
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Paks, Városi Múzeum kertje

Utoljára módosítva: 2013-08-22 12:33:22

Megye: Tolna Községhatár: Paks

A terület kiterjedése: 0.26 hektár Védetté nyilvánítás év: 1996

GPS koordináták: 46,3739; 18,5202

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 kert bejárata a Deák Ferenc utcáról nyílik. A látogathatósága a múzeum nyitva tartásához
igazodik.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A műemléki védelem alatt álló volt Cseh–Vigyázó-, később Mádi Kovács-kúria 1830 körül
épült, klasszicista stílusban. Az épület jelenleg a Városi Múzeumnak ad otthont. Az egykori
kúria kertjének legértékesebb faegyede az út felőli teraszon álló páfrányfenyő (Ginkgo biloba).
Az országszerte ritka fafajnak a paksi egy termős példánya, amelyet általában nem szívesen
ültetnek, mivel gyümölcse lehullása után hamar erjedésnek indul, s ilyenkor erős szagot áraszt.
A 80 cm törzsátmérőjű, 9 m magas, 12 m koronaátmérőjű fa becsült kora 110–120 év. Az udvar
növényzetének jellegét az örökzöldek, termetes lucfenyők (Picea abies) és fekete fenyők (Pinus
nigra) határozzák meg. A fák árnyékában Pákolitz István paksi költő mellszobra áll. Télen a
városba behúzódó énekesmadarak közül a fenyők koronájában táplálkozó kék és széncinegéket
(Parus caeruleus, P. major) figyelhetünk meg, ritkább vendég az apró termetű királyka (Regulus
regulus).

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
park

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
P6 – Parkok, kastélyparkok, arborétumok
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2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: park gondozás
Jellemzőik, intenzitás: rendszeres

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:
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.
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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)

fekete rigó – 1 pár tengelic – 1 pár

5. Egyéb észrevétel
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