ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP
Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Nagyárpádi-dombok és vízfolyás TT
Utoljára módosítva: 2013-08-11 16:49:00
Megye: Baranya

Községhatár: Pécs

A terület kiterjedése: 76.2146 hektár

Védetté nyilvánítás év: 2011

GPS koordináták: 76680, 588730 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.):
Az 57-es útról a nagyárpádi elágazásnál déli irányban kell lekanyarodni, majd a Kemény
Zsigmond utcán és a Kiss János utcán végighaladva a temető után érhető el a terület
északnyugati sarka.
Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Természetközeli állapotú löszpuszta rétek, valamint patakvölgyi kaszálók és ligetek. A terület
két nagy egységre bontható. A Nagyárpádi-vízfolyás mentén magassásos kaszálórétek, illetve
nádasos fűzligetek találhatók, míg a vastag lösztakaróval fedett dombokon és a lapos völgyekben
száraz pusztagyepek uralkodnak, sajnos igen erőteljes cserjésedéssel, néhol márt zárt erdővel. A
délkeleti, hosszan elnyúló patakvölgy déli része magassásossal váltakozó időszakos vízborítású
nádas, amely teljesen különálló rész, nem érintkezik a védett terület más pontjaival. A
patakpartot bokorsáv szegélyezi néhány idősebb fűzzel. Egy helyen idős nyarakból álló kisebb
facsoport is van. A nádastól északabbra kaszálórét található, amit folyamatosan művelnek. A
patakvölgy északi részén széles, részben magassásos rét, részben mocsárrét terül el, amit szintén
kaszálással hasznosítanak. Az ettől délre eső dombtetőket valamikor katonai gyakorlótérnek
használták. A lövészárkok, bunkerek nyomai ma is láthatók, erősen széttagolják a terepet, még a
gyalogos közlekedéssel is vigyázni kell. A domboldalak és a völgytalpi részek galagonyával,
kökénnyel és gyepűrózsával erősen cserjésednek, de a folyamat dombtetőkön is megfigyelhető
csak csekélyebb mértékben. A déli részen helyenként zárt összefüggő állományt alkot az akác és
a bálványfa, illetve kisebb foltban a cseres-kocsánytalan tölgyes, némi molyhos tölggyel és
mezei juharral keveredve. Az egyik völgyben rezgő nyárból álló facsoport is található. A
területet északnyugat-délkeleti irányban átszelő földút déli oldalához közel található gémeskút
környékén erőteljes a gyomosodás. A földút vonalában több eperfa is kínálja termését a
madaraknak és a pálinkafőzőknek. A dombos részeken jelenleg legeltetést nem folytatnak. A
nyugati domb nyugati lejtőjének alján egykor kisebb homokbánya működött, ami néhány pár
gyurgyalagnak a mai napig is otthont nyújt. Az egykori bányaterület kövületekben gazdag.
Földrajzi kistáj: Dél-Baranyai-dombság, Pécsi-síkság.
2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE
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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?
10 % Erdő
50 % Gyep
35 % Cserjés
5 % Vizes terület
% Egyéb
2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
B5, D5, D34, E1, E5, H5a, OB, OC, OF, P2b, RA, RB, S6.
2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás,
Egyéb típus: oktatási tevékenység (a homokbánya kövületeinek vizsgálata PTE földrajz szakos
hallgatói esetében).
Jellemzőik, intenzitás: rendszeres
2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Kaszálás,
Egyéb típus: A kaszálás gazdasági tevékenység, de megfelel a természetvédelmi célú kezelésnek
is a patak menti rétek gyepjei esetében.
2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Sok
Selyemkóró: Kevés
Parlagfű: Kevés
Magas/kanadai aranyvessző: Sok
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Nincs
Bálványfa ("ecetfa"): Sok
Keskenylevelű ezüstfa: Kevés
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? - Igen
2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?
erdő, gyep, cserjés
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? 2/3
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2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Nem
Darabszám:
Állapotuk:
2.13. Vannak vadgazdálkodási létesítmények a területen?
Magasles: 1 db
Vadetető: db
Szóró: db
Egyéb (név és db):
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)
Gyapjas gyűszűvirág 1000 tő fölött, árlevelű len 1000 tő fölött, bunkós hagyma 10-100 tő, illatos
hunyor 100-1000 tő, magyar repcsény 1000 tő fölött, nagyezerjófű 10-100 tő, nagy szegfű
10-100 tő, nyári tőzike 100-1000 tő, őszi füzértekercs 100-1000 tő, pirítógyökér 10-100 tő,
szártalan kankalin 10-100 tő, vitézkosbor 1000 tő fölött.
4. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es állatfajok és számolt vagy becsült
mennyiségük
(fokozottan védett fajoknál pontos állománynagyságot kell megadni)
Mókus, vakond, mezei cickány, keleti sün. Egerészölyv 1 pár, fürj 8 pár, vadgerle 5 pár, kakukk
2 pár, búbosbanka 1 pár, gyurgyalag 7 pár, nagy fakopáncs 3 pár, mezei pacsirta 4 pár, búbos
pacsirta 1 pár, sárgarigó 5 pár, széncinege 2 pár, kék cinege 1 pár, őszapó 2 pár, énekes rigó 6
pár, fekete rigó 23 pár, fülemüle 12 pár, cigánycsuk 3 pár, barátposzáta 42 pár, karvalyposzáta 5
pár, mezei poszáta 7 pár, kis poszáta 2 pár, csilpcsalpfüzike 2 pár, barázdabillegető 1 pár,
tövisszúró gébics 11 pár, mezei veréb 6 pár, zöldike 3 pár, tengelic 2 pár, csicsörke 1 pár,
kenderike 4 pár, erdei pinty 3 pár, sordély 5 pár, citromsármány 4 pár. Vízisikló, fürge gyík.
Barna varangy, kecskebéka, vöröshasú unka, levelibéka. Díszes légivadász, kisasszony
szitakötő, imádkozó sáska, mannakabóca, aranyos bábrabló, bőrfutrinka, C-betűs lepke,
fecskefarkú lepke, kis rókalepke, nagy pávaszem, nagy rókalepke, nappali pávaszem.
5. Egyéb észrevétel
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