
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Temetői régi sírkövek környezete

Utoljára módosítva: 2013-10-07 17:41:03

Megye: Komárom-Esztergom Községhatár: Bajna

A terület kiterjedése: ____ hektár Védetté nyilvánítás év: 2003

GPS koordináták: WSG84 É 47,65601; K
018,60295 EOV 616610; 257003

Felmérést végző személy(ek) neve: Tulogdi Áron

E-mail címe(k): tulogdi.aron@dinpig.hu

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Bajna 439 hrsz Bajnán a Vértes utcán lefelé haladva a Gagarin utcába jobbra fordulva a temető
kerítése mellé érünk. A temető második bejáratánál már láthatjuk a védett feszületet, és jobbra
mögötte a Sándor-szarkofágot.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Védett érték jellege: kultúrtörténeti Látogathatóság: szabadon Országos jelentőségű, vagy
közösségi jelentőségű védett terület érintettség: - Műemléki védelem alatt is áll a
Sándor-szarkofág és a körülötte lévő, kerítéssel körbevett 36 m2 terület, valamint a közelben álló
feszület. A kettő között elhelyezkedő, felújított, az 1800-as évekből származó sírköveket az
eredeti szándék szerint szintén védelemre tervezték, ám ezek valószínűleg valamilyen hiba miatt
nem kerültek bele a jogszabályba. A Sándor család síremléke klasszicista stílusú, oldalán
található táblán latin nyelvű felirat található. A kőből készült szarkofág kétlépcsős, dísztelen
talapzaton álló, téglatest formájú, díszes, sírládára emlékeztető építmény. A felső rész oldalain
dór jellegű oszlopok, tetején mind a négy oldalról timpanon formájú fedés található. A szarkofág
körül kőből készült, dór jellegű pillérek közötti, kovácsoltvas elemekből készült kerítés
található. A temető bejáratánál található feszületet Hosszik Imre plébános emeltette 1836-ban. A
bronzból öntött Jézus Krisztus testét hordozó kőfeszület klasszicista stílusú lábazatra van
emelve. Az alsó keresztszár szabálytalan kövek halmát idéző faragványra ül rá. A lábazaton
márványtáblába vésett, latin nyelvű felirat található.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
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2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
0 % Erdő
0 % Gyep
0 % Cserjés
0 % Vizes terület
100 % Egyéb
temető

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
temető

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

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: Nincs
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Nincs
Magas/kanadai aranyvessző: Nincs
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Nincs
Bálványfa ("ecetfa"): Nincs
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? - 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? - Nem
Darabszám:
Állapotuk:
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2.13. Vannak vadgazdálkodási létesítmények a területen?
Magasles: 0 db
Vadetető: 0 db
Szóró: 0 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)

Fokozottan védett növényfajok: Nem ismerünk a területen. Védett növényfajok: Nem ismerünk
a területen.

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

Fokozottan védett fészkelő/szaporodó/vonuló fajok: Nem ismerünk a területen. Védett

fészkelő/szaporodó/vonuló fajok: 1 pár nagy fakopáncs (Dendrocopos major), 1 pár fekete rigó

(Turdus merula), 1 pár seregély (Sturnus vulgaris), 1 pár erdei pinty (Fringilla coelebs), 1 pár

tengelic (Carduelis carduelis), 1 pár csicsörke (Serinus serinus)

5. Egyéb észrevétel
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