ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP
Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Bányatelepi szelídgesztenyés
Utoljára módosítva: 2013-08-11 16:48:09
Megye: Baranya

Községhatár: Pécs

A terület kiterjedése: 7.2108 hektár

Védetté nyilvánítás év: 1975

GPS koordináták: 86190, 587800 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 Pécsbányatelepen található. Északi felét a Gesztenyés úti buszfordulónál érhetjük el a
40-es járat vonalán, míg déli végéhez a futballpálya mögött, a temető irányába haladó szilárd
burkolatú úton juthatunk el.
Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Egykori szelídgesztenyés liget a Mecsek déli lankáján, a belterület északi határvonalánál. Sajnos
az idős gesztenyefákat kipusztította a kéregrákot okozó gomba. Az egyes törzsek sarjadásával
némi regeneráció mutatkozik ugyan, de ezek a sarjak gyengék, pusztulások szinte biztosra
vehető. A terület déli bejáratánál kapott helyet a mecseki szénbányászat emlékműve. Itt
parkszerű a terület, ami megfelelően gondozott. A többi rész sajnos elvadult, elhanyagolt képet
mutat. Az elpusztult idős gesztenyefák csonkjai mementóként emelkednek ki a kaszálatlan,
bozótos gyepből. A déli részen sok a feltörekvő fiatal akác, a temető melletti sávban a régi
kerteket idézik a gyümölcsfák. Itt galagonyás, kökényes foltok is előfordulnak. Az északkeleti
részen már facsonkok sincsenek. Itt fiatal zárt gyertyános-tölgyes alakult ki. Az északi
határvonal menti sávot már idősebb tölgyes foglalja el. Az északnyugati rész nyitottabb, több a
tisztás, a gyep még kevésbé cserjésedik. A buszforduló közelében romterület is van. Földrajzi
kistáj: Mecsek-hegység
2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE
2.1. Megtalálható még a védettség indoka a területen? - Nem
Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
Az idős fák kipusztultak.
2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
20 % Erdő
60 % Gyep
20 % Cserjés
% Vizes terület
% Egyéb

1/3

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP
2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
K4, OB x P2b x S6 m, P2c, P45 x OB, RA, U4.
2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Erdészeti tevékenység
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás: alkalmi
2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Egyéb típus: parkgondozás a déli bejáratnál.
2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Sok
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Kevés
Magas/kanadai aranyvessző: Nincs
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Nincs
Bálványfa ("ecetfa"): Nincs
Keskenylevelű ezüstfa: Nincs
Muflon: Nincs
Egyéb (nevezze meg): Hibrid keserűfű (sok)
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? - Igen
Darabszám: 2
Állapotuk: jó
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)
Nagy fakopáncs 2 pár, sárgarigó 3 pár, széncinege 2 pár, kék cinege 1 pár, csuszka 1 pár, énekes
rigó 3 pár, fekete rigó 11 pár, barátposzáta 6 pár, tövisszúró gébics 1 pár, mezei veréb 2 pár,
zöldike 1 pár, tengelic 1 pár, erdei pinty 4 pár, citromsármány 1 pár. Keleti sün 1-10 pld. mókus
1-10 pld. Imádkozó sáska, aranyos bábrabló, szarvasbogár, kis rókalepke, nappali pávaszem
5. Egyéb észrevétel
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