréb élőhelye. Érdemes lenne a hatalmas padlástér
felkutatása, mind gyöngybagoly, mind denevére számára alkalmas élőhely lehet. Ezt erősítendő
az egyik ritkán becsukott zsaluszárny alatti párkányon jelentős denevérürülék volt látható.
imádkozó sáska zöld varangy zöld gyík, seregély, sárga rigó, tengelic, zöldike, erdei pinty,
mezei veréb, széncinege, ökörszem, szürke légykapó, barátka, énekes rigó, fekete rigó,
vörösbegy, füsti fecske, molnár fecske gerle, gyöngybagoly, karvaly, egerészölyv európai sün,
nagy pele, közönséges denevér, korai denevér

5. Egyéb észrevétel
a 9/2006. (X.16.) önkormányzati rendelet csak megemlítette, de a 8/2012. (IX.18.) rendelet
pontosította és nevesítette a 183-as hrsz alatt a kastélypark védettségét ennek mértéke 17,0770
ha
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