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Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Paks, Prelátushoz tartozó szőlőterület

Utoljára módosítva: 2013-08-22 12:32:51

Megye: Tolna Községhatár: Paks

A terület kiterjedése: 5.4796 hektár Védetté nyilvánítás év: 1996

GPS koordináták: 46,3801; 18,5223

Felmérést végző személy(ek) neve: Kováts László

E-mail címe(k): laszlo.kovats@freemail.hu

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A 6. számú főútról a Rókus utcán kell letérni. A Dunára néző domboldalon elhelyezkedő védett
természeti terület kizárólag gyalog járható be. Az elkerített terület előzetes bejelentkezéssel
látogatható. További információ és bejelentkezés: Paks Város Önkormányzata

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A Prelátus klasszicista stílusú épülete és a felette lévő teraszos szőlőültetvény egykor egyházi
tulajdon volt. A jelenlegi tulajdonos Paks Város Önkormányzata, a szépen felújított épület
rendezvényeknek biztosít helyszínt. A szőlőt bérlők művelik. A fekvés, a jó minőségű löszön
képződött talaj és a gondos művelés egyaránt hozzájárul, hogy az itteni Muscat Ottonel és
Zweigelt szőlő kiváló minőségű bort ad. Paks környékén a Mezőföld lösztáblája 20–30 méteres
letöréssel szakad le a Duna-völgy felé. A Prelátushoz tartozó szőlőterület keleti kitettségű lejtője
közvetlenül a Duna fölé magasodik. A szőlősorok közül különleges szépségű panoráma tárul a
látogatók szeme elé: megcsodálható a teljes paksi Duna szakasz, az Alföldön tiszta időben
Kalocsáig ellátni. A domboldal felső részén épült filagória felújításra szorul, a kilátást érdemes
lenne ismét megnyitni.  

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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?
% Erdő
% Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
100 % Egyéb
szőlő

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
T7 – Intenzív szőlő
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2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: szőlő gazdálkodás
Jellemzőik, intenzitás: egész évben

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Nem

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"):
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)

Védett növény nem ismert.

2/3



ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

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

nappali pávaszem (Inachis io) - ritka házi rozsdafarkú (Phoenicorus ochrueos) – 1 pár

5. Egyéb észrevétel
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