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Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Kastélypark

Utoljára módosítva: 2014-03-25 09:47:13

Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Községhatár: Baktalórántháza

A terület kiterjedése: 18.94 hektár Védetté nyilvánítás év: 1977

GPS koordináták: 47,99818; 22,07358

Felmérést végző személy(ek) neve: Görögh Zoltán

E-mail címe(k): goroghz@gmail.com

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A kastély és parkja a település központjában található. Nyíregyháza felől a 41-es főútról a
Fenyves Csárda után kell lehajtani. Ez az út egyenesen a Köztársaság térre vezet, ahová a kastély
főbejárata is nyílik.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A kastély alapjaként szolgáló vadászház a XVII. században épült. A vadászházat későbbi
tulajdonosai folyamatosan bővítették és olyan történelmi figurák is használták azt, mint például
Rákóczi Ferenc. A kastély mai arcát és a kastélyparkot Dégenfeld Imre idejében nyerte el, az
1850-es évekre. Ekkor alakították ki csónakázó tavat és azt körülölelő messze földön híres
angolkertet. A kastélyt az első világháborúban jelentősen megrongálták, majd 45-től egészen
2009-ig tüdőszanatóriumként hasznosították. Ekkor számos gazdasági és más jellegű épület is
helyt kapott a parkban. A park különös értékei az öreg tölgyek, hársfák, kőrisek és platánok, de
megtalálható még egy bő száz éves tulipánfa is, mely hazánk egyik legidősebb, legszebb
példánya. Jelenleg a kertben több kisebb - nagyobb parcellán gazdálkodnak, különböző
zöldségeket termesztenek.

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?
55 % Erdő
5 % Gyep
% Cserjés
5 % Vizes terület
35 % Egyéb
A kastély és az egykori tüdőszanatórium építményei jelentős területet foglalnak el a parkból,
emellett kisebb parcellákon zöldségeket termesztenek.
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2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
P6

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: zöldségtermesztés
Jellemzőik, intenzitás: Kis parcellákon, kézi, kisgépes műveléssel

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: Kevés
Parlagfű: Kevés
Magas/kanadai aranyvessző: Kevés
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Kevés
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)

A felmérések alatt a területen védett, vagy fokozottan védett növényfajokat nem találtunk.
Néhány tő sáfrány van a területen, de ezek valamilyen kertészeti úton beszerzett nemesített
példányok.

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

Fészkelő fajok: fekete harkály (2 pár), nagy fakopáncs (2-3 pár), barátposzáta (5-10 pár), kék és
széncinege, zöldike, fülemüle, feketerigó, énekes rigó

5. Egyéb észrevétel
A kastély és melléképületei jelenleg zárva, kihasználatlanul vannak. Az önkormányzat a jövőben
tervezi pályázati úton annak hasznosítását, addig a zöldségtermesztésen, mely a helyi iskolákat,
szociális intézményeket látja el, kívül nem tudják hasznosítani a területet. 2013-ban egy
alkalommal airsoftoztak a terület elhagyott épületeiben és a parkban, illetve alaklmanként
fotózásra veszik azokat igénybe.
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