
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Kálvária-domb

Utoljára módosítva: 2013-08-11 16:48:31

Megye: Baranya Községhatár: Pécs

A terület kiterjedése: 1.4989 hektár Védetté nyilvánítás év: 1995

GPS koordináták: 82170, 586620 EOV

Felmérést végző személy(ek) neve: Bank László

E-mail címe(k): mmepecs@hu.inter.net

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A terület bejárata a Kálvária utca nyugati felében található. Gépkocsival, autóbusszal és
gyalogosan is könnyen megközelíthető.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A város belterületén, a Mecsek abráziós teraszának szélén található lejtősztyepp maradvány
karsztbokorerdővel, valamint a műemléki védettséget élvező római katolikus templommal és
kálváriával. A dombtetőt részben elfoglaló sziklafüves lejtő területe egyre zsugorodik a
cserjésedés miatt. A széleken kökény, galagonya és gyepűrózsa terjeszkedik. A magas,
többszintes gyepben mediterrán elterjedésű növényfajokat is találunk, ami bővelkedik
egyenesszárnyú és egyéb rovarokban. A kutatások során eddig 233 növényfaj jelenlétét mutatták
ki a területen, melyek közül 12 tartozik a védett kategóriába. A gyeppel határos bokros részeket
hajléktalanok használják, rengeteg a szemét. A gyep központi sávjában egy régről ottmaradt
vastorony csúfítja a környezetet. A karsztbokorerdő a meredek, sziklakibúvásokban bővelkedő
nyugati kitettségű hegyoldalt és a dombtető széleit foglalja el elsősorban. Uralkodó fafaja a
virágos kőris és a molyhos tölgy, de cser, mezei juhar és ezüsthárs is található. A fás
állományokban a korábbi gyümölcsösök maradványaként még elvétve mandula-, körte-, szilva-
és almafák is előfordulnak. A 17-18. század fordulóján épített templomot és az alatta 1814-ben
létrehozott stációsort magas kőkerítés veszi körül. A bejáratot kapu zárja le. A belső terület
rendezett, jó állapotban van. A gyepet gondozzák. Néhány idős erdei fenyő is található itt. Az
utcafronttal határos rész a lépcsőkkel és a parkosított részekkel szép látványt nyújt. 2012-ben a
kerítés keleti és északi oldalán sétautat építettek ki beton pihenőkkel, padokkal. A sétaút végén,
a Nyolc Boldogság Teraszáról kiváló rálátás nyílik a városra. Szintén ekkor készítették el a
terület déli oldalát lezáró kerítést és kaput is. A keleti oldalon futó drótkerítés még jó állapotban
van, de az északi határvonal kerítése felújításra szorul. Földrajzi kistáj: Mecsek-hegység.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
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2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
50 % Erdő
25 % Gyep
10 % Cserjés
% Vizes terület
15 % Egyéb
A kálvária kerítéssel körülvett része, ami azonban másodlagos száraz gyepnek is felfogható.

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
M1 x H2 x P2b m, OC, P2b x S6, RA

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: szabadidős tevékenység (turizmus), vallási rendezvények, hajléktalanszálló
Jellemzőik, intenzitás: folyamatos

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Őrzés,
Egyéb típus: az utcafronttal határos részen és a kálvária területén parkgondozás.

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Kevés
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Kevés
Magas/kanadai aranyvessző: Nincs
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Nincs
Bálványfa ("ecetfa"): Kevés
Keskenylevelű ezüstfa: Kevés
Muflon: Nincs
Egyéb (nevezze meg): Nyugati ostorfa (kevés), lepényfa (kevés), muskotályzsálya (kevés),
májusi orgona (kevés, mert nagy részét 2012-ben kivágták).

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? - Igen
Darabszám: 1
Állapotuk: jó
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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)

Törpemandula 1-10 tő, tavaszi hérics 1-10 tő, borzas szulák 10-100 tő, nagy szegfű 100-1000 tő,

magyar repcsény 100-1000 tő, baranyai peremizs100-1000 tő, árlevelű len 10-100 tő, agárkosbor

1-10 tő, majomkosbor 1-10 tő, selymes boglárka 100-1000 tő, csinos árvalányhaj 30 körüli

sarjtelep, pirítógyökér 1-10 tő.

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

Széncinege 1 pár, kék cinege 1 pár, fekete rigó 6 pár, házi rozsdafarkú 1 pár, barátposzáta 4 pár,

zöldike 1 pár. Fali gyík 10-100 pld, fürge gyík 10-100 pld, zöld gyík 1-10 pld. Imádkozó sáska,

mannakabóca, aranyos bábrabló, bőrfutrinka, nagy rókalepke, nappali pávaszem.

5. Egyéb észrevétel
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