
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Sümeg, Nyírlaki Szociális Otthon parkja

Utoljára módosítva: 2013-08-17 16:52:08

Megye: Veszprém Községhatár: Sümeg

A terület kiterjedése: 8.4 hektár Védetté nyilvánítás év: 1986

GPS koordináták: 46.995285,17.249951

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.):
Sümegtől északnyugati irányba mintegy három km-re a Zalaegerszegre vezető országúton 2
km-re jobbra vezet egy aszfaltos út. A bekanyarodásra egy nem szabványos tábla is
figyelmeztet, amelyen a Nyírlaki Szociális Otthon felirat olvasható. Ezen az úton folyamatosan
jobbra tartva, 1 km után érkezünk a park főbejárati kapujához.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Sümeg közelében Nyírlak-pusztán, védett park ölelésében áll a Tarányi földbirtokos család
vadászkastélya. Magja eredetileg barokk stílusban épült XVII-XVIII. században, amelyet a 19.
század második felében romantikus stílusban átalakítottak, illetve kibővítettek. Ebben az időben
készült a háromemeletes lakótorony, ekkor kerültek az épületre a geometrikus díszítő elemek is.
Parkjában 1807-ben készített Madonna-szobor csodálható meg, északi kapujának oszlopait
fekvő oroszlánok díszítik. A ma szociális otthonként működő egykori Tarányi-kastély parkja a
védett terület, mely szemet gyönyörködtető részletekben őrzi szépségeit. A területet erdetileg
borító kocsányos tölgyes erdőben alakították ki a park ősi magvát, amely még mindig tartalmaz
néhány ebből az időből származó szép "tanúfát". A kastélyban a Veszprém Megyei
Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona van elhelyezve. A magyar kormány, a volt
földtulajdonosok kárpótlása következtében 1991-ben rendezte a tulajdon viszonyokat. (forrás:
műemlék.hu) A területet eredetileg borító kocsányos tölgyes erdőben alakították ki a park ősi
magvát, amely még mindig tartalmaz ebből a korból néhány tanúfát! A tölgyek, szürke és fehér
nyárak, gyertyánok, magas kőrisek és juharok a park legidősebb bár pusztulófélben lévő fák
közül már csak néhány él. A múlt század első felében telepítették a ma már idős luc-, erdei-, és
feketefenyőket, valamint az egyetlen duglászfenyőt, amely a hazánkban élő legidősebb
példányok közé tartozik. A lombos fák mellett meg kell említeni még a vörös tölgyet, vérbükköt,
tulipánfát. A parkhoz vezető bekötő út jobb oldalán a Kastély főbejárati kapujához közel, (de a
védett területen kívül) fás környezetben áll a neogót stílusban épült Tarányi-család
temetkezéséül szolgáló kápolna. Közelében idős kocsányos tölgyek és egy sima fenyő. (forrás:
Magyarországi települések védett természeti értékei)

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?
80 % Erdő
20 % Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
% Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
P6 Parkok, kastélyparkok, arborétumok és temetők az egykori vegetáció maradványaival vagy
regenerálódásával

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás, Erdészeti tevékenység
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás: a gyep nyírás szükség szerinti

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

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Kevés
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Kevés
Magas/kanadai aranyvessző: Kevés
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? -
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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

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)

nem találtam

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

A közel 10 ha-os park egy része alig járt, kezeletlen, itt a lombos erdőkre jellemző állatok

számos példánya él. (erdei pinty, fakusz, vörösbegy, barát cinege, macskabagoly) Az

épületekhez közelebbi részben inkább a városi parkok élővilága jelenik meg, itt nagyobb a

zavarás és nyílt gyepfelületek a jellemzők.(fekete rigó, énekes rigó, sün) imádkozó sáska,

szarvasbogár zöld leveli béka, zöld varangy, erdei béka zöld gyík, fürge gyík, vízi sikló,erdei

sikló seregély, sárgarigó, rövidkarmú fakúsz, csuszka, tengelic, zöldike, meggyvágó, csicsörke,

erdei pinty, mezei veréb, barázdabillegető, széncinege, kék cinege, barátcinege, őszapó,

ökörszem, barátka, szürke légykapó, kerti geze, lép rigó, énekes rigó, fekete rigó, házi

rozsdafarkú, vörösbegy, nagy fakopáncs, füsti fecske, molnár fecske, kakukk macskabagoly,

gyöngybagoly, karvaly, európai sün, mókus, nagy pele, közönséges denevér, korai denevér

5. Egyéb észrevétel

A védett terület a gondozottak nyugalma érdekében nem látogatható szabadon. A 23/2007.

(XI.28.) rendelet helyezte védelem alá.
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