


1.  | I6
Bogyiszló | 2005 óta védett | 84.1715 hektár

A terület a környék egyik legszebb és legjobb állapot-

költésre alkalmas partfal nincs a területen. Látha-

sisakos sáskát és imádkozó sáskát is a területen.

2. Perczel Mór Szakközépiskola
és Kollégium parkja | F7
Bonyhád | 1975 óta védett

Az eredeti parkot a 
XVIII. század végén léte-
síthették. A park közepén 

is szép színfoltja a kert-
nek. A parkban találha-

9.  | B6
Dombóvár | 2004 óta védett | 181.5 hektár

lyok vadásznak.

10. Dombóvári Tüskei
 | B6

Dombóvár | 2004 óta védett | 3.5 hektár

A város utcáitól csak néhány száz méter választja el ezt 

20. Gyulaji magyar tölgyes | C5
Gyulaj | 1976 óta védett | 1.1 hektár

kapott védelmet. A terü-

általában 110-115 évesek. 
A nagy szarvasbogár je-

20-30 példány is össze-

21.  | E5

hamisciprusok. Ugyan-

gyobb platánja. Kétszáz 

32. Paks, Városi Múzeum kertje | I4
Paks | 1996 óta védett | 0.26 hektár

becsült kora 110–120 év. Az udvar növényzetének jel-

33. Paksi Cseresznyési-láprétek | H4
Paks | 1996 óta védett | 36.7 hektár

5.  | B6
Dombóvár | 2004 óta védett | 9.968 hektár

tak ki. A terület állatvilága szerencsére egyre gazda-

a sétautakon pedig a törékeny kuszma és a rézsikló 
jelenléte bizonyított. Madárvilágát jellegzetes erdei 

és a karvalyposzáta. A lucfenyvesben építi fészkét

gomba - nyírfában gazdag területeken. 

14. Fadd-Dombori kobolya | I6
Fadd | 2003 óta védett | 7.454 hektár

víz tartja fenn.

15. Faddi Bartal-park | H–I6
Fadd | 2003 óta védett | 0.1 hektár

A terület régebben a 
Bartal kastély elkerített 

ködik. Korabeli képeken 
a park inkább egy kerí-

amelyben cserjék nin-

Bartal-tölgyként ismert fa adja.

26. Szlavón tölgyes | J3
Madocsa | 1975 óta védett | 5.6 hektár

madárvilágából többek 
között a fekete harkály és 
a fokozottan védett rétisas 
fészkelése érdemel emlí-
tést. Kora tavasszal a kék 

virágzik itt.

27. Banai-tó Természetvédelmi Terület | G4
Nagydorog | 1975 óta védett | 27.2979 hektár

egykori homoki tölgyeseinek maradványfoltja képez-

csült kora 140–160 év volt.

36. Arborétum (Benyovszky park) | H5

 

melyek közül a hazánkban egyedül itt található 

kialakított horgásztó szigetein álló virginiai mocsár-
ciprusok a legértékesebbek. Az ismét természetközeli 

37. Bogárzó-tó | H5

de látványos méreteket ér el
a puszpáng sövény is.
Igazi ritkaságnak számít a kertben található kínai 
sárgafa. A bokros és elvadult részeket is tartalmazó 
parkban több madárfaj is költ.

3. Dombóvári Bontovai-tó | B6
Dombóvár | 2004 óta védett | 12.2004 hektár

által létrehozott mélyedésben alakították ki. A halas-

res példányszáma él itt
a kis- és nagy tavi béká-

közül a leggyakoribbak 

a gyalogutakon találkoz-
hatunk a törékeny kusz-

a fürge gyík sem ritka. 

és táplálkozó területnek is kiválóak. Az eddig azono-

fajoké pedig ennek csaknem a fele.

a törpegém is rendszeresen költ a megközelíthetetlen 
parti részeken.

bakcsó – is rendszeres látogatói a tavaknak. Az em-

szakban.

11.  | C6
Dombóvár | 2004 óta védett | 0.8534 hektár

 

és éjszakázó helye. 

harkály és a kis tarka-
harkály.

12. Fadd, Tolnai Holt-Duna
északi oldala | I6
Fadd | 2003 óta védett | 229.3857 hektár

cigányrécét és jégmadarat is. A terület kiváló termé-
 

22. Iregszemcse,
Öreg-hegy–Gesztenye-völgy | B3
Iregszemcse | 2006 óta védett | 25.5 hektár

magaskórósai és kisebb 

ai folyosót képeznek

dasági területek közé 

latvilága is igen gazdag. 
Nyáron számos nappali 

23. Iregszemcsei Viczay-kastély parkja | C3
Iregszemcse | 1975 óta védett | 16.3 hektár

madárvilága gazdagabb a környék természetes erde-

citromsármány. A védett természeti területet sétauta-
kon lehet bejárni.

24. Gyurgyalagtelep | Kismányok | E7
Kismányok | 1993 óta védett | 1.0392 hektár

A helyi agyagbánya egyik löszfalában telepedett 
meg a 90-es évek elején a ritka és fokozottan védett 
gyurgyalag. A színpompás légivadászt legjobban

34. Római katolikus templom kertje és
a Templom tér | I4
Paks | 1996 óta védett | 0.5 hektár

Az templom kertjét közönséges vadgesztenyék ural-

A templomhoz északon egy kisebb zöldfelület csatla-

6. Dombóvári Kis-Konda-patak | B6
Dombóvár | 2004 óta védett | 17.0225 hektár

A Koppányszántó és a Kapos völgye között elhelyez-

helyezkedik el. 

a rézsikló jelenléte is. 

érdemel említést. Néhány példányban él a nádasok 
területén a hermelin és a menyét is. A védett cická-

16. Faddi Duna-part | I6
Fadd | 2003 óta védett | 82.8582 hektár

Dombori és Paks között több barna kánya fészek is 

17. Faddi Harisi terület | H5
Fadd | 2003 óta védett | 43.931 hektár

megjelenik a mocsári 

rét uralkodó növényfajai 
a sásfélék. A területen

illetve fehér akácosok is 
találhatók. Él itt dunai 

lepke és óriási csíkbogár.

homokbuckák közötti mélyedésben helyezkedik el 

többek közt nádirigó és énekes nádiposzáta költ.

28. Agárkosboros rét | E7
Nagymányok | 1993 óta védett | 1.4951 hektár

ga lagonya-vadrózsa-

határos gyepes részeken 
sem található meg sajnos 
a terület névadó védett 

29. Paks, Deák Ferenc utcai általános iskola
 | I4

Paks | 1996 óta védett | 0.15 hektár

a mai Bezerédi Általá-

12 közönséges vadgesz-
tenye áll. A 40–70 cm 

csült kora 70–90 év. A fákat egykor keresztfasorba ül-
tették. Figyelemre méltó még az udvar északnyugati 

méltó a terület madárvilága is. A tó partján állva hall-

mint például a nádi rigó 

lanthatunk meg egy-egy 
táplálkozó nagy kócsa-

bakcsót.

38. Csapó park | G5

jainak évszázados példányai érdemelnek említést.

4. Dombóvári Gólyavár | B6
Dombóvár | 2004 óta védett | 3.5 hektár

írásos említés 1313-ból származik. A falak között meg-

egykoron kb. 70×105 méter lehetett. 1702-ben a karló-

A várat a XIV-XVII. században patkó alakban telepü-

zépkori Dombó – ahol a templom is állt – Dombóvár 

kutatása még nem történt meg. 

az örvös légykapó. 2009-óta egy magas szürke nyáron

jában. A vonuló fajok közül a romok közében a hant-

gyík a köves falromok közelében látható. 

13. Fadd, Tsz-major feletti füves-lápos | H5
Fadd | 2003 óta védett | 191.1713 hektár

takozik. Bizonyos részeket szántóként vagy kaszáló-

cigánycsukot is.

A védett 

már sajnos nem költenek itt a madarak. Új partfal 

a gyurgyalag.

25.  | D6
Lengyel | 1975 óta védett | 2.3499 hektár

csörgedezve a völgyben mesterséges tavat táplál.

A forrás és az erdei iskola környékén 15-20 madárfaj 

35.  | G7

ránduló helye. A sétautak mentén a természetet be-
mutató táblákról ismer-

varok néhány jellegzetes 

terrán védett faj is 

a jerikói lonc. Virágpom-
pa várja a látogatókat 

hegy.

7.  | B7
Dombóvár | 2004 óta védett | 92 hektár

melyben kisebb foltok-
ban bükköt is találunk. 
Az aljnövényzetben rit-

a szálkás- és a széles paj-

8. 
(régebben: Béke park TT) | B6
Dombóvár | 1976 óta védett | 4.8 hektár

fáit találhatjuk. 

szeresen és 13 alkalmi-

a kis- és kormos légyka-

Érdekesség a macskabagoly és a füles kuvik alkalmi 

18. Faddi Holt-Duna | I6
Fadd | 2003 óta védett | 225.705 hektár

A partot fehér nyár sor szegélyezi.

19. 
Terület | D2

csárrét volt. Mostanában a tavaszi vízfoltok kiszára-

természetközeli gazdál-
kodási gyakorlat kedvez 
a természeti értékek 
fennmaradásának. 
A terület növénytani érté-
kei közül kiemelkedik két 

Értékes madara a területnek a réti tücsökmadár.

30.  | I4
Paks | 2000 óta védett | 54.7456 hektár

bort Vak Bottyán serege. Az akkor épített sáncok ma-

zés vezet. A Duna nagyobb áradásai miatt megépített 
árvízvédelmi töltés ha-
tásaként megindult az 

többfelé találkozhatunk 
nemesített fafajokkal te-

vényekkel.

31.  | I4
Paks | 1996 óta védett | 5.4796 hektár

közvetlenül a Duna fölé 

ligetes facsoportokkal tarkított része tájképi szempont-

39. Apponyi kastély parkja | D6
Lengyel | 1975 óta védett | 22 hektár

ezek kertészeti változa-
tai találhatók. A park jel-

metesebb példányának 
mellmagasságban mért törzs-kerülete több mint 5 m. 
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