
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Kalocsa, Érsekkert

Utoljára módosítva: 2013-10-15 07:35:12

Megye: Bács-Kiskun Községhatár: Kalocsa

A terület kiterjedése: 11.6044 hektár Védetté nyilvánítás év: 2010

GPS koordináták: EOV 644209; 131783

Felmérést végző személy(ek) neve: Oroszi Zoltán

E-mail címe(k): oroszizoltan@t-online.hu

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Autóbusszal, személygépkocsival a városon áthaladó 51-es számú (Baja-Budapest) főútról a
Kossuth Lajos úton a Szent Kereszt Kórház előtt elhaladva érjük el a székesegyházat és a
Szentháromság teret. Parkolási lehetőség közvetlenül a Főszékesegyház mögött jobbra letérve az
Érsekkert utca végén kialakított parkolóban lehetséges. A parknak több bejárata van, egyik
közvetlenül az érseki palota mögött, másik a parkoló közelében. Az érseki belső kert a
Szentháromság tér felöli főkapun keresztül látogatható.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A Duna mellékfolyója, a Vajas kanyarulatában az érseki kastély - egykori középkori vár -
tövében évszázadok során kialakított park. Jelenleg felújítás alatt. A Kalocsai Érseki Palotához
tartozó kertet az 1790-es években Kollonich László érsek kezdte el kialakítani az épület
terepszintjétől jóval alacsonyabban fekvő sáros, vizenyős, zsombékos területen. Az U-alakú
kastély előtt, valamint a belső udvarban szimmetrikus barokk kert található. A mélyebben fekvő
hátsó területen kialakított park feltehetően franciakert volt eleinte, ezt tanúsítja Oszvald Gáspár,
a váci püspöki uradalom piarista építési igazgatója, a Főegyházmegyei Levéltárban őrzött
francia kerttervrajza, majd fokozatosan angolkertté alakul át. A kertben sorsát Haynald Lajos
bíboros, kalocsai érsek (1867-1891), aki botanikusként a Magyar Tudományos Akadémia
Természettudományi Bizottságának is a vezetője volt, különösen a szívén viselte. 1930 körül a
hátsó parkrészt egy két méter magas kerítéssel kettéválasztották, és megnyitották a város
lakossága előtt, mely kellemes sétára és kikapcsolódásra nyújt lehetőséget. jelenleg az
Érsekkertben elhelyezett építmények, mint szökőkút, színpad felújítás alatt állnak. megújulnak a
gyalogösvények és a pihenőpadok is a frekventáltabb területeken. A kert hátsó része sűrű
aljnövényzetű, csak a kitaposott ösvényeken járható. A vajas mentén horgászhelyek is létesültek,
itt nagyobb mennyiségben jelentkezik a hulladék. faállománya: platán, tölgy, akác, gesztenye,
szürke nyár, szil, kőris, néhány fenyő, nyírfa, japánakác. juharfélék. A területen helyezkedik el a
városi víztorony. A parkban néhány szobor is elhelyezésre került. A belső Érsekkertet magas
téglakerítés veszi körbe, ezt szintén felújítják. A kert további része szabadon bejárható, csak a
járműformalom van egy sorompóval kizárva. A városlakó madaraknak nyújt fészkelési
lehetőséget.

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?
60 % Erdő
10 % Gyep
10 % Cserjés
10 % Vizes terület
10 % Egyéb
Közpark funkcióhoz kapcsolódó ösvények, létesítmények

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
P6 - Parkok, kastélyparkok, arborétumok és temetők az egykori vegetáció maradványaival vagy
regenerálódásával

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás,
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás:

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Özönnövények irtása, Kaszálás, Vadkizárás, Vízelvezetés,
Egyéb típus:

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác:
Selyemkóró:
Parlagfű:
Magas/kanadai aranyvessző:
Japánkeserűfű:
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? - 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? -
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2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Igen
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)

faállománya: platán, tölgy, akác, gesztenye, szürke nyár, szil, néhány fenyő, nyírfa.

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

fekete rigó, énekes rigó, széncinege, barátposzáta, erdei pinty, csuszka, sárgarigó

5. Egyéb észrevétel
forrás:
http://www.kalocsa.hu/rovatok/fomenu/turizmus/kiemelt_latnivaloink/termeszeti_oroksegeink/
youtube video a parkról: http://www.youtube.com/watch?v=KGao5RhcVn8
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