ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP
Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Keszüi fás legelő
Utoljára módosítva: 2013-08-11 16:39:35
Megye: Baranya

Községhatár: Keszü

A terület kiterjedése: 18.0670 hektár

Védetté nyilvánítás év: 2003

GPS koordináták: 77900, 583580 EOV
Felmérést végző személy(ek) neve: Bank László, Wágner László
E-mail címe(k): mmepecs@hu.inter.net,
waglas@freemail.hu
A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A Pécs-Pellérd közötti közlekedési úton haladva a keszüi bekötőútnál kell letérni az északi
irányból betorkolló földútra. A földúton 1,7 km megtétele után érhető el a terület délnyugati
sarka.
Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Mélyfekvésű, spontán beerdősödött terület, északkeleti részén nyitottabb foltokkal. Nagy részét
fűzliget foglalja el, kevés égerrel, kőrissel és nyárral elegyedve. Délnyugati szegélyében
galagonyából és kökényből álló áthatolhatatlan cserjesáv húzódik. A mélyebben fekvő
nyitottabb részeket magassásos uralja, itt-ott rekettyés foltokkal. Keleti oldalát a Keszüi-árok,
északi részét a Pécsi-víz határolja. Tájképi értékét rontja az itt áthaladó két nagyfeszültségű
távvezeték. A területen gazdasági tevékenység nem folyik, a természetes folyamatok
dominálnak. Földrajzi kistáj: Pécsi-síkság
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?
90 % Erdő
5 % Gyep
5 % Cserjés
% Vizes terület
% Egyéb
2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
B5, J4, P2b
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2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: Nincs használat
Jellemzőik, intenzitás:
2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Nem
Egyéb típus:
2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Kevés
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Kevés
Magas/kanadai aranyvessző: Kevés
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?
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? - Pécs, Pellérdi-rétek TT
(helyi jelentőségű természetvédelmi terület)
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
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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
4. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es állatfajok és számolt vagy becsült
mennyiségük
(fokozottan védett fajoknál pontos állománynagyságot kell megadni)
Vadgerle 3 pár, nagy fakopáncs 3 pár, sárgarigó 4 pár, széncinege 3 pár, őszapó 1 pár, csuszka 2
pár, énekes rigó 7 pár, fekete rigó 5 pár, fülemüle 2 pár, énekes nádiposzáta 2 pár, barátposzáta
19 pár, meggyvágó 2 pár, erdei pinty 2 pár.
5. Egyéb észrevétel
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