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Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Továbbképző Intézet parkja

Utoljára módosítva: 2013-10-08 20:26:19

Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Községhatár: Kéked

A terület kiterjedése: 2 hektár Védetté nyilvánítás év: 1977

GPS koordináták: EOV: 820478-358172

Felmérést végző személy(ek) neve: Barati Sándor, Bánfalvy Anna

E-mail címe(k): barati@greenation.hu

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A védett terület Kékeden a Fürdő utca végén lévő bejáraton közelíthető meg.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Az egykori Továbbképző Intézet épülete a szintén már csak múlt időben említhető Kékedi-fürdő
mellett látható. 2010-ben még időszakosan gyermektábor volt a területen, de a fürdő területe már
akkor is nagyon magára hagyott állapotban volt. Jelenleg az egész terület le van zárva, bejutni
sem a parkba sem a fürdő területére nem lehet, így a terület bemutatásakor csak a 2010-ben
szerzett tapasztalatainkra tudunk hagyatkozni. A park területe cseres-kocsánytalan tölgyessel
határos, így szegélyterületein csertölgy (Quercus cerris), kocsánytalan tölgy (Quercus petraea),
gyertyán (Carpinus betulus), korai juhar (Acer platanoides) is megtalálható. A kert dendrológiai
szempontból jelentős fái az idős kocsányos tölgyek, melyek a legenda szerint Mátyás király
idejéből származnak. A fák méreteiket tekintve minden bizonnyal több száz évesek, de talán
túlzás lenne biztosan állítani, hogy Mátyás idejéből valók. A sportpálya felé idős kislevelű
hársakból (Tilia cordata) ültetett sétány vezet, de a park Ny-i területén az idős hársak mellett
szép vadgesztenye (Aesculus hippocastanum) példányok is láthatóak. Az idős fák kezeletlenek
voltak, a lombkorona alatt az elszáradt méretes letört ágdarabok láthatóak. A korábbi években
részben felújított épület környezete elhanyagolt, a hajdani tudatos kertépítészeti munkára szinte
már csak az épület előtti parkrészlet és ennek elején az „olvasó kislány” szobra utal.

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?
% Erdő
% Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
100 % Egyéb
Park jellegű élőhely

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

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: Korábban az idegenforgalom jelentette a jellemző területhasználatot
Jellemzőik, intenzitás:

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Nem

Egyéb típus:

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác:
Selyemkóró:
Parlagfű:
Magas/kanadai aranyvessző:
Japánkeserűfű:
Gyalogakác:
Bálványfa ("ecetfa"):
Keskenylevelű ezüstfa:
Muflon:
Egyéb (nevezze meg): nem tudtunk a lezárt területre bejutni

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?
Cseres-kocsánytalan tölgyes

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? - Zempléni-hegység,
Szerencsi-dombság, Hernád-völgy Natura 2000 különleges madárvédelmi terület.

2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Nem
Darabszám:
Állapotuk:
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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)

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

A park területére nem tudtunk bejutni. Az élőhelyi azonosságok miatt azt feltételezzük, hogy a
terület gerinces állatvilága lényegesen nem különbözhet a Meltzer kastély parkjának
állatvilágától.

5. Egyéb észrevétel
A terület védettségét a 5/2011(V.17.) rendelet erősítette meg. A helyi védett terület törzskönyvi
száma a TVH korábbi adatszolgáltatása alapján 4/20/TT/77 volt. A park jelenleg nem
látogatható. Felhasznált irodalom: Bánfalvy A. (2010): Kéked a Továbbképző intézet parkja. In.
„Természetesen Zöld” Helyi jelentőségű védett természeti értékek Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében. Zöld Akció Egyesület, Miskolc. pp.32-33.
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