
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Csókavár

Utoljára módosítva: 2013-11-09 17:22:50

Megye: Pest Községhatár: Üröm

A terület kiterjedése: 1.2934 hektár Védetté nyilvánítás év: 1977

GPS koordináták: 47˚35'25.64", 19˚01'09.90"

Felmérést végző személy(ek) neve: Berényi Zsombor

E-mail címe(k): wallcreeper@freemail.hu

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A terület a Kálvária és a Péterhegyi útról közelíthető meg. A kőfejtő a Péter-hegy északnyugati
tövében fekszik. 2010 óta látogatható, de csak előzetes bejelentkezéssel, mert zárt terület.
Érdeklődni a 30/2091547-es telefonszámon lehet.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A terület része az ürömi tanösvények. A felhagyott mészkőbánya felső triász korú dachsteini
mészkőből épül fel. Ősmaradványok kevésbé fordulnak elő. Egykori nevét a bánya meredek
oldalában tömegesen fészkelő csókákról (Corvus monedula) kapta, amelyek már nem élnek a
kőfejtőben. Jellegzetes nyílt mészkő sziklagyepi növénytársulások jellemzik. Fontos
megemlíteni, hogy az Üröm Laposkő, egykori kőfejtő alatt húzódik egy ex lege védett víznyelő,
amely összeköttetésben áll a Dunával!

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?
% Erdő
10 % Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
90 % Egyéb
Felhagyott bánya, nyílt mészkőszikla gyepekkel.

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
G2: köves, sziklás gyepek, fehér, szürkés sziklákkal (mészkő, dolomit), nyíltabb gyepek, sok
kővel U6: nyitott bányafelület, nyílt mészkőszikla gyepekkel
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2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: egykori bányászat
Jellemzőik, intenzitás:

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Őrzés, Bemutatás,
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"): Kevés
Keskenylevelű ezüstfa: Kevés
Muflon: Nincs
Egyéb (nevezze meg): fekete fenyő - 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?
Foltokban megmaradt pusztafüves lejtősztyep rétekkel és a Péter-hegy egykori melegkedvelő
tölgyeseivel és betelepített fekete fenyveseivel.

2.10. Érintkezik a terület más természetvédelmi oltalmat élvező területtel? (pl. Natura 2000,
országos védettség, ex lege) - Igen

2.11. Ha igen, milyen természetvédelmi oltalmat élvező területtel? - A Péter-hegy helyi
jelentőségű természetvédelmi területtel és a Laposkő alatt húzódó ex lege védett víznyelővel.

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)

törpe nőszirom (8-10 tő) tavaszi hérics (15-20 tő) árlevelű len (4-5 tő) borzas szulák ( 2-3 tő)

hangyabogáncs (4-5 tő) budai imola (5-10 tő)

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

barátposzáta (2-3 ének) fülemüle (1-2 ének)

5. Egyéb észrevétel

A tanösvény táblák mellett a védettséget jelző táblák kihelyezése is indokolt.
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