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Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Dessewffy kastélypark

Utoljára módosítva: 2013-10-08 18:13:14

Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Községhatár: Tiszavasvári

A terület kiterjedése: 69.0394 hektár Védetté nyilvánítás év: 1977

GPS koordináták: 47.95045, 21.370681

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 kastélyt a 36-os úton lehet megközelíteni, bejárata a a 36-os és a Nánási út kereszteződésében
található.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A kastélyt a Dessewffy család építtette a XIX. század elején klasszicista stílusban, majd
többszöri bővítés és átépítés (a korábban önálló kis kápolnát is egybe építették azzal) során
nyerte el végső külsejét. A család a kastélyt nyaranta használta, benne többször megfordult
Kazinczy Ferenc nyelvújítónk is, mint a család jó barátja. A II. világháborút követően állami
kézbe került a kastély. Kezdetben csak gazdaképző tanfolyamoknak adott othont, de később,
mint a képzésben résztvevők szálláshelye is hasznosították. Ma a tiszavasvári Vasvári Pál
Középiskola és Szakiskola kollégiumaként, illetve szálláshelyként működik, de csak korlátozott
kihasználtsággal. Az épület külseje kissé viharvert, szint mindenhol pereg a vakolat, de a fő
állagmegőrző munkálatok folyamatosan zajlanak, így alapvetően működőképes, lakható
állapotban van. A kastélypark napjainkban igen kis méretű, kerítéssel határolt. Benne egy 70-es
évekből származó betonozott sportpálya és egy elhanyagolt futballpálya van. Faállományát
alapvetően kőris, hárs és szil alkotja, de Tiszafa, erdeifenyő és páfrányfenyők is találhatóak
benne. Korábban tőle Keletre is nagyobb erdők voltak, de ezek nagy része véghasználatra került.

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?
50 % Erdő
15 % Gyep
5 % Cserjés
% Vizes terület
30 % Egyéb
Maga a kastély és a betonozott sportpálya, lelátóval sok helyet foglal el a területből.
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2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
P6

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás, Erdészeti tevékenység
Egyéb típus:
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: 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? - 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

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)

berki szellőrózsa

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

fészkelő madárfajok: fekete harkály, zöld küllő, nagy fakopáncs, nyaktekercs, széncinege, kék
cinege, barátcinege, erdei pinty

5. Egyéb észrevétel
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