
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Miskolczy-park

Utoljára módosítva: 2013-08-22 10:58:13

Megye: Hajdú-Bihar Községhatár: Álmosd

A terület kiterjedése: 1.62 hektár Védetté nyilvánítás év: 1975

GPS koordináták: É:47’243435,K:21’585011

Felmérést végző személy(ek) neve: Sándor István

E-mail címe(k): afiumvet@gmail.com

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Álmosdon a Fő utcán haladva a Bagaméri ér hídja után jobbra a Rákóczi, majd a Táncsics utcán
jutunk el a „TSZ” majorba, amely ma is működik,és ahol a Miskolczy-kúria parkja található.
Miután ez egyúttal több közösségi funkció (sportpálya, szabadtéri színpad,ótemető) színhelye is,
ezért a hely szabadon látogatható.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A terület egy klasszikus vidéki kúria parkja, leginkább az angol tájképi kertekhez sorolható. Bár
az utóbbi évtizedek "közhasznú" fejlesztései nem voltak tekintettel az eredeti funkcióira, a kert
alapvető szerkezete még ma is felismerhető. Alapját egy kifejezetten jó növekedési erélyű,
majdnem zárt lombkoronájú ezüsthársas adja, amelyhez hasonlót csak a Debreceni Nagyerdőben
láthatunk. A fák törzsei jóval meghaladják a 20 méteres magasságot, így igazi élmény közöttük
sétálni. Miután az ezüsthárs a Nyírségben őshonos és a közelben is található egy vadonélő
állománya, nem meglepő, hogy az öreg fák alatt bőséges újulat található, ami a további
fenntartás szempontjából rendkívül pozitív. Természetesen a kert kiegészítése képpen egzótákat
is ültettek, amelyek közül különlegességével feltűnik a gyökérsarj eredetű "hattörzsű"
vadgesztenye, a kimagasló méretű vöröstölgy, amerikai vasfa. A labdarúgó edzőpálya mellett
teljes törökmogyoró sétány van, amely eklektikus kép jól példázza különböző korok egymásra
tekintettel nem lévő fejlesztéseit.

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?
95 % Erdő
% Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
5 % Egyéb
A terület a falu közösségi életének színhelye, ezért a megközelítést lehetővé tevő eredeti
sétányokon kívül labdarúgó pályák és szabadtéri színpad is helyet kapott itt.

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

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: parkfenntartás
Jellemzőik, intenzitás: Tervszerű parképítés nyomai nem fedezhetők fel, jelenleg minimális
kaszálással tartják

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"): 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? - 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? - Igen
Darabszám: 1
Állapotuk: Megyei Tanács VB. helyezte ki
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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)

A felmérés védett növényfaj előfordulását nem tudta igazolni.

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

Az idős faállomány a települések környékén élő madárfajok számára ideális élőhelyet nyújt, de
kis kiterjedése miatt ez inkább csak színesítő elemként fontos a környék szempontjából. Néhány
faj a teljesség igénye nélkül: erdei pinty, 2 pár szürke légykapó, 1 pár fekete harkály,1 pár zöld
küllő, 1 pár macskabagoly, 1 pár Érdemes lenne a park denevér faunáját vizsgálni.

5. Egyéb észrevétel
Megfelelő kezeléssel a park lényegesen kedvezőbb megjelenésűvé tudna válni. A közvetlenül
mellette elterülő, önkormányzati tulajdonú erdő, valamint temető adekvát kezelésével. A
Miskolczy-kúria épülete, bár védett műemlék, állapota meglehetősen lehangoló, előkertje
teljesen elhanyagolt. Pedig érdemes lenne foglalkozni vele, hiszen a Himnusz eredeti kéziratát a
költő levelesládájában, az 1860-as évektől 1944. júniusáig a Miskolczy család itt őrizte.
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