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Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Kálvin téri emlékkert

Utoljára módosítva: 2013-10-09 07:16:48

Megye: Hajdú-Bihar Községhatár: Debrecen

A terület kiterjedése: 0.5 hektár Védetté nyilvánítás év: 1976

GPS koordináták: É 47’315798 K 21’372761

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.):
Debrecen főterén található, tulajdonképpen a Református Nagytemplom templomkertje. A
Nagytemplom és a Református Kollégium közötti terület eléggé rendezetlen volt a régi házak
lebontása után. Az 1861-ben alakult Emlékkert Társulat vetette fel a tervet, hogy fákkal,
virágokkal és bokrokkal ültessék be a területet, ahol helyet kaphatnak emlékszobrok is.
„Méltósággal állhassanak olyan emlékszobrok, amiket a hálás nemzedék koronként emelend a
haza és a tudományok körül érdemeket szerzett és elhunyt nagy fiainak”.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A Debreceni Református Nagytemplom és a Kollégium közötti egykori templomkert. Több, a
debreceni kálvinizmus történetre utaló szobor található benne, pl. Gályarabok emlékoszlopa,
Bocskai-szobor. A Nagytemplom építését megelőzően, az egykori Szent András templom állt a
területen, amelynek feltárt alapjai jelenleg romkertként láthatóak. A növényzete valószínűleg az
egykori Füvészkert utolsó nagyobb fa példányaiból, illetve a néhány évvel ezelőtt telepített
cserje és lágyszárú ágyásokból áll. Közforgalmú, de esténként a kertet bezárják.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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?
% Erdő
% Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
100 % Egyéb
park

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
P6
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2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: parkfenntartás
Jellemzőik, intenzitás: A város egyik leggondozottabb parkja.

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

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Nincs
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: jó

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)

Kis kiterjedése és városközponti elhelyezkedése miatt az eredeti növényzetnek már semmilyen
nyoma nem található meg itt.

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

örvös galamb, 1 pár balkáni gerle, 3 pár fekete rigó, 2 pár seregély, 3 pár

5. Egyéb észrevétel
A Nagytemplom felújításai során kiderült, hogy az ereszcsatorna sok évtizeden keresztül nem
volt bekötve a városi csatornahálózatba, valószínűleg ezért tudtak ilyen szép nagyra nőni a kert
tölgyei, illetve magyar kőris egyedei. Jelenleg a rendszeresen végzett parkfenntartás biztosítja
további fennmaradásukat. A legutóbbi átépítéskor néhány idősebb, értékesebb faegyedet
eltávolítottak, így ma egy kissé üresnek tűnik a sok fiatal fácska miatt. Érdemes lenne Debrecen
Város egyéb helyi védett értékeit bemutató információs pontot kialakítani benne.
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