ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP
Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Pécs, Szabolcs-kert - Csertető
Utoljára módosítva: 2013-08-11 16:49:38
Megye: Baranya

Községhatár: Pécs

A terület kiterjedése: 5.0519 (a helyes érték
19.5612) hektár

Védetté nyilvánítás év: 2011

GPS koordináták: 85590, 590600 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 város belterületében először a Komlói útról kell letérni a Szabolcsi útra. Ennek északi vége a
Szabadságharc utcához csatlakozik, amin tovább haladunk az Eszperantó út becsatlakozásáig,
majd ott bekanyarodva rövidesen a Bányász vértanúk útjához érünk. Innen néhány száz méter
megtétele után a bányász emlékműnél kezdődik a védett terület.
Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A Mecsek előterében található óvodakert, emlékpark és bányász emlékmű, valamint a savanyú
kémhatású, miocén kori homok alapkőzeten a meredek domboldalak erdővel borított része és
egy lapos dombtető száraz, cserjésedő gyepje. A terület nyugati nyúlványán a korábbi
Lelovics-kertből hasították ki az óvodai részt az idős fák meghagyásával. A kert többi része ma
Szabolcsi Emlékpark néven fut. Sétaútjai viszonylag jól karbantartottak, és tájékoztató táblát is
kihelyeztek. A tábla mögötti kis völgyben sajnos sok a szemét, pedig szeméttartályok is
rendelkezésre állnak a hulladék elhelyezésére. A domboldal középső harmadában található a
Szent Mihály-forrás, melynek vize a kőzetből való kibúvás után vízesésszerűen folyik tovább az
alatta elterülő dísztóba. A víz kalciumban gazdag, szépen látszik a kis vízlépcsőkön a
mészkiválás. A forrásnál és a dísztó mellett is padokat helyeztek el, melyek jó állapotban
vannak. A faállomány zömmel őshonos, lombhullató fajokból áll, de mutatóba néhány fenyő is
akad. A fák idős koruk ellenére is egészségesek. A park területén található még egy burkolt
sportpálya is, ami erősen rontja a tájképi hatást még akkor is, ha a környezete rendezett. A
parkkal határos délnyugati részen idős gyertyános-tölgyes keskeny sávja húzódik. A területet
észak-déli irányban átszelő közlekedési úttól (Bányász vértanúk útja) keletre a domboldalakat
zömmel akác borítja, de egy nagyobb foltban telepített fenyves is található. Itt az aljnövényzetet
főként gyomok uralják. A közúttal határos meredek részt cserrel, virágos kőrissel, tatárjuharral
vegyes fiatal erdő borítja, melyben hársak és mezei juharok is előfordulnak. A dombtetőn még
viszonylag sok a gyepfelület, de művelés hiányában már jelentős részeket foglal el a galagonyás,
kökényes, vadrózsás cserjés is. Helyenként sok a szemét. A bányász emlékmű környezete
rendezett, de a felirata javításra szorul. Földrajzi kistáj: Mecsek-hegység.
2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE
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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?
55 % Erdő
30 % Gyep
10 % Cserjés
1 % Vizes terület
4 % Egyéb
Park, óvoda.
2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
H4 x OC x P2b, K4, OA, OB, OC x P2b, P2b, P2b x S6, P6, RA x S6, S4 x S6, U4, U4 x P2c
2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Erdészeti tevékenység
Egyéb típus: szabadidős tevékenység (pihenés, kikapcsolódás), turizmus, óvodai nevelés
Jellemzőik, intenzitás: folyamatos
2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Őrzés, Bemutatás,
Egyéb típus: parkgondozás
2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Sok
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Kevés
Magas/kanadai aranyvessző: Kevés
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Nincs
Bálványfa ("ecetfa"): Kevés
Keskenylevelű ezüstfa: Nincs
Muflon: Nincs
Egyéb (nevezze meg): hibrid keserűfű (kevés)
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, cserjés
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? -
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2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Igen
Darabszám: 4
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)
Epergyöngyike 100-1000 tő, illatos hunyor 100-1000 tő, magyar szegfű 10-100 tő, májvirág
10-100 tő, tavaszi hérics 1000 tő fölött.
4. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es állatfajok és számolt vagy becsült
mennyiségük
(fokozottan védett fajoknál pontos állománynagyságot kell megadni)
Mókus 1-10 pld. Vadgerle 3 pár, kakukk 1 pár, nagy fakopáncs 2 pár, balkáni fakopáncs 1 pár,
sárgarigó 3 pár, széncinege 3 pár, kék cinege 1 pár, csuszka 2 pár, énekes rigó 4 pár, fekete rigó
11 pár, fülemüle 3 pár, cigánycsuk 1 pár, házi rozsdafarkú 1 pár, vörösbegy 2 pár, barátposzáta
16 pár, csilp-csalpfüzike 3 pár, tövisszúró gébics 2 pár, mezei veréb 2 pár, zöldike 2 pár, tengelic
1 pár, csicsörke 1 pár, kenderike 1 pár, erdei pinty 3 pár, sordély 1 pár, citromsármány 2 pár.
Fali gyík, fürge gyík, vízisikló. Barna varangy, erdei béka. Díszes légivadász, imádkozó sáska,
aranyos bábrabló, bőrfutrinka, nagy rókalepke, nappali pávaszem.
5. Egyéb észrevétel
Az országos nyilvántartásban téves területi adat szerepel. A helyes adat 19.5612 ha.
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