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Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Kórház kert

Utoljára módosítva: 2013-10-07 17:47:12

Megye: Komárom-Esztergom Községhatár: Komárom

A terület kiterjedése: 6,4 hektár Védetté nyilvánítás év: 1992

GPS koordináták: GPS: 584.026 – 266.050

Felmérést végző személy(ek) neve: Musicz László

E-mail címe(k): fabalis@gmail.com

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A Selye János Kórház parkja a Komárom fő közlekedési tengelyének számító 1-es főúton (ezen
a szakaszon: Széchenyi út) érhető el. A Szőnyi városrész központjában álló park bejárata a
katolikus templommal szemben nyílik. A barokk kovácsoltvas kapu impozáns bejáratánál
közlekedési lámpa védi a főúton kialakított gyalogátkelő helyet és buszmegálló is van itt, így
tömegközlekedéssel is elérhető. A park a szőnyi vasúti megállótól is elérhető, mindössze 5 perc
sétával.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Az egykori Solymossy-Gyürky kastély 1912-1913-ban épült eklektikus stílusban (építész:
Ferdinand Fellner és Hans Hellmer). A kastély 1945-ig a grófi család tulajdona volt, majd ezt
követően szovjet csapatokat szállásoltak el itt. Ekkor sajnos igen nagy károkat szenvedett el az
impozáns épületegyüttes. 1946-tól kórházzá alakították át, melyet az egykori komáromi diák,
később jeles tudós Selye Jánosról nevezték el. A kastélyt különleges fákkal és bokrokkal
beültetett csaknem 7 hektáros park öleli körül, mely 1992-től helyi jelentőségű védett természeti
terület. A kastélypark értékes növényegyüttesnek nyújt otthont. Évszázados kőris, bükk,
vadgesztenye, páfrányfenyő, platán, akác, fekete fenyő, gyertyán és hársfák némelyikének
körmérete az 5 métert is eléri. Árnyékukban odvas keltike, hóvirág, erdei tulipán és téltemető is
virágzik. A város által körülvett parkban egykor holló, gyöngybagoly, csóka, búbos banka is
fészkelt, de napjainkban ezek már sajnos nem élnek itt. Az idős fákon és a sűrű cserjeszintben
így is számos madárfaj költ.

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?
0 % Erdő
0 % Gyep
0 % Cserjés
0 % Vizes terület
100 % Egyéb
egykori kastélypark, kórházépületek

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 RA - Őshonos fajú facsoportok, fasorok, erdősávok

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás,
Egyéb típus: közpark
Jellemzőik, intenzitás: mérsékelten intenzív

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Özönnövények irtása, 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: Nincs
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? - Igen
Darabszám: 1
Állapotuk: jó
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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)

Vitéz kosbor (Orchis militaris) 1 tő Tavaszi tőzike (Leucojum vernum) néhány tő Téltemető
(Eranthis hyemalis) 30-40 tő Számos idős famatuzsálem (főleg kocsányos tölgyek, japán akác és
egyéb díszfák) található a védett területen, némelyik mellmagassági törzskörmérete eléri a 4-5
métert.

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

Gerinctelenek: kis szarvasbogár (Dorcus parallelipipedus), nagy szarvasbogár (Lucanus cervus),
kis rókalepke (Aglais urticae), fecskefarkú lepke (Papilio machaon), Kétéltűek: erdei béka (Rana
dalmatina), zöld varangy (Bufo viridis), barna varangy (Bufo bufo), Hüllők: fürge gyík (Lacerta
agilis) Madarak: Erdei fülesbagoly (Asio otus) 1 pár, nyaktekercs (Jynx torquilla) 1 pár, nagy
fakopáncs (Dendrocopos major) 1 pár, közép fakopáncs (Dendrocopos medius) 1 pár,
barázdabillegető (Motacilla alba) 1 pár, vörösbegy (Erithacus rubecula) 2 pár, fülemüle
(Luscinia megarhynchos) 1 pár, házi rozsdafarkú (Phoenicurus ochruros) 1 pár, fekete rigó
(Turdus merula) 3-4 pár, énekes rigó (Turdus philomelos) 1 pár, kerti geze (Hippolais icterina) 1
pár, barátposzáta (Sylvia atricapilla) 3 pár, kis poszáta (Sylvia curruca) 1 pár, csilpcsalpfüzike
(Phylloscopus collybita) 2 pár, szürke légykapó (Muscicapa striata) 1 pár, örvös légykapó
(Ficedula albicollis) 1 pár, kékcinege (Parus caeruleus) 1 pár, széncinege (Parus major) 3-5 pár,
csuszka (Sitta europaea) 3-4 pár, rövidkarmú fakúsz (Certhia brachydactyla) 1 pár, seregély
(Sturnus vulgaris) 2-3 pár, mezei veréb (Passer montanus) 2-3 pár, zöldike (Carduelis chloris) 1
pár Emlősök: kis patkósdenevér (Rhinolophus hipposideros), közönséges denevér (Myotis
myotis), sün (Erinaceus roumanicus)

5. Egyéb észrevétel
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