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Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Cseszneki várhegy

Utoljára módosítva: 2013-08-17 16:41:20

Megye: Veszprém Községhatár: Csesznek

A terület kiterjedése: 7.8091 hektár Védetté nyilvánítás év: 1952

GPS koordináták: 47.350876,17.880281

Felmérést végző személy(ek) neve: Balogh László

E-mail címe(k): smaragd60@gmail.com

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Zirctől 13 km-re Győr felé haladva a 82-es sz. főútról érhető el a festő látványt nyújtó Csesznek
és a település fölé magasodó Vár. A védett terület gyakorlatilag a Vár-hegy déli meredek oldala,
mely egyrészt magától a Vártól érhető el, de nem szükséges bemenni a településre sem, mert a
főút mentén van egy parkoló, ahonnan csodás panoráma van a várra és innen vezet egy jól
kitaposott gyalogos ösvény a hegy lábához.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A Dunántúl egyik legfestőibb várromja, mely a folyamatos és szakszerű helyreállítási
munkáknak köszönhetően egyre magasodó falaival igazi turisztikai attrakció. A Vár-hegy valaha
erdővel borított terület lehetett, melyet a vár felépítése után (a várat támadók elleni védekezés
megkönnyítése miatt) letaroltak. Ezt az állapotot évszázadokon keresztül váltakozó intenzitással
igyekeztek is fenntartani. Miután stratégiai jelentőségét elvesztette a vár, fölerősödött a Várhegy
oldalainak becserjésedése és kezdetben csak a lábi részeken, napjainkra már a falak közelében is
teret hódított a fás vegetáció. A sziklakibúvások és meredek oldalak még most is őrzik
különleges élővilágukat, melyek egyetlen zavaró tényezője a kíváncsiskodó ember és az
időközben kiépített drótköteles sziklamászó pályát igénybe vevők hada.

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?
80 % Erdő
5 % Gyep
15 % Cserjés
% Vizes terület
% Egyéb
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2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
LY4 Tölgyes jellegű sziklaerdők és tetőerdők M7 Sziklai cserjés

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
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: Nincs
Magas/kanadai aranyvessző: Nincs
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Nincs
Bálványfa ("ecetfa"): Kevés
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? - Igen

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?
erdőkkel és gyepekkel

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)

nem találtam

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

imádkozó sáska zöld gyík, fürge gyík, erdei sikló erdei pinty, mezei veréb, széncinege, őszapó,
barátka, énekes rigó, fekete rigó, házi rozsdafarkú, vörösbegy, kakukk, egerészölyv, karvaly,
európai sün, nagy pele, erdei egér,

5. Egyéb észrevétel
Bár a terület meredek, de sok helyütt a bálványfa és az akác eltávolítása szükséges lenne. A
Vár-hegyről és környékéről botanikai és zoológiai leírás készült, mely a Bakonyi
Természettudományi Múzeumban hozzáférhető. Csesznek község Önkormányzata
Képviselő-testületének A 8/2008. (VII. 11.) rendelettel módosított 14/2007. (XII.10). rendelete a
helyi jelentőségű védett területek védettségének fenntartásáról egységes szerkezetben
rendelkezésre áll.

3/3


