
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Siklósi úti temető TT

Utoljára módosítva: 2013-08-11 16:50:29

Megye: Baranya Községhatár: Pécs

A terület kiterjedése: 50.3522 hektár Védetté nyilvánítás év: 2011

GPS koordináták: 78720, 587080 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 temető Pécs déli részén, a Siklósi út keleti oldalán fekszik. Minden égtáj felől vannak bejárati
kapui (Siklósi út, Kanizsai Dorottya út, Nagyárpádi út, Faiskola utca). Autóbusszal, gépkocsival
és gyalogosan is könnyen megközelíthető. A parkolási lehetőségek biztosítottak.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Városi belterületen található köztemető, jelentős dísznövény állománnyal. A sírkerti részek
között húzódó utak mentén találhatók az ültetett dísznövénysorok és csoportok, különböző
geometriai minták szerinti elrendezésben. Lombhullató és örökzöld fajok egyaránt előfordulnak.
Koruk és méretük rendkívül változatos. Említést érdemelnek a termetes hársak, vadgesztenyék
és fenyők. Bár a dísznövény állományban nincsenek különleges fajok vagy fajták, esztétikailag
jelentős értéket képviselnek. A terület rendezett, jól karbantartott. A fák száradó ágait
eltávolítják, a beteg fákat kivágják, és gondoskodnak pótlásukról. Földrajzi kistáj:
Dél-Baranyai-dombság.

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
Temető

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
Pa1
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2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: temetkezés
Jellemzőik, intenzitás: folyamatos

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Őrzés,
Egyéb típus: parkgondozás

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"): Nincs
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?
gyep

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)

Nincsenek
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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)

Mókus 1-10 pld. Füleskuvik, 1 pár, balkáni fakopáncs 1 pár, nagy fakopáncs 1 pár, széncinege 3
pár, fenyvescinege 1 pár, sárgarigó 4 pár, fekete rigó 7 pár, barátposzáta 7 pár, kis poszáta 1 pár,
zöldike 4 pár, tengelic 2 pár, csicsörke 1 pár, erdei pinty 6 pár.

5. Egyéb észrevétel
2012-ben még fészkeltek vetési varjak a területen, de 2013-ban csak lakatlan fészkek voltak. A
temető egyben az erdei fülesbaglyok egyik legfontosabb téli gyülekezőhelye Baranyában.
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