
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Kőszikla környéke

Utoljára módosítva: 2013-10-07 17:42:44

Megye: Komárom-Esztergom Községhatár: Csolnok

A terület kiterjedése: 1,1171 hektár Védetté nyilvánítás év: 2001

GPS koordináták: WSG84 É 47,68781; K
018,72073 EOV 625473; 260494

Felmérést végző személy(ek) neve: Tulogdi Áron

E-mail címe(k): tulogdi.aron@dinpig.hu

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Csolnok 1508, 1509, 1510, 1628/1,2,3, 1629/6 hrsz A terület Csolnokon a Leányvári és a
Szedres utca által határolt területen található.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Védett érték jellege: állat- és növénytani, közjóléti Látogathatóság: szabadon Országos
jelentőségű, vagy közösségi jelentőségű védett terület érintettség:- A falu lakóházai által
körülvett kis kiterjedésű zárványterület, amelyen az egykori erdősztyep kis maradványa
található, helyenként sziklakibúvásokkal, védett növény- és állatfajokkal. A terület felső részén
egy eléggé leromlott állapotú játszótér (hinta, homokozó), valamint egy hasonló állapotban lévő
pihenőhely (tűzrakóhely és erdei bútorok: asztalok, padok) található. Ezt a felső részt kaszálják,
itt egy degradált gyep található. A domboldalban molyhos tölgyekkel, virágos kőrissel és
helyenként tövises cserjékkel (kökény, galagonya) tarkított lejtősztyeprét található, melyben
előfordul a védett dunai berkenye, illetve a szintén védett imádkozó sáska. A cserjékben néhány
védett madárfaj szaporodik.

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?
10 % Erdő
50 % Gyep
40 % Cserjés
0 % Vizes terület
0 % Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
G2, H1, OC, P2b, M1

1/3



ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás, Erdészeti tevékenység
Egyéb típus: közpark, játszótér, pihenőhely
Jellemzőik, intenzitás: A terület egy része rendszeresen kaszált, másik része kezeletlen. A
környékbeliek használják, itt-ott szemetes.

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Felmérés, Őrzés,
Egyéb típus:

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? - Nem
Darabszám:
Állapotuk:

2.13. Vannak vadgazdálkodási létesítmények a területen?
Magasles: 0 db
Vadetető: 0 db
Szóró: 0 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)

Fokozottan védett növényfajok: Nem ismerünk a területen. Védett növényfajok: 5-10 tő dunai
berkenye (Sorbus danubialis)

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

Fokozottan védett fészkelő/szaporodó/vonuló fajok: Nem ismerünk a területen. Védett
fészkelő/szaporodó/vonuló fajok: szórványos fürge gyík (Lacerta agilis), 1-2 pár tövisszúró
gébics (Lanius collurio), 1-2 pár fülemüle (Luscinia megarhynchos), 1-2 pár erdei pinty
(Fringilla coelebs), 1-2 pár házi rozsdafarkú (Phoenicurus ochruros), szórványos imádkozó sáska
(Mantis religiosa)

5. Egyéb észrevétel

3/3


