
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Vay-várkert

Utoljára módosítva: 2013-10-08 18:15:22

Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Községhatár: Vaja

A terület kiterjedése: 7.1079 hektár Védetté nyilvánítás év: 1977

GPS koordináták: 47,99644; 22,16879

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.):
Vaja a 41-es útról közelíthető meg. A várkastélyhoz Nyíregyháza irányából érkezve a
központban jobbra fordulva közelíthetjük meg.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A várkastély helyén a középkorban már erődítmény állt. A kastélyt a Vay család építtette a XVI.
század közepén, majd jelentős átalakítást hajtottak végre rajta a XVII. században reneszánsz
stílusban. Ekkor épült a kastély Északi saroktornya, majd a XIX. században a déli lőrésekkel is
ellátott toronnyal bővült az épület. A teljes épületet kívül - belül 1961-ben újították fel az
Országos Műemlék Felügyelőség tervei alapján. Az épületegyüttes teljes rekonstrukciója
2001-ben fejeződött be. A várkastély parkjában futballpálya van. Mellette több száz éves fákkal
tűzdelt erdő van, melyben főleg tölgy, kőris, akác és hársfák vannak, de néhány termetes
szürkenyár, ostorfák és akáciák is vannak. A parkon kiépített ösvény vezet keresztül. Az idős fák
nagy részét befutotta a borostyán, mely sok helyen a teljes gyepszintet is elfoglalja. Az erdőben
számtalan kis énekes költ, de fekete harkállyal és zöld küllővel is találkozhatunk.

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
5 % Gyep
0 % Cserjés
% Vizes terület
35 % Egyéb
A területen futballpálya található és a kastély és melléképületei is sok helyet foglalnak el a
parkból.

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): 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: Sok
Selyemkóró: Nincs
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? - Igen
Darabszám: 2
Állapotuk: jó

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

Fészkelő madárfajok: nagy fakopáncs, barátposzáta, erdei pinty, fülemüle, csuszka, széncinege,
házi rozsdafarkú, molnárfecske

5. Egyéb észrevétel
A kastély, illetve múzeum a mai napig kitűnő állapotban van, látogatható, rendezvényekre és
fotózásra is igénybe vehető.
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