
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Pécs városi parkerdő

Utoljára módosítva: 2013-08-11 16:49:18

Megye: Baranya Községhatár: Pécs

A terület kiterjedése: 42.4229 hektár Védetté nyilvánítás év: 1975

GPS koordináták: Központi koordináták
keletről nyugat felé haladva: 1. tömb,
Felsőgyükés: 83410, 587470 EOV 2. tömb,
Régi vidámpark: 84040, 587033 EOV 3. tömb,
Állatkert: 83660, 586423 EOV 4. tömb, Kikelet
Hotel: 83130, 586490 EOV 5. tömb, Francia
Emlékmű - Fenyves Hotel: 82880, 586600
EOV 6. tömb, Pálos templom kertje: 82830,
586500 EOV 7. tömb, Emlékmű (Niké szobor):
82940, 586160 EOV 8. tömb, Mandulás (régi
kemping): 83330, 585975 EOV 9. tömb, Régi
tüdőszanatórium: 83430, 585650 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 védett terület 9 különálló részt foglal magában a Mecsek déli oldalán az egykori
tüdőszanatóriumtól Felsőgyükésig. A városból a Misinára vezető szerpentinen közelíthetők meg
(azzal határosak), kivéve a Felsőgyükés alatti részt, ami a Tettyéről keleti irányban haladó
közlekedési útról érhető el a legkönnyebben.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A Mecsek déli oldalán egymástól összeköttetésben nem álló, részben kasztbokorerdős,
olasztölgyes, részben egykori (Vidámpark, Mandulás) vagy mai is létező (Állatkert, Kikelet
Hotel, régi tüdőszanatórium) parkszerű beépített területek, néhány felhagyott kőfejtővel, az
erdős részeken fenyőültetvényekkel vagy szórványosan előforduló fenyőkkel. Az egyes tömbök
a lakott részekkel határosak, erős antropogén hatások alatt állnak. Részben pufferzónát képeznek
a belterület és a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet között. A terület egységes parkerdőként nem
definiálható. 1. Felsőgyükés: A településrésztől délre található régi kőfejtők környezete, melyet
közlekedési út szel ketté. A lankásabb hegyoldalakat pusztulóban lévő feketefenyő-ültetvény
borítja, az alsó szintben már virágos kőrises, molyhos tölgyes karsztbokorerdővel. A keletre
néző meredek hegyoldalon már sok ezüsthárs is található. Az északkeleti sávban keskeny
gyertyános-tölgyes húzódik. Az egykori kőfejtők környezete rendezett, de erőteljes
cserjésedésük figyelhető meg. A bálványa jelenléte itt a legjellemzőbb. A védettséget 3 db jó
állapotban lévő tábla jelzi. Az egyik kőfejtőben magasles is található. 2. Régi vidámpark: Az

1/4



ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

egykori létesítményre már csak a lebontott vagy összedőlőben lévő épületek maradványai
emlékeztetnek. Teljesen elhanyagolt terület, amit a természet kezd visszahódítani. A
karsztbokorerdő folyamatosan növi be az utakat és a törmelékes részeket. Az egykor idetelepített
fenyők lassan kipusztulnak, sok már ki is dőlt. A védettséget tábla nem jelzi. 3. Állatkert:
Állatgyűjtemény számára kialakított parkszerű terület, az északi sávjában keskeny
karsztbokorerdővel. Az állatkert felújítása rövidesen elkezdődik, ami során biztosítva lesz
többek között az is, hogy az állatok tartása ne veszélyeztesse a város egyik fontos ivóvízbázisát.
A védettséget 1 db tábla jelzi. 4. Kikelet Hotel: A területrész a szálloda parkját, a keleti irányból
azt határoló telepített fenyvest, valamint az északi részt borító karsztbokorerdőt foglalja
magában. A fenyves alsó szintjében virágos kőris és molyhos tölgy tör fel. A területet
északnyugat-délkeleti irányban turistaút szeli ketté. Mellette a kihelyezett padok elhanyagolt
állapotban vannak. A fenyves déli része parkszerű, ahol a gyepet rendszeresen kaszálják. A
beteg fenyőket folyamatosan eltávolítják. A hotel parkját kerítés választja el a terület többi
részétől. Az épület jó állapotban van, a parkja mintaszerűen gondozott. A védettséget 2 db tábla
jelzi. 5. Francia Emlékmű – Fenyves Hotel: Közlekedési utakkal határolt keskeny
karsztbokorerdő-sáv pusztulóban lévő fenyőkkel. Az emlékmű és a szálló környezete rendezett.
A védettséget 1 db tábla jelzi. 6. Pálos templom kertje: Meredek, nyugati kitettségű,
sziklagyepes tisztásokkal tarkított karsztbokorerdő, védett növényfajokkal. A parkerdő
legértékesebb része. Három oldalról is lakott területek övezik. A védettséget tábla nem jelzi. 7.
Emlékmű (Niké szobor): Az egykori felszabadulási emlékmű parkolója mögötti keskeny
karsztbokorerdőt foglalja magában. Ligetes jellegű, a sziklagyepekben védett növényekkel, de
sok a szemét is. A parkoló környezete rendezett, szeméttartályokat is kihelyeztek. A védettséget
1 db tábla jelzi. 8. Mandulás: Az egykori kemping a teljes lepusztulás képét mutatja. Az épületek
egy részét elbontották, a többi romos állapotban van. A természet lassan kezdi visszahódítani a
területet. A betelepített fekete fenyők itt is pusztulófélben vannak. Az északkeleti részen
található Emil-pihenő még jó állapotban van, bár egy kis karbantartás ráférne. A védettséget
tábla nem jelzi. 9. Régi tüdőszanatórium: A betegellátást már régen megszüntették, a
szanatórium egy részét ma raktárnak használják. Az épületek szűkebb környezete parkosított, a
hol a füvet rendszeresen kaszálják. A melléképületek viszont elhanyagolt állapotban vannak. A
többi részt zárt karsztbokorerdő borítja, pusztuló fekete fenyőkkel. A délnyugati részen, az
egykori kőfejtőből szabadidőparkot alakítottak ki. Itt a gyepet rendszeresen kaszálják, a
területrész rendezett képet mutat. A védettséget tábla nem jelzi. 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?
75 % Erdő
5 % Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
20 % Egyéb
Beépített terület 15%, felhagyott kőfejtők 5%.

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
H2 x OC, K4, L1, L2, M1, OB, P2b, P6, RA, S4, S6, U4

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Erdészeti tevékenység
Egyéb típus: szabadidős tevékenység (pihenés, kikapcsolódás), turizmus, szállóvendég-fogadás,
kereskedelmi tevékenység (raktározás), állatgyűjtemény bemutatása.
Jellemzőik, intenzitás: folyamatos

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Őrzés, Bemutatás, Kaszálás, Szálalás,
Egyéb típus: A szálalás a beteg fenyőfák kivágását jelenti, melyek helyett újakat nem
telepítenek, hanem hagyják érvényesülni a természetes szukcessziós folyamatokat.

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Sok
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Kevés
Magas/kanadai aranyvessző: Sok
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Nincs
Bálványfa ("ecetfa"): Sok
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? - Igen

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?
erdő, gyep

2.10. Érintkezik a terület más természetvédelmi oltalmat élvező területtel? (pl. Natura 2000,
országos védettség, ex lege) - Igen

2.11. Ha igen, milyen természetvédelmi oltalmat élvező területtel? - Nyugat-Mecsek Tájvédelmi
Körzet

2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Igen
Darabszám: 8
Állapotuk: jó
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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)

Baranyai peremizs 100-1000 tő, bíboros kosbor 100-1000 tő, gérbics 10-100 tő, illatos hunyor
1000 tő fölött, jerikói lonc 1-10 tő, kardos madársisak 10-100 tő, magyar repcsény 100-1000 tő,
majomkosbor 1000 tő fölött, májvirág 1000 tő fölött, méregölő sisakvirág 100-1000 tő,
nagyezerjófű 100-1000 tő, magyar szegfű 100-1000 tő, pirítógyökér 100-1000 tő, szúrós
csodabogyó 10-100 bokorcsoport, turbánliliom 10-100 tő, vitézkosbor 100-1000 tő.

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

Keleti sün, mókus, mogyorós pele, nagy pele. Karvaly 1 pár, vadgerle 2 pár, kakukk 2 pár, nagy
fakopáncs 6 pár, balkáni fakopáncs 2 pár, sárgarigó 4 pár, széncinege 8 pár, kék cinege 5 pár,
csuszka 4 pár, fekete rigó 24 pár, fülemüle 1 pár, házi rozsdafarkú 1 pár, vörösbegy 3 pár,
barátposzáta 21 pár, csilpcsalpfüzike 1 pár, mezei veréb 5 pár, meggyvágó 2 pár, zöldike 3 pár,
tengelic 2 pár, erdei pinty 17 pár. Fali gyík, fürge gyík, lábatlan gyík, rézsikló, erdei sikló.
Imádkozó sáska, mannakabóca, aranyos bábrabló, bőrfutrinka, kis szarvasbogár, szarvasbogár,
gyászcincér, nagy hőscincér, kis rókalepke, nagy rókalepke, nappali pávaszem, tölgyfaszender.

5. Egyéb észrevétel
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