
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Szegfűdomb

Utoljára módosítva: 2013-08-19 12:57:40

Megye: Komárom-Esztergom Községhatár: Vértessomló

A terület kiterjedése: 8.30 hektár Védetté nyilvánítás év: 1994

GPS koordináták:

Felmérést végző személy(ek) neve: Musicz László, Hűvös-Récsi Annamária

E-mail címe(k): fabalis@gmail.com

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A terület a Vértessomlóról Várgesztesre vezető műútról érhető el. Vértessomlót elhagyva, a
Gesztes-patak hídja után balra az út mentén húzódik a kis dombvonulat.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A Vértessomlóról Várgesztesre vezető műút keleti oldalán, a falu határában emelkedő kis
dombvonulat a Vértes előterében húzódó homoki sztyepprétek egyik hangulatos részletét őrzi. A
Szegfű-domb az évszázadok óta itt termő nagy számú balti szegfűről kapta nevét. A nyílt
homokpusztagyepek és homoki sztyepprétek növényvilága – kicsiny kiterjedése ellenére –
gazdag, több védett növényfaj is látható itt. A dombvonulat árvalányhaj-mezeje sajnos még
napjainkban is számos turistát illetve falubelit megállításra és növénygyűjtésre késztet, igaz, a
terület védettségét semmiféle tábla nem hirdeti. Így kerülhetett sor arra is, hogy a területen a
közelmúltban az áramszolgáltató úgy állított oszlopot, hogy nagy területen okozott taposást,
károsítást. A terület sokkal hatékonyabb védelemre szorul, mintsem abban ténylegesen részesül.
A domb keleti aljában csörgedező kicsiny vízfolyás és az amentén elterülő rétek már nem állnak
védelem alatt, pedig ott is több védett növényfaj fordul elő és számos védett állatfaj élőhelyeként
is jelentős, így érdemes volna a védett terület ilyen irányú bővítése.

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?
0 % Erdő
85 % Gyep
15 % Cserjés
0 % Vizes terület
0 % Egyéb
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2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
G1 – Nyílt homokpusztagyepek H5b – Homoki sztyeprétek

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás,
Egyéb típus:
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: Kevés
Bálványfa ("ecetfa"): Nincs
Keskenylevelű ezüstfa: Nincs
Muflon: Nincs
Egyéb (nevezze meg): További veszélyeztető tényezők: quad, motor, árvalányhaj gyűjtés

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?
A Vértessomlói-vízfolyás a domb keleti aljában folyik és változó természetességű égeres, füzes
húzódik az mentén, kisebb rétekkel, nádasokkal.

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: 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)

Homoki árvalányhaj (Stipa borysthenica): nagyon megfogyatkozott, már nem állományalkotó
Balti szegfű (Dianthus arenarius ssp. borrusicus): 100-150 tő Budai imola (Centaurea scabiosa
ssp. sadleriana): 20-30 tő Bunkós hagyma (Allium sphaerocephalon): Néhány fiatal példány van
a dombok szélén. Árleveleű len (Linum tenuifolium): sajnos eltűnt a területről

4. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es állatfajok és számolt vagy becsült
mennyiségük
(fokozottan védett fajoknál pontos állománynagyságot kell megadni)

cigánycsuk (Saxicola torquatus), rozsdás csuk (Saxicola rubetra), tövisszúró gébics (Lanius
collurio)

5. Egyéb észrevétel
A védett terület bővítése javasolt a Vértessomlói-vízfolyás völgyével (égeresek, füzesek,
nádasok, rétek)
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