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Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Mészégető

Utoljára módosítva: 2013-09-12 09:38:23

Megye: Komárom-Esztergom Községhatár: Várgesztes

A terület kiterjedése: 1.1736 hektár Védetté nyilvánítás év: 1994

GPS koordináták: 600.800 – 237.482

Felmérést végző személy(ek) neve: Musicz László, Hűvös-Récsi Annamária

E-mail címe(k): fabalis@gmail.com

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Várgesztes zsáktelepülés, így megközelítése csak egy irányból, Környe és Vértessomló felől
lehetséges. A villaparkot (holland üdülőfalut) elhagyva, néhányszáz méter megtétele után,
közvetlenül a falu előtt balra lent a völgyben húzódik a védett terület. A gépkocsit a faluba
beérve, a szépen kialakított kicsiny horgásztó parkolójában hagyhatjuk, majd innen
visszagyalogolva érjük el a területet.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A Gesztesi-patak völgyében védelem alá helyezett terület a hátterében húzódó, 400 méter fölé
magasodó hegyek koszorújával tájképileg megkapó, de természetvédelmi szempontból sajnos
kevésbé értékes. A faluban eredő csekély vizű forrás vízhozamát a kb. 10 éve kialakított
horgásztó szinte teljesen leköti, így a völgybe, a Mészégető környékére is alig jut víz. A területet
borító erdő vegyes összetételű lombos erdő.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
A védett terület a Gesztes-patak völgyének felső része, amely a környező vértesi erdőkhöz
mérten, illetve a szomszédos „Régi tó medre” helyi TT-hez képest is kissé jellegtelen, a
védettség fenntartása megkérdőjelezhető.

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
90 % Erdő
0 % Gyep
8 % Cserjés
2 % Vizes terület
0 % Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
P2a – Üde és nedves cserjések, D6 – Ártéri és mocsári magaskórósok, árnyas nyirkos
szegélynövényzet L2a – Cseres-kocsánytalan tölgyesek P1 – Őshonos fafajú fiatalosok
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2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Erdészeti tevékenység
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: Kevés
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Kevés
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?
A Vértes nagy kiterjedésű, zárt erdeivel

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? - Vértes kiemelt jelentőségű
természetmegőrzési és madárvédelmi 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)

Bíboros kosbor (Orchis purpurea): 4-5 tő

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

Gerinctelenek: kis szarvasbogár (Dorcus parallelipipedus), nagy szarvasbogár (Lucanus cervus),
nagy gyöngyházlepke (Argynnis paphia), Atalanta-lepke (Vanessa atalanta), fecskefarkú lepke
(Papilio machaon), kardoslepke (Iphiclides podalirius), c-betűs lepke (Nymphalis c-album)
Kétéltűek: erdei béka (Rana dalmatina), zöld levelibéka (Hyla arborea), zöld varangy (Bufo
viridis) Hüllők: vízi sikló (Natrix natrix), erdei sikló (Elaphe longissima) Madarak:
citromsármány (Emberiza citrinella) 1 pár, énekes rigó (Turdus philomelos) 1 pár, barátposzáta
(Sylvia atricapilla) 2 pár, fekete rigó (Turdus merula) 2-3 pár, Átrepülőként: darázsölyv (Pernis
apivorus), Emlősök: kis patkósdenevér (Rhinolophus hipposideros), közönséges denevér
(Myotis myotis), rőt koraidenevér (Nyctalus noctula)

5. Egyéb észrevétel
Megfontolandó az Észak-Vértes TT-hez csatolása
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