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Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Kálvária-domb és környéke

Utoljára módosítva: 2014-09-25 06:32:21

Megye: Pest Községhatár: Vác

A terület kiterjedése: 5.3935 hektár Védetté nyilvánítás év: 1996

GPS koordináták: 47°46'57 ; 19°08'45

Felmérést végző személy(ek) neve: Sáfrán Eszter, MME 22 hcs

E-mail címe(k): ska@fotoska.hu

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A terület Vác központi részétől nem túl messze található a Kosdi út mentén haladva a városi
kórház közelében. Középponti koordinátái (EOV): 657393 270938

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A váci Kálvária-domb alapvetően műemléki környezetű terület, a szakrális látogatóhely
megközelítését könnyítendő sétányok szelik át a bolygatott gyepterületet. A terület alapvetően
egy löszdomb, azonban mára az eredeti növényzet teljesen átalakult illetve a zavarástűrő fajok
dominálnak. Az épület kb. egy évtizeddel ezelőtti felújításával párhuzamosan a terület teljes
rendezésére is sor került, ekkor számos cserjesort telepítettek, amelynek vezérfaja a környéken is
honos (de nem teljesen ide való) cserszömörce. E mellett sajnos spontán módon terjed a
bálványfa és az ördögcérna is. A mostani kép leginkább egy városi parkra emlékeztet, amelyben
a spontán előforduló fajok is teret kapnak a telepítettek mellett.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

2.1. Megtalálható még a védettség indoka a területen? - Részben

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
A gyepterület egy része erősen emberi hatás alatt áll, csak kis része mondható
természetszerűnek. A korábban a kezelt területegységből kihagyott gyapjas gyűszűvirág
élőhelyéül szolgáló cserjés foltnak nyoma sincs, vélhetően áldozatul esett a korábbi teljes
rendezésnek, parkosításnak.

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
% Erdő
40 % Gyep
50 % Cserjés
% Vizes terület
10 % Egyéb
Beépített terület (műemlék) illetve kialakított (murvával felszórt) sétány.

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
OC, U2, U6,
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2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás,
Egyéb típus: városi park jellegű fenntartási munkák (cserjetelepítés és gondozás), fűnyírás (nem
klasszikus kaszálás, hanem vsz motoros kézikaszával végzett nyírás)
Jellemzőik, intenzitás: folyamatosan, de időszakosan végzett kaszálás, park jellegű fenntartás

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: Nincs
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Kevés
Bálványfa ("ecetfa"): Kevés
Keskenylevelű ezüstfa: Nincs
Muflon: Nincs
Egyéb (nevezze meg): ördögcérna - kevés

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: 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)

Védett növényfaj előfordulását nem tapasztaltuk. A korábban a területről leírt fokozottan védett
gyapjas gyűszűvirág (Digitalis lanata) már nem található meg, vélhetően eltűnt.

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

Védett fajok: Fürge gyík (Lacerta agilis), Zöld gyík (Lacerta viridis), Fekete rigó (Turdus
merula), Barátposzáta (Sylvia atricapilla), Zöldike (Carduelis chloris), stb. Fok.védett fajok: A
területen felhagyott, de természetszerű falakkal rendelkező homokbánya található, amelyben kb.
10 pár gyurgyalag (Merops apiaster) költ rendszeresen

5. Egyéb észrevétel
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