Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2007. (XII.14.)
rendelete
Helyi jelentőségű védett természeti terület védettségének fenntartásáról

Anarcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az egyes jogszabályok és
jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXVIII. törvény 6§
(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
1. §
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának 75-2/1981. (VII.3.) VB
számú határozatával védetté nyilvánított Anarcs Czóbel-kúria kastélyparkja helyi jelentőségű
védett természeti terület védettségét a Képviselő-testület e rendelettel fenntartja.
2.§.
(1) Az Anarcs, Czóbel-kúria kastélyparkja helyi jelentőségű védett természeti terület
kiterjedése 7 ha 5176 m2, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma: 203
(2) A területről készült térkép a rendelet mellékletét képezi.
A védettség indoka és célja
3. §
(1) Az egykor 14 ha-os, ma már csak kb. 7,5 ha-nyi területet felölelő park Szabolcs-SzatmárBereg megye, sőt az Észak-Alföld régió egyik legkiemelkedőbb, páratlan szépségű tájképi-,
vagy angol kertje ma is felismerhető szentimentális jelleggel. Az egykori alapító-tulajdonos és
leszármazottai különös gonddal gazdagították a terület fajösszetételét több, mint egy
évszázadon át, így jött létre a mai Kelet-Magyarország területén egyedülálló, pillanatnyi
állapotában is dendrológiai értékekben bővelkedő keményfás ligeterdő, mely a helyiek és a
környékbeliek kedvelt pihenőhelye. Páfrányfenyő, vörösfenyő, vasfa, bükk- és vérbükk,
tulipánfa, liliomfa, kocsányos tölgy stb. színesíti még ma is a háborút és a háború utáni
pusztításokat megszenvedett értékes, de felújításra szoruló faállományt. A tó és a csatorna
partján, a nyúldomb körül még mindig akad bókoló fűz és mézgás éger.
(2) A klasszicista stílusú épület festői környezete a 20. században több csonkításon ment át,
így területe lecsökkent. Az értékes dendrológiai állomány a megfelelő fenntartás és sokszor
jószándékot tükröző, de szakértelem híján megvalósult beavatkozás révén többé-kevésbé
folyamatosan hanyatlott, pusztult, gyomosodott.
(3) A terület védetté nyilvánításának célja, hogy a környéken egyedülálló természeti értéket a
község képviselő-testülete, saját maga és az elkövetkező generációk számára jelenlegi
területén megtartsa, állagát megóvja, lehetőségei szerint szakemberek bevonásával megújítsa
és ezt követően folyamatos, szakszerű karbantartás biztosításával a visszaállított értéket
örökségül meghagyja.

4. §
Helyi jelentőségű védett természeti területen:
a) Védett helyi jelentőségű természeti területen beavatkozást, felújítást, park
rekonstrukciót táj- és kertépítész tervező által készített kiviteli szintű
tervdokumentáció alapján kell végezni, az eredeti erdőtársulás fajösszetételét és
állományszerkezetét megközelítő, természetkímélő módszerek alkalmazásával, a
termőhelynek megfelelő őshonos fajokkal és természetes felújítási (fokozatos felújító
vágás, szálalás, szálaló vágás) módszerekkel.
b) Tilos olyan épületet, építményt, nyomvonalas létesítményt, berendezést létesíteni vagy
üzembe helyezni, amely helyi jelentőségű védett természeti terület jellegét és állapotát
veszélyezteti, károsítja, vagy ott a tájképi egységet megbontja;
c) A közművezetékeket és a járulékos közműépítményeket úgy kell elhelyezni, hogy
azok a tájba illőek legyenek.
d) A területen az új és felújítandó elektromos vezetékeket földkábelben kell elhelyezni.
e) A területen a közműveket a kiépített gyalogutak nyomvonala mellett, a növényzet
minimális bolygatásával kell fektetni.
f) A helyi jelentőségű védett természeti területen tilos a védett természeti terület állapotát
(állagát) és jellegét a természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatni.
g) Tilos a növényzet égetése. (lomb, avar, nád, stb.)
h) Tilos a terület vízrendszerének üzemeltetését szabályozó műtárgyon keresztül, vagy
más módon a vízkészlet megvonása.
5. §1
6. §
A terület természetvédelmi kezelési feladatait Anarcs Község Önkormányzata látja el.
7. §
(1) E rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet egy példányának a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság részére történő
megküldéséről a jegyző gondoskodik.
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Hatályon kívül helyezte a 13/2013. (X.02.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan 2013. október 2.
napjától.
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