
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Tettye-Havihegy

Utoljára módosítva: 2013-08-11 16:50:47

Megye: Baranya Községhatár: Pécs

A terület kiterjedése: 9.5228 (a helyes érték
10.2171) hektár

Védetté nyilvánítás év: 1996

GPS koordináták: 82890, 587240 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 legjobban a Hunyadi János utca felől, a Mecsekre vezető közlekedési úton közelíthető
meg. A közútról a Pálos templomnál jobbra kell letérni, majd a Magaslati úton végighaladva
jutunk el a tettyei részhez.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A Mecsek déli lankáján, a város szélén található díszfákban gazdag közpark bővizű forrással és
barlanggal, a délkeleti részen a Havi-hegy sziklakibúvásos vonulatának zárt és nyílt
sziklagyepjeivel, lejtősztyeppi elemeivel, karsztbokorerdő foltjaival és a barokk templom
környezetével, valamint a közpark feletti, egykor kőbányászattal érintett meredek sziklafalak. A
Havi-hegy triász kori mészkőszikláin, törmeléklejtőin egyedülálló flóra alakult ki. A
legmagasabb szikla csúcsán álló corpus művészettörténeti, míg a templom vallási értékként
jelentős, bár ez utóbbinak a külső állaga némileg rontja az összképet. A Havi-hegyről a
belterületi parcellákhoz vezető meredek utak erősen fragmentálják a sziklák környezetét. A
sziklák peremén kialakított sétányról ragyogó kilátás nyílik nemcsak a városra, hanem Baranya
déli részeire is. A tettyei parkban a faállomány vegyes korú, a díszfák mellett hársak,
vadgesztenyék és mezei juhar is előfordul, néhány örökzöld társaságában. A fák száraz ágait
rendszeresen eltávolítják, a sebhelyeket gondozzák. A kiszáradt fákat kivágják és pótolják. A
padok, asztalok és a játszótéri berendezések jó állapotban vannak. Megfelelő mennyiségű
szeméttartályt is ki van helyezve. A park déli felében található a Mésztufa-barlang, ami
idegenforgalmi látványosság. Az északi részen a bővizű Tettye-forrás ered, ami a mai napig is
jelentős szerepet tölt be Pécs ivóvízellátásában. A parkban található egykori püspöki palota
romjait felújították, de az ide épített vaskilátó megosztja a közvéleményt. A romoknál nyáron
szabadtéri előadásokat tartanak. A sétautak burkoltak vagy kavicsosak, a gyepet rendszeresen
nyírják. A virágágyások is szépen gondozottak. A terület északi oldalán található sziklafal
peremén sétaút vezet. A parkot és a Havi-hegyet 2010-ben az Európa Kulturális Fővárosa
program keretében tették rendbe. A munkák során figyelembe vették az MME javaslatait is, amit
a Havi-hegyen található természeti értékek megóvása érdekében terjesztettünk elő. Földrajzi
kistáj: Mecsek-hegység.

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?
5 % Erdő
10 % Gyep
5 % Cserjés
% Vizes terület
80 % Egyéb
Park, lakóingatlanok

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
H2, M1, OC, P2b, P6, RA, S6, U2

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

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

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

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
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2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Igen
Darabszám: 6
Állapotuk: jó

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)

Tavaszi hérics 10-100 tő, bunkós hagyma 10-100 tő, Heuffel zanót 100-1000 tő, magyar szegfű
100-1000 tő, magyar repcsény 100-1000 tő, baranyai peremizs 10-100 tő, sárga kövirózsa
100-1000 tő, hangyabogáncs 100-1000 tő, árlevelű len 1-10 tő, jerikói lonc 1-10 tő,
majomkosbor 10-100 tő, leánykökörcsin 10-100 tő, mecseki varjúháj 10-100 tő, csinos
árvalányhaj 100-1000 tő, pirítógyökér 10-100 tő, piros madárbirs 1-10 tő, törpemandula 1-10 tő,
csillag őszirózsa 10-100 tő, tarka nőszirom 1-10 tő, kerti berkenye 1 tő, selymes boglárka 1-10
tő, bársonyos kakukkszegfű 1-10 tő, nagyezerjófű 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)

Mókus 1-10 pld, keleti sün 1-10 pld. Nagy fakopáncs 2 pár, sárgarigó 1 pár, széncinege 3 pár,
kék cinege 1 pár, csuszka 1 pár, énekes rigó 3 pár, fekete rigó 19 pár, házi rozsdafarkú 3 pár,
barátposzáta 9 pár, kis poszáta 1 pár, szürke légykapó 2 pár, tövisszúró gébics 1 pár, mezei veréb
2 pár, zöldike 4 pár, tengelic 2 pár, kenderike 1 pár, csicsörke 2 pár, erdei pinty 2 pár. Zöld gyík,
fali gyík, fürge gyík. Imádkozó sáska, mannakabóca, aranyos bábrabló, bőrfutrinka, kis
rókalepke, nagy rókalepke, nappali pávaszem.

5. Egyéb észrevétel
Az országos adattárban az 1996-os védetté nyilvánítás területi adata szerepel, ami már nem
tükrözi a jelenlegi állapotot, mert a 23/2011.(V.31.) sz. önkormányzati rendeletben újra
szabályozták a terület védettségét. A helyes adat 10.2171 ha.
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