
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Czóbel-kúria kastélyparkja

Utoljára módosítva: 2013-10-08 18:00:03

Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Községhatár: Anárcs

A terület kiterjedése: 7.5176 hektár Védetté nyilvánítás év: 1981

GPS koordináták: 48,17517; 22,09581

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 Kisvárdát és Vásárosnaményt összekötő úton, Várda felől érkezve Anarcson jobbra,
Nyírkarász irányába kell letérni. A kúria és parkja a Kossuth utcán a polgármesteri hivatal
mögött található meg.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A nemesi lakot Czóbel László építtette az 1800-as évek elején klasszicista stílusban. A XIX.
század végén bővítették, majd a XX. században ismét átépítették. Az utóbbi átépítéssel a kornak
megfelelő modern stílust kapott, ezzel elveszítve korábbi megjelenését. Az épület mai állapota
elkeserítő. A vakolat nagyrészt lehullott, falai repedezettek. A tetőszerkezet is több helyen
megrepedt, így mai állapotában csak egy teljes széleskörű felújítás tehetné újra lakhatóvá,
felhasználhatóvá. A kúria angolparkját Czóbel Árpád létesítette, telepítette, egykoron 14 hektár
kiterjedésű és elsősorban keményfákat tartalmazó ligetes park volt. Központjában egy kisebb
gyékénnyel szegett tó volt, illetve egy filagória, melyet Czóbel Minka költőnő is előszeretettel
használt. Őt a parkban temették el, emlékét őrzi a 2005-ben állított síremlék is. A terület északi
részén ma már futballpálya éktelenkedik.

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?
60 % Erdő
20 % Gyep
% Cserjés
20 % Vizes terület
% Egyéb

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): Erdészeti tevékenység
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás: A kiöregedett, beteg és veszélyes fákat vágják, de rendszeresen
telepítenek is.

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Felmérés, Fásítás, Szálalás,
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: Nincs
Bálványfa ("ecetfa"):
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 park keményfás ligeterdő. Alapvetően tölgy, kőris. hárs és ostorfa alkotja de sok benne a
platán és több tulipánfa illetve páfrányfenyők is nőnek benne. A parkot 2014-ben pályázati
forrásból teljesen felújítják, így az idős, veszélyes fákat kivágják és újakkal pótolják azokat.
Védett növényfajokkal nem találkoztunk.

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 (1 pár), nagy fakopáncs (1-2 pár), csuszka, erdei pinty, fülemüle,
sárgarigó Kétéltűek: barna varangy, zöld varangy, vöröshasú unka

5. Egyéb észrevétel
A település neve nem Anárcs, hanem Anarcs.
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