KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0005
KARAPANCSAI KASTÉLYPARK REKONSTRUKCIÓJA

A Gemenc Zrt. Az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási
rendszeréhez benyújtott KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0005 azonosító számú pályázatához
kapcsolódó Támogatási Szerződés elfogadásra került 2013. augusztus 23-án.
A projekt célja a kerttörténeti kutatásra épülő, további felmérésekkel megalapozott, a park
jelenlegi problémáit orvosolni tudó fejlesztés megvalósítása, a megújult, műemlékileg
helyreállított épületek színvonalához méltóbb, tágabb környezetéhez illeszkedő, az ökológiai
sokszínűséget megőrző kastélypark kialakítása.
A területen a korábbi történeti források szerint bizonyíthatóan már vadászház állt, de a
fejedelmi vendégek méltó fogadására épített két kastély körüli terület legmeghatározóbb
park-kialakítási korszaka az 1880-as évek végére, illetve az 1910-évekre tehető. A
kastélypark tekintetében jelentkező problémák az elmúlt évtizedek esetleges, koncepciótlan
beavatkozásainak következtében alakultak ki. Jelentős probléma tehát a kastélypark
degradálódása, a tájidegen és az invazív fajok arányának növekedése (az utóbbi esetében
az érték 5% körüli). E tényező különösen nagy probléma annak okán, hogy a kastélypark a
NATURA2000 hálózat (SPA és SCI) része, valamint országos természeti védettséget élvez.
Emiatt tehát a területen elsősorban olyan természeti környezet kialakítására és megőrzésére
kell törekedni, mely a honos fajokat részesíti előnyben. További probléma még, hogy a
kezelő eddig megvalósított fejlesztési törekvései ellenére, a kastélyok és a kastélypark eltérő
állapota miatt a projektterület nem tud a jelentőségéhez mért és elvárt természetvédelmi,
társadalmi és kulturális szerepet betölteni.
A kastély-épületek utóbbi évtizedben történt felújításához kapcsolódóan most a park
megfelelő színvonalú fejlesztésére, rehabilitációjára is sor kerülhet. A tervezett
parkrekonstrukció főbb elemei a kutatott, rendelkezésre álló közvetlen és közvetett források
alapján a következő:
1. A történeti park látványkapcsolatainak rekonstrukciója, a kerti látványok (nyiladékok
tisztítása, gyepesítés, gyepterületek) rehabilitációja.
2. Az egykori parkkialakítás rekonstrukciója a jelenlegi növényzet alakításával,
kiegészítésével, pótlásával (korabeli kiültetések, nyírott sövények, növénycsoportok;
elöregedő növényállomány utánpótlása, a területre jellemző erdei fajok és a történeti
növényalkalmazás szerinti exóták egyedeinek tervszerű telepítése), a megváltozott
klimatikus viszonyok figyelembevételével. Egykori és jelenlegi útburkolatok
újraszórásával, betonburkolatok bontásával.
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3. Az interpretáció, a szabadtéri bemutatás-ismeretterjesztés lehetőségeinek
fejlesztése. A tervezett fejlesztés eredményeként a történeti park, annak egykori és
jelenlegi használata, valamint a jellemző és különleges növények, együttesek hatékony
interpretációjára nyílik lehetőség.
4. A kastélypark fogyatékosokat szolgáló elemeinek bővítése.

Tovább a NFÜ honlapjára: www.nfu.hu
Tovább az Energia Központ Nonprofit Kft. honlapjára: www.energiakozpont.hu
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