
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Gyulaházy kastélypark

Utoljára módosítva: 2013-10-08 18:04:57

Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Községhatár: Kállósemjén

A terület kiterjedése: 3.5977 hektár Védetté nyilvánítás év: 1977

GPS koordináták: 47,86137; 21,92116

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.):
Kállósemjén központjában - Nyíregyháza felől érkezve - a görög és római katolikus templomok
előtt balra fordulva a Kölcsey út egyenesen a kastélypark bejáratához vezet.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A parkban és közvetlen környezetében található három kastély. A legdélebbi, a Wolkenstein
kastély a második világháborút követően magtárként funkcionált. A rendszerváltás után egy
ideig talán szórakozóhelyként működhetett, jelenleg elhagyott, raktárként hasznosítják. A Kállay
kastély a park déli oldalán épült barokk stílusban az 1760-as években Salvador Aprilis tervei
nyomán. A kastélyt a Kállay család használta, s a parkban található kriptájuk és sírboltjaik is. A
kastélyt a háborút követően 1964-ben újították fel, s innentől gyermekotthonként szolgált a helyi
iskola tanulóinak. A Gyulaházy kastélyban növényvédő állomás, később pszichiátria működött.
A kastélyok közötti park különös értéke a Kállay kastélyhoz, a kápolna mellett vezető utat
szegélyező hársfasor. E mellett kisebb rózsakert van és sok-sok idős fa (bár ezek a kert nem
teljesen szakszerű gondozásának köszönhetően relatíve fiatalok, a hasonló környékbeli
parkokhoz viszonyítva). A park központjában található egy nyírfa, melynek törzsét és ágait
szinte teljes egészében befutotta a borostyán. Sajnos itt is futballpálya épült, mely sok helyet
foglal el az egykori angolparkból. Jellemző fafajai a hárs, a kőris, a tölgy és az akác, sajnos a
peremterületen sok bálványfa is nő.

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
10 % Gyep
10 % Cserjés
% Vizes terület
30 % Egyéb
Kastély, melléképületek, bevezető utak és futballpálya.

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

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: park gondozás, fűnyírás
Jellemzőik, intenzitás:

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

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

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)

A felmérési időszakban védett növények egyedeivel nem találkoztunk a területen.

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

Fészkelő fajok: zöldike, szén és kékcinege, barátposzáta, fekete rigó, énekes rigó, erdei pinty

5. Egyéb észrevétel
A kastélyt és a parkot pályázati forrásból helyi vállalkozók bevonásával felújítják
2013-2014-ben. Részben szállodát alakítanak ki benne, részben pedig az Önkormányzatnak és az
iskolának biztosít majd helyet. A park is fel lesz újítva, ami az öreg fák kivágásával
természetvédelmi szempontból nem feltétlenül kívánatos.
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