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Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Berghauer gyűjtemény TT

Utoljára módosítva: 2013-09-14 09:41:07

Megye: Baranya Községhatár: Pécs

A terület kiterjedése: 0.6746 hektár Védetté nyilvánítás év: 2011

GPS koordináták: 84750, 588430 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 gyűjtemény Pécsbányán, a Zöldellő u. 15. hsz. alatt található, de a Gödör utca felől is
megközelíthető.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A város belterületén, a Mecsek déli lankáján kialakított, örökzöldekben gazdag
magángyűjtemény. A tulajdonos a földrajzi származás és a termőhelyi viszonyoknak
megfelelően telepítette a növényeket. A kertben található két üvegházban kaktuszok, epifita
növények és kistermetű pálmafelék kaptak helyet. A nyitvatermőket több mint 200, a
zárvatermőket több mint 150 faj vagy fajta képviseli. A hely értékét növeli, hogy a PTE
Botanikus Kertjén kívül ez az egyetlen igazi gyűjteményes kert a városban. A terület
lakóingatlanként is funkcionál. Az épületek, a kerti berendezések jó állapotban vannak, az
üvegházak előtti déli rész kissé elhanyagolt. 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:

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
% Erdő
% Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
100 % Egyéb
Kert

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: kertművelés, lakóigatlanként történő hasznosítás, oktatás
Jellemzőik, intenzitás: Folyamatos

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

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? - 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

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)

Fekete rigó 2 pár, barátposzáta 2 pár, kis poszáta 1 pár, zöldike 2 pár, tengelic 1 pár, kenderike 1
pár, csicsörke 1 pár.

5. Egyéb észrevétel
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