ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP
Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
MÁV Nevelőotthon parkja (Felső krt.)
Utoljára módosítva: 2014-09-02 12:17:28
Megye: Vas

Községhatár: Kőszeg

A terület kiterjedése: 7.8516 hektár

Védetté nyilvánítás év: 2004

GPS koordináták: EOV: 461250; 230900
Felmérést végző személy(ek) neve: Gyöngyössy Péter
E-mail címe(k): kerekerdo@invitel.hu
A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A MÁV Nevelőotthon parkja Kőszeg belterületén A Gyöngyös-patak és a 87. sz főút között
található. Legegyszerűbben a városközpont felől érhető el. A Várkörről a Gyöngyös utca felé
kell haladnunk, majd a jobbra a Dózsa György utcába kell lefordulni. Át kell mennünk a
Gyöngyös-patak hídján, majd balra kell kanyarodnunk a Felső-körútra. A téglakerítés már a
MÁV Nevelőotthont jelzi. Gyorsan hozzá kell tennünk, hogy a Nevelőotthon 2007 óta
megszűnt. Nagy "ELADÓ" táblák és a teljesen elvadult kert jelzik ezt a szituációt. A területet
biztonsági őrök őrzik, csak külön írásos kérelem hatására sikerült a parkba bejutni.
Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A vasutas árvaház, később nevelőotthon, majd diákotthon 1913. augusztus 10-én nyílt meg és a
2005-ös tanévzáró után szűnt meg. Ekkor immár 8 éve a mintegy másfélszáz gyerek, tanárok, és
a technikai személyzet végleg elhagyta a jól felszerelt épületkomplexumot. Korábban működött
itt mosoda, varroda, cipészet, kertészet, önálló konyha. A patinás épülettegyüttes köré ültetett
francia parkot ültettek, mögötte óriási gyümölcsös volt. Az épület előtt található kert még így
elvadulva is mutatja, hogy sok évtizedig értő és gondos kezek alakították, formálták. Nagy
gonddal megkomponált parkot látunk, sokféle fenyővel cserjékkel. Puszpáng sövény, trombita
folyondárból lugas, rózsák és rengeteg szép fenyő. Lehangoló a benövényesedett sétautak és a
burjánzó növényzet által "felfalt" padok látványa. Sok az ezüst fenyő, többféle tuja, jegenye
fenyők, fekete fenyők, sima fenyők. A legöregebb fák kb 60 évesek. A főépület mögött
kiszolgáló épületek, szolgálati lakások, garázsok sorakoznak. Oldalt nagy füves területek. Hátul
az épületek mögött egy teljesen elvadult gyümölcsös, többféle korú fával,köztük idős
almafákkal. A gyümölcsös nagyrészt a spontán erdősülés utjára lépett. Az egykor gondozott
gyümölcsöst erdei fa és cserjefajok tömege nőtte be. Az évenkénti egyszeri kaszálás csak egy
keskeny gyalogutat tart fenn egyes fákhoz igazodva. MÁV ingatlan lévén innen sem hiányozhat
egy szebb napokat látott gőzmozdony. Felhasznált forrás: http://koszegitk.blogspot.hu (Az
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont blogja;
szerkesztő: Tompa Tibor)
2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE
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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?
% Erdő
% Gyep
40 % Cserjés
% Vizes terület
60 % Egyéb
A "cserjés" a beerdősülő gyümölcsöst elöli, az "egyéb" a parkot.
2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
P6: park; P7: ősi gyümölcsös
2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás,
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:
Parlagfű:
Magas/kanadai aranyvessző: Kevés
Japánkeserűfű: Kevés
Gyalogakác:
Bálványfa ("ecetfa"):
Keskenylevelű ezüstfa:
Muflon:
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?
A Gyöngyös-patak mentén parkok láncolata húzódik.
2.10. Érintkezik a terület más természetvédelmi oltalmat élvező területtel? (pl. Natura 2000,
országos védettség, ex lege) - Igen
2.11. Ha igen, milyen természetvédelmi oltalmat élvező területtel? - Széchenyi park helyi
jelentőségű természetvédelmi terület, Felső körút hársfái
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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
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)
-4. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es állatfajok és számolt vagy becsült
mennyiségük
(fokozottan védett fajoknál pontos állománynagyságot kell megadni)
Atalanta lepke (Vanessa atalanta) Éti csiga (Helix pomatia) Zöld varangy (Bufo viridis) Erdei
béka (Rana dalmatina) Fürge gyík (Lacerta agilis) Vízisikló (Natrix natrix) Karvaly (Accipiter
nisus) Nagy fakopáncs (Dendrocopos major) Zöld küllő (Picus viridis) Nyaktekercs (Jynx
torquilla) Sárgarigó (Oriolus oriolus) Énekes rigó (Turdus philomelos) Fekete rigó (Turdus
merula) Vörösbegy (Erithacus rubecula) Házi rozsdafarkú (Phoenicurus ochruros) Erdei pinty
(Fringilla coelebs) Zöldike (Carduelis chloris) Meggyvágó (Coccothraustes coccothraustes)
Széncinege (Parus major) Barátcinege (Parus palustris) Csicsörke (Serinus serinus) Barátposzáta
(Sylvia atricapilla) Csilpcsalpfűzike (Phylloscopus collybita) Csuszka (Sitta europaea) Mókus
(Sciurus vulgaris) Vakond (Talpa europaea) stb
5. Egyéb észrevétel
A területet jelenleg egyszer kaszálják. A kavicsos utak már benövényesedtek, a korábban
gondozott területeket erdei fafajok, főként juharok, kőrisek és cserjék nőtték be. Felhasznált
forrás: http://koszegitk.blogspot.hu (Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Bechtold István
Természetvédelmi Látogatóközpont blogja; szerkesztő: Tompa Tibor) Felhasznált térképi
források: 1.) www.vasteir.hu (Vas Megyei Térinformatikai Rendszer) 2.)
http://erdoterkep.nebih.gov.hu/ (Nyilvános interaktív erdőtérkép a NEBIH honlapján
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