
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

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

Utoljára módosítva: 2013-08-17 17:01:56

Megye: Veszprém Községhatár: Veszprém

A terület kiterjedése: 0.9731 hektár Védetté nyilvánítás év: 2007

GPS koordináták: 47.09044,17.907414

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.):
A helyenként sziklakibúvásokkal tarkított dolomit domb, a tetején a Szt. Miklós templom
romjaival, a Város központi területén fekszik. Székesfehérvár felől a 8-as sz. főúton Veszprém
központja felé először a Budapesti úton, majd két körforgalmon áthaladva "egyenesen" a
Brusznyai Árpád út, a Szabadság térig, ahol a villany lámpánál a balra kanyarodó sávba sorolva
a Megyeháza térre érünk. A Megyeháza előtt elhaladva tovább a Komakúti tér, ahonnan már
Egyetem úttól (mely a Tapolca felé vezető út) balra látható a kis sziklaalakzat, az Egyetemi
kollégium épületének tövénél.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A szikla alakzatot körbe fák-bokrok karéja övezi, csak a plató a templomromokkal nyílt gyep,
melyet rendszeresen nyírnak. Több, részben kiépített, részben spontán kialakult gyalogösvény
vezet föl a meredek oldalakon keresztül a platóra. A tetőn lévő rom a középkori Veszprém egyik
városrészének "Szent Miklós-szeg" templomának alapjai. Feltehetőleg a Szentmiklósszeg volt a
legősibb a vár körüli települések közül. Ez a városrész a mai Egyetemváros északi, illetve kis
részben a belváros déli területeire terjedt ki, a mai Komakút tértől egészen a Megyei Kórházig és
az alsóvárosi temető északi feléig. A szeg az Itália felől érkező és Buda felé folytatódó, római
eredetű Nagyút, valamint az ebből a piac felé induló Hosszú utca és a Balatonhoz tartó
alacsonyabb rendű utak csomópontjánál jött létre. Központját a Kálvária-domb képezte, amire
plébániatemploma is épült (a templomot elsőként 1237-ben említik, feltárt alapfalai jelenleg
megtekinthetők). A területről előkerült 10–11. századi vasolvasztó kemencék, nagyszámú
magyar és külföldi pénz, továbbá a már említett stratégiai utak és magának Szent Miklósnak, a
középkorban a kereskedők és iparosok védőszentjének tisztelete azt tanúsítják, hogy a települést
elsősorban iparosok és kereskedők, továbbá kovácsok, aranyművesek lakták. Elképzelhető, hogy
a népesség egy része külföldi (francia, illetve vallon) származású volt: Szent Miklós tiszteletét
elsősorban ők terjesztették, a plébániatemplom arányai pedig a felső-rajnavidéki építészet
hatásáról vallanak. Szentmiklósszeget ugyanakkor püspöki mezőgazdasági területként is említik.
A városrész birtokosai a püspök, a káptalan, a veszprémvölgyi apácakolostor és nemesek voltak.
(forrás Wikipédia)

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE
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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?
60 % Erdő
30 % Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
10 % Egyéb
sziklás terület

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
U2 Kertvárosok szabadidős létesítmények M8 Száraz-félszáraz erdő- és cserjés szegélyek

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: rendszeres gyepnyírás
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: Kevés
Magas/kanadai aranyvessző: Nincs
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Nincs
Bálványfa ("ecetfa"): Kevés
Keskenylevelű ezüstfa: Nincs
Muflon: Nincs
Egyéb (nevezze meg): zöld juhar

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) - Igen

2.11. Ha igen, milyen természetvédelmi oltalmat élvező területtel? - Erzsébet-Sétány helyi
védett területtel
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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

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)

Nincs

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 leveli béka, zöld gyík, fürge gyík, seregély, tengelic, zöldike, csicsörke,
erdei pinty, mezei veréb, széncinege, kék cinege, barátcinege, őszapó, ökörszem, barátka, szürke

légykapó, kerti geze, lép rigó, énekes rigó, fekete rigó, házi rozsdafarkú, vörösbegy, nagy

fakopáncs, füsti fecske, molnár fecske, kakukk karvaly, európai sün, mókus, nagy pele,

közönséges denevér, korai denevér

5. Egyéb észrevétel

Sajnos a romok környéke szemetes és a terület leírását tartó tábla a firkálásoktól szinte

olvashatatlan.
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