
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Győri Várkert

Utoljára módosítva: 2013-08-11 19:36:15

Megye: Győr-Moson-Sopron Községhatár: Győr

A terület kiterjedése: 1.3041 hektár Védetté nyilvánítás év: 1982

GPS koordináták: 47,6891 – 17,6295

Felmérést végző személy(ek) neve: Lajtmann József és Nagy Péter

E-mail címe(k): reflex@c3.hu

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A győri Káptalandombon a Püspökvár kertje.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Az 1800-as évek derekán került feltöltésre a Rába által körülölelt, bástyákkal övezet belső udvar.
A létrehozott „függőkert” az ártéri ligeterdő növényvilágát foglalta magában. Az őshonos
fafajok mellett a mérsékeltövi és szubmediterrán, lombhullató, illetve örökzöld fa és cserje,
valamint honosított exota lett telepítve. Öreg fái számos madár pihenő- és élőhelye. Sajnos a
többszöri átalakítás miatt számos értékes faj (elsősorban lágyszárú növény) eltűnt a kertből,
mely egyházi tulajdon, így csak korlátozottan látogatható. Helyrajzi nyilvántartási számai: 7475
és 7479.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

2.1. Megtalálható még a védettség indoka a területen? - Részben

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
A terület az elmúlt évtizedekben folyamatosan „leburkolódott”, értékes (védett) növényeit
elveszítette. Helyi zöld városképi értéke fennáll.

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
0 % Erdő
45 % Gyep
25 % Cserjés
0 % Vizes terület
30 % Egyéb
20 % faegyedek, 10 % burkolt felület

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
P6 – Park, kastélypark

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás,
Egyéb típus: zárt park
Jellemzőik, intenzitás: a fűnyírás havonta, a bokrok metszése évente történik

1/3



ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Őrzés, Özönnövények irtása, Rekonstrukció
Egyéb típus:

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Nincs
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Nincs
Magas/kanadai aranyvessző: Nincs
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Nincs
Bálványfa ("ecetfa"): Nincs
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? - 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)

Őshonos öreg fák mellett a faszerű lila akác említhető meg. Védett növényfajok ma már
nincsenek a kertben.
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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)

A Rába folyó feletti várfal élőhelye a denevéreknek (kb. 10-15 db). Védett madarak közül a
parkban találkoztunk fakopánccsal (1 db), pinttyel (3 db), cinkékkel (2 db), tengeliccel (4 db).
Egy macskabagoly pár is van a kertben.

5. Egyéb észrevétel
A Várkert napjainkban már a városképi érték minősítés felé billent a természeti, így a védett
fajok élőhelye helyett. Az eddigi változtatások és a tervezett rekonstrukció is a zöldterület érték-
és területcsökkentésével járt/jár.
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