ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP
Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Balokány-liget TT
Utoljára módosítva: 2013-08-11 16:47:51
Megye: Baranya

Községhatár: Pécs

A terület kiterjedése: 1.6736 hektár

Védetté nyilvánítás év: 2011

GPS koordináták: 81600, 588000 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 terület a 6-os főközlekedési út déli határvonalánál található a Kodály Központ és a
Zsolnay-negyed között. Gépkocsival, autóbusszal és gyalogosan is könnyen megközelíthető.
Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Belterületi közpark természetes források táplálta, partvonalán kikövezett tóval, ami a teljes
terület közel egyharmadát foglalja el. A tavat két felszíni és 20-25 felszín alatti karsztforrás
táplálja. Vízmélysége 1,5 – 2,5 m között van. A mederben kialakított szökőkút működés közben
szép látványt nyújt. A park rendezett képet mutat, berendezései (padok, asztalok) és sétaútjai jó
állapotban vannak. A közlekedési úttal határos északi határvonalát sétány zárja le. Alatta a
közelmúltban rendbe tett Aranyeső-forrás esztétikus környezetében gyönyörködhetünk. A park
fái egészségesek. Füzek, platánok és vadgesztenyék alkotják a faállomány zömét. Különösen
értékesek a városi környezetben ritkán látható mocsárciprusok. A terület korábban rendkívül
elhanyagolt állapotban volt. A város civil szervezeti fogtak össze a kaotikus állapotok
megszüntetése érdekében. A park délnyugati sarkában található főépületet pályázati források
segítségével most újítják fel. Az épület a munkák befejezése után civil szervezeteknek ad
otthont. A folyamatban lévő fejlesztések végeztével a terület szabadidős rendezvények,
kulturális események színhelye lesz. Kár, hogy a liget nyugati, nem védett része, ahol egykor a
fürdő működött, továbbra is elhanyagolt állapotban van, mert annak képe erősen lerontja azt a
kedvező hatást, amit a védett területrész rendezettsége kelt a szemlélődőben. 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:
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2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
% Erdő
% Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
100 % Egyéb
Park
2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
P6
2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: szabadidős tevékenység (pihenés, kikapcsolódás)
Jellemzőik, intenzitás: folyamatos
2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Egyéb típus: parkgondozás
2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Kevés
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Kevés
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: 2
Állapotuk: jó
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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
4. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es állatfajok és számolt vagy becsült
mennyiségük
(fokozottan védett fajoknál pontos állománynagyságot kell megadni)
Nagy fakopáncs 1 pár, énekes rigó 1 pár, fekete rigó 2 pár, barátposzáta 1 pár, tengelic 1 pár,
erdei pinty 2 pár. Fali gyík 10-100 pld.
5. Egyéb észrevétel
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