
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Vértessomlói Kálvária-domb

Utoljára módosítva: 2013-08-19 12:58:08

Megye: Komárom-Esztergom Községhatár: Vértessomló

A terület kiterjedése: 4.76 hektár Védetté nyilvánítás év: 1994

GPS koordináták:

Felmérést végző személy(ek) neve: Musicz László

E-mail címe(k): fabalis@gmail.com

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A Kálvária templom Vértessomló délkeleti határában, a lakott területtől kissé távolabb emelkedő
dombon áll. A falu felől a Rákóczi Ferenc utcán érhetjük el a kis templomot, az utca végén
hagyva autónkat, gyalogosan kaptathatunk fel a térkövezett sétányon. Másik megközelítési
lehetőség a Rákóczi út – Szabadság tér – Dózsa György út mentén lehetséges, itt gépkocsival a
templom melletti közpark határáig is el lehet menni. A falu felől (a temetőtől) jól látszik a
lombok fölé magasodó templomtorony.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A falutól délkeletre emelkedő 256 m magas Kálvária-hegyen az 1700-as évek elején kis kápolna
állt, melynek düledező épületét 1736-ban Esterházy József gróf építette át, megnövelve és
szentéllyel is ellátva. A bécsi kapucinusok templomában őrzött Mária kegykép másolata a
vértessomlói templomba kerülvén valóságos zarándoklatot indított el és így vált kegyhellyé. A
Sarlós Boldogasszony tiszteletére felszentelt kegytemplom mai formáját 1875-ben nyerte el,
búcsújáró helyként fontos állomása a Magyarországon át vezető Mária zarándokútnak is. A
szépen rendben tartott, igényesen felújított természeti környezetben ma is látható 3 impozáns
méretű kislevelű hárs, melyek több, mint 2 évszázadosak. A templom melletti parkban gondozott
gyepterület, közpark húzódik, a falu felől pedig szép térkövezett sétány vezet fel a dombtetőn
álló templomhoz. A templom tágabb környezetében már a nagy kiterjedésű vértesi erdők
húzódnak, kisebb gyepterületekkel tarkítva. A védett területen különösebb növénytani érték
ugyan nem található, de tájképi jelentősége nagy és a faóriások is lenyűgöző látványt nyújtanak.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
Főleg tájképi, kultúrtörténeti szempontból
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2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
50 % Erdő
15 % Gyep
5 % Cserjés
0 % Vizes terület
30 % Egyéb
templom épület és közpark, sétautakkal, nyírt gyepekkel, kerti beültetéssel

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
P6 – parkok, kastélyparkok, arborétumok és temetők az egykori vegetáció maradványaival vagy
regenerálódásával RA – őshonos fajú facsoportok, fasorok, erdősávok L2b – cseres-kocsányos
tölgyesek

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás, Erdészeti tevékenység
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás:

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Kaszálás,
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: 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?
A Vértesi Natúrpark nagy kiterjedésű erdőterületeivel

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 területtel és madárvédelmi területtel

2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Igen
Darabszám: 1
Állapotuk: felújítandó
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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)

Védett növényfaj nem ismert a területen

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

szarvasbogár (Lucanus cervus), kardoslepke (Iphiclides podalirius), nappali pávaszem (Inachis
io) Fürge gyík (Lacerta agilis) Szürke légykapó (Muscicapa striata), meggyvágó (Coccothraustes
coccothraustes), vörösbegy (Erithacus rubecula), énekes rigó (Turdus philomelos), fekete rigó
(Turdus merula) Közönséges denevér (Myotis myotis)

5. Egyéb észrevétel
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