
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Redl kastély arborétuma

Utoljára módosítva: 2014-09-29 07:33:49

Megye: Bács-Kiskun Községhatár: Tompa

A terület kiterjedése: 50 hektár Védetté nyilvánítás év: 2005

GPS koordináták: 46°10'57.33"É 19°32'1.63"K

Felmérést végző személy(ek) neve: Oroszi Zoltán, Kustár Rozália

E-mail címe(k):

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Tompa - Bárómajor, Szabadföld 47. A Tompáról Szabadkára vezető 53-as út Ny-i oldalán, az
Öregjárás dűlőutat követve, a Bárómajornak nevezett külterületen álló kastély, melyhez a külön
törzsszámon (6828) védett templom kapcsolódik. Parkjában gloriette, volt garázs, parádés
istálló, búzatároló, valamint a bejáratnál portaépület áll; a gloriette kivételével mind erősen
átalakítva.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A Redl-kastély, Bács-Kiskun megyében, Tompán a Bárómajorban található, a Szent
Anna-templom mellett. A kastély romantikus stílusban épült az 1860-as években. A kastélyról
szóló első írásos emlék 1831-ből származik, akkoriban a rottenhausei és rasztinai báró Rédl
család birtokolta. Redl Imre és Redl Gyula közül a tompai kastély Imre lakta,mert Gyulának,
Rasztinapusztán (ma Szerbia), volt kastélya, amelyet 1814-ben építtetett. Imre halála után,
1851-ben a kastély fia, Redl Béla örökölte, aki 1860-ban Gerster Károly építész tervei alapján
oldalszárnyakkal bővítette. 1905-ben örökség révén a Nyéky család tulajdonába került, majd
1908-ban Rédl Béla utód nélküli halála után először nővérére Klaudiára, majd halála után Béla
unokahúgára, Nyéky Claudiára és férjére aszódi báró Podmaniczky Endre, főispánra szállt a
kastély tulajdonjoga. Podmaniczky báró, császári és királyi honvéd huszárőrnagy volt, majd
nemzetgyűlési képviselő lett. Az államosításig a Podmaniczky család tulajdona volt. 1945 után a
Népjóléti Minisztérium hadirokkantotthont rendezett itt be, ahol a második világháborúban
megsérült katonákat helyeztek el. Később volt raktár, laktanya, termelőszövetkezeti iroda, 1957
óta a Fővárosi Tanács (jelenleg Fővárosi Önkormányzat) kezelésében van, pszichiátriai
betegotthonként működik. A kastélyt egy 50 hektáros arborétum jellegű park veszi körül, melyet
1860-ban Rédl báró létesített. A park végében áll egy Gloriett (kilátó), ahol az egykori
tulajdonos Rédl Béla báró kedvenc kutyájának (Piminek) állított, márványból készült síremléke
látható. A parkban őshonos kocsányos tölgyek, elepített örökzöldek, cserjék egyaránt
megtalálhatók.

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?
30 % Erdő
70 % Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
% Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
P6 -parkok

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

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Felmérés, Őrzés, Bemutatás, Özönnövények irtása,
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? - Nem
Egy része: %

2.8. Érintkezik a terület más természetes élőhelyekkel? - Igen

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?
legelő, erdőterület

2.10. Érintkezik a terület más természetvédelmi oltalmat élvező területtel? (pl. Natura 2000,
országos védettség, ex lege) - Igen

2.11. Ha igen, milyen természetvédelmi oltalmat élvező területtel? - helyi TT Báró legelő,
Tanács erdő
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2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Igen
Darabszám:
Állapotuk:

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)

nagy fakopáncs, fekete rigó, csuszka, széncinege, énekes rigó, erdei pinty

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

5. Egyéb észrevétel
Tompa város jegyzője 2004 őszén jelezte a KNPI-nek, hogy helyi védett területté kívánják

nyilvánítani a következő rendezési terv módosítás során a Tanács erdőt és a Reidl kastély

parkját. A végleges határozatról nincs tudomásunk, viszont pl. mint védett terület szerepel a

http://www.halasregio.hu/t_tompa oldalon és ismertető táblák is kihelyezésre kerültek.

Műemléki védelem: Redl-kastély azonosító 2367 törzsszám 692 védettség Műemléki védelem
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