
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Gyermekotthon parkja

Utoljára módosítva: 2013-10-08 18:03:15

Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Községhatár: Berkesz

A terület kiterjedése: 14.7314 hektár Védetté nyilvánítás év: 1977

GPS koordináták: 48,08953; 21,97871

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 területet Nyíregyháza felől érkezve a 4-es számú főútról az első berkeszi elágazásnál
lefordulva lehet megközelíteni. A kastély és parkja a település határától néhány száz méterre
fekszik a Rákóczi út jobb oldalán, az iskola mellett.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A kastély és hozzá tartozó park a település déli részén fekszik. A több mint 4000 m2 alapterületű
klasszicista főépületet a Vay család építtette az 1800-as évek elejétől. A főépület mellett itt volt
megtalálható a Vay család sírboltja is és egy kis kápolna, mely a misék mellett klubéletnek is
helyt adhatott egykoron. A család jelentős értéket képviselő műtárgyainak és levéltárának szinte
teljes egész a második világháború áldozatává vált. A háborút követően a kastélyt
államosították, 1954-től 1999-ig gyermekotthonként működött. Jelenleg állami tulajdonban van.
Állaga sajnos kívül, belül egyre romlik, a nyári zivatarok és jégesők a megfelelő állagmegóvási
munkák elmaradtával egyre rombolják az épületet. A kastély parkja az akkori divatnak
megfelelő angolpark volt. Jelenleg többnyire gondozatlan, mely természeti szempontból nem
okoz problémát. Gazdag aljnövényzete és cserjeszintje van, mely remek fészkelőhely az erdei
madaraknak. A kastély parkjában több száz éves fákkal találkozunk. Tölgy, magas kőris, éger és
szil, de 5 méteres törzsátmérőt megközelítő platán és fűzfák is megtalálhatóak még. A park
közepén egy kisebb tó van, melyet békalencse borít és keskenylevelű gyékény határol. Nő benne
fehér tündérrózsa és számtalan védett és fokozottan védett madárfajnak (bakcsók, vörös gémek,
kócsagok, alkalmasint fekete gólyák) biztosít táplálkozóhelyet. A közelben kevés hasonlóan jó
faj és korösszetételű erdőség található.

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?
50 % Erdő
20 % Gyep
% Cserjés
10 % Vizes terület
20 % Egyéb
A kastély és az azt övező lebetonozott egykori út jelentős részét foglalja a területnek.

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

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás,
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás: A kastély mögötti gyepet évente egyszer, kétszer kaszálják. Az erdőben
csak a veszélyes fákat vágják, néhány éve

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: 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? - Igen

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?
nádas, vízállásos területek

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:
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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)

Védett növényfaj: - fehér tündérrózsa (15-20 tő)

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 (1-2 pár), nagy fakopáncs (2-3 pár), fülemüle (min. 6 pár, 1 fiókás
fészek megtalálva), barátposzáta (2-3 pár), énekes rigó (min 2 pár, használt fészkek megtalálva),
házi rozsdafarkú (min. 2 pár, fészkek megtalálva az épületeken), molnárfecske, erdei pinty,
zöldike, kék- és széncinege, csuszka Táplálkozó madárfajok: fekete és fehér gólya, bakcsó, kis
és nagy kócsag, szürkegém és vörösgém Kétéltűek: barna ásóbéka, zöld és barna varangy, zöld
levelibéka, erdei béka, kis tavibéka és kecskebéka

5. Egyéb észrevétel
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