
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Jutaspusztai szikla alakzat

Utoljára módosítva: 2013-08-17 16:57:26

Megye: Veszprém Községhatár: Veszprém

A terület kiterjedése: 0.2282 hektár Védetté nyilvánítás év: 2011

GPS koordináták: 47.120921,17.904984

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.):
Veszprém északi városrésze az egykor önálló település Jutaspuszta. A veszprémi északi
körgyűrűn (Házgyári úton) haladva a vasútállomáshoz vezető körforgalom utáni első
körforgalom első kihajtója lesz a Kisréti út. Két vasúti kereszteződésen áthaladva 400 méter
megtétele után jobb kéz felől, tűnik elénk a kis domb tetején a szikla alakzat.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A szikla kibúvás kis alapterületű dombja a Kisréti utca keleti oldalán található, három oldalról
épületek veszik körül. A sziklát alkotó dolomit a felső-triászban sekély vízben, trópusi
viszonyok között képződött. Jelenleg gyér növényzettel és helyenként sekély talajtakaróval
fedett. A lankásabb oldalon lösszel kevert rendzina talaj alakult ki. A nyugati oldalon középkorú
gledicsia fasor határolja. A délnyugati oldalon erős cserjésedés indult, melyet főként kökény
alkot. A sziklaalakzat keleti meredek oldala tövében hatalmasra nőtt fekete bodza található. Egy
gledicsia egész a csúcs közelében nőtt ki.

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
80 % Gyep
20 % Cserjés
% Vizes terület
% Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
H2 Felnyíló, mészkedvelő lejtő- és törmelékgyepek
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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: Nincs
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Kevés
Magas/kanadai aranyvessző: Nincs
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Nincs
Bálványfa ("ecetfa"): Nincs
Keskenylevelű ezüstfa: Nincs
Muflon: Nincs
Egyéb (nevezze meg): gledicsia

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? - Igen
Darabszám: 1
Állapotuk: jó állaptú

2.13. Vannak vadgazdálkodási létesítmények a területen?
Magasles: db
Vadetető: db
Szóró: db
Egyéb (név és db):

Nincs

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)

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

a kis kiterjedés miatt konkrét fészkelő faj nincs, de a területen rendszeresen megfigyelhető fajok:
imádkozó sáska, zöld gyík, fürge gyík, seregély,kenderike,sordély citrom sármány, mezei
pacsirta, fekete rigó, énekes rigó, lép rigó, tövisszúró gébics gerle vörös vércse, karvaly európai
sün,

5. Egyéb észrevétel
A terület védettségét a 7/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet mondja ki. A megalapozó
dokumentum mind az Önkormányzatnál, mind a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságnál
megtalálható. A védettséget jelző tábla mellett szépen kivitelezett a terület természeti értékeit
bemutató tájékoztató tábla áll, melynek szövegrészletei beépültek a leírásaimba.
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