
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Veszprém, Ördögszikla

Utoljára módosítva: 2013-08-17 16:58:02

Megye: Veszprém Községhatár: Veszprém

A terület kiterjedése: 8.195 hektár Védetté nyilvánítás év: 2011

GPS koordináták: 47.098429,17.860159

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 külterületén a várostól nyugatra a Csatár-hegytől keletre a Tekeres-völgy bejáratánál
található a sziklakibúvás és környezete.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Az Ördög-szikla tömeges megjelenésű világos szürke felső-triász korú dolomitból épül fel.
Vastagpados rétegzettsége jól látható. A képződmény tetején jól megfigyelhető a víz oldásos
nyomai, melyek elég mély kanyonokat vájtak a karbonátos kőzetbe és amelyről egyik
névváltozatát kapta: Ördög-rágta-kő. A dolomit sziklatömb oldalán jól láthatók a vastagpados
rétegek és a jellegzetes dolomitbreccsa szövet is, mely tektonikai eredetre utal. A szikla alakzat
tetején egyáltalán nincs talaj. A lankásabb oldalon is csak rendzina. A tágabb környék
klimazonális erdőtársulását a város közelsége folytán leirtották, természetes erdő csak kevés
helyen, leginkább a meredek völgyoldalakon, szűk völgyaljakon maradtak fenn. A dolomit
kopárokon csak az új telepítésű fekete- és erdeifenyvesek alkotnak zárt erdőket. A megmaradt
kopárokat napjainkban is legeltetik.

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?
50 % Erdő
50 % Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
% Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
H2 Felnyíló, mészkedvelő lejtő- és törmelékgyepek M1 Molyhos tölgyes bokorerdő S4 Ültetett
erdei- és feketefenyvesek

1/3



ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Legeltetés,
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás:

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Legeltetés,
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: Nincs
Muflon: Nincs
Egyéb (nevezze meg):

2.7. Része a terület a Natura 2000 hálózatnak? - Igen
Egy része: 100 %

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? - 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)

tavaszi hérics magyar repcsény árlevelű len pusztai árvalányhaj déli berkenye
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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)

imádkozó sáska, zöld gyík, fürge gyík, seregély,kenderike,sordély citrom sármány, mezei
pacsirta, búbosbanka, fekete rigó, énekes rigó, lép rigó, tövisszúró gébics gerle vörös vércse,
karvaly európai sün,

5. Egyéb észrevétel
A terület közkedvelt kiránduló hely, gyalogosok és kerékpárosok egyaránt sűrűn keresik fel, de
sajnos terepmotorosok is. 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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