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Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Keszüi-mocsár

Utoljára módosítva: 2013-08-11 16:40:14

Megye: Baranya Községhatár: Keszü

A terület kiterjedése: 6.3250 hektár Védetté nyilvánítás év: 2003

GPS koordináták: 76416, 583410 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 bekötőúttól még további 350 métert
kell megtenni, s ekkor érjük el a terület déli határvonalát, a közút északi felén.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Síkvidéki vizenyős terület egy időszakos vízfolyás két oldalán. Az országúttal határos déli
részébe keskeny sávban mézgás égert telepítettek. Az ettől északra lévő mintegy 100 méteres
sávot nemesnyaras foglalja el. A terület északi része spontán módon beerdősödött, ahol főleg
füzek és égerek nőnek. A vízfolyás keleti oldalán lévő területrész már teljesen becserjésedett,
szinte áthatolhatatlan sűrűségű, és a szántófölddel határos sávban erősen gyomosodik. A terület
középső részén, az ároktól nyugatra egy magassásos, nádasos rész található, amely az év nagy
részében víz alatt áll. Nyugati szegélyében galagonyából és bodzából álló cserjés húzódik, a
belső részen sok rekettyével. A terület északi harmadában egy hosszan elnyúló, keskeny
mesterséges tó található, amit drótkerítés vesz körül. A part menti részeket kaszálják, ahova
néhány gyümölcsfát is telepítettek. A tó déli végében kis bungaló áll. A bekerített tó kivételével
a területen a természetes folyamatok dominálnak, és ezekbe a folyamatokba a jövőben sem
célszerű beavatkozni. 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?
35 % Erdő
% Gyep
30 % Cserjés
35 % Vizes terület
% Egyéb
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2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
B1a, B5, P2a, S2, U9

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: szabadidős tevékenység (horgászat).
Jellemzőik, intenzitás: rendszeres

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

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: 1 db
Vadetető: db
Szóró: db
Egyéb (név és db):
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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)

Egerészölyv 1 pár, vadgerle 1 pár, sárgarigó 1 pár, széncinege 1 pár, énekes rigó 2 pár, fekete
rigó 2 pár, fülemüle 2 pár, énekes nádiposzáta 2 pár, barátposzáta 7 pár, zöldike 1 pár.
Kecskebéka 10-100 pld, tavi béka 10-100 pld, erdei béka 10-100 pld.

5. Egyéb észrevétel
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