
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Nagy-Gete csúcs környéke

Utoljára módosítva: 2013-10-07 17:43:43

Megye: Komárom-Esztergom Községhatár: Csolnok

A terület kiterjedése: 58,3394 hektár Védetté nyilvánítás év: 2001

GPS koordináták: WSG84 É 47,70786; K
018,68612 EOV 622885; 262735

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.):
Csolnok 012 hrsz A terület több irányból megközelíthető. Csolnok felől érkezve az Auguszta
utca végében található futballpálya mellett érdemes parkolni, innen jelöletlen gyalogösvény
vezet fel a Gete déli oldalán, amely már maga a védett terület. Ezenkívül az országos kék
túraútvonal Dorog és Tokod közötti szakasza érinti a területet, így ezen is megközelíthetjük.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Védett érték jellege: állat- és növénytani, tájképi Látogathatóság: szabadon Országos
jelentőségű, vagy közösségi jelentőségű védett terület érintettség: Nemzeti Ökológiai Hálózat,
Natura 2000 Természetmegőrzési terület A Nagy-Gete a Keleti-Gerecse legmagasabb csúcsa,
anyaga dachsteini mészkő. Tipikus sasbérc, amely meredeken kiemelkedik környezetéből.
Ennek megfelelően meghatározó tájképi értéket képvisel, nagy távolságból is jól felismerhető.
Ennek megfelelően a Getére látogatók elé is fantasztikus panoráma nyílik a Gerecse, a Pilis és a
Budai-hegység irányába. Gerince kelet-nyugati irányú, a védett terület a hegy déli lejtőjét
foglalja magába. Itt száraz, meleg klíma jellemző, cserjésedő, kőrisesedő, nyílt sziklagyepek
találhatók, néhol pados sziklakibúvásokkal. A területen több foltban található telepített
feketefenyves. A hegycsúcs közelében kereszt áll. A területen védett madárfajok és a
sziklagyepekhez kötődő védett növények élnek, de természeti értékekben nem annyira gazdag,
mint a közeli Magos-hegy.

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?
65 % Erdő
20 % Gyep
15 % Cserjés
0 % Vizes terület
0 % Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
G2, H1, H2, H5a, OC, OF, P2b, M8, L1, M1, L2a, S1, S4

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Erdészeti tevékenység
Egyéb típus: illegális terepmotorozás
Jellemzőik, intenzitás: erdőgazdálkodás üzemterv szerint; az illegális terepmotorozás a
Nagy-Getén és környékén meglehetősen intenzív, ezzel jelentős terhelést okoz

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Felmérés, Őrzés,
Egyéb típus:

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Sok
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Kevés
Magas/kanadai aranyvessző: Nincs
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Kevés
Bálványfa ("ecetfa"): Nincs
Keskenylevelű ezüstfa: Nincs
Muflon: Kevés
Egyéb (nevezze meg): jelentős mennyiségben található feketefenyő.

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?
természetközeli erdő, felhagyott gyümölcsösök helyén kialakult löszgyep

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? - Natura 2000
Természetmegőrzési terület (Északi-Gerecse, HUDI20018)

2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Nem
Darabszám:
Állapotuk:

2/3



ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

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: 5000-10000 tő
hóvirág (Galanthus nivalis), 50-100 tő selymes peremizs (Inula oculus-christi), 1000-5000 tő
tavaszi hérics (Adonis vernalis), 50-100 tő fehéres csüdfű (Astragalus vesicarius ssp. Albidus),

100-500 tő pusztai meténg (Vinca herbacea), 100-500 tő szürkés ördögszem (Scabiosa

canescens), 100-500 tő leánykökörcsin (Pulsatilla grandis)

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: darázsölyv (Pernis apivorus): 1 pár a

közelben fészkel és táplálkozik a területen; gyurgyalag (Merops apiaster): rendszeresen 5-15 pár

fészkel a területen; kígyászölyv (Circaetus gallicus) rendszeresen táplálkozik a területen,

vándorsólyom (Falco peregrinus) rendszeresen táplálkozik a területen. Védett

fészkelő/szaporodó/vonuló fajok: szórványos fűrészlábú szöcske (Saga pedo), szórványos

sisakos sáska (Acrida ungarica), gyakori zöld gyík (Lacerta viridis), gyakori fürge gyík (Lacerta

agilis), gyakori fali gyík (Podarcis muralis), gyakori erdei béka (Rana dalmatina), szórványos

nagy szarvasbogár (Lucanus cervus), 2-3 pár fekete harkály (Dryocopus martius), 2-3 pár

nyaktekercs (Jynx torquilla), 2-3 pár sárgarigó (Oriolus oriolus), 3-4 pár tövisszúró gébics

(Lanius collurio), 2-3 pár lappantyú (Caprimulgus europaeus), 2-3 pár sordély (Emberiza

calandra), 3-5 pár fülemüle (Luscinia megarhynchos), 2-3 pár karvalyposzáta (Sylvia nisoria),

2-3 pár erdei pacsirta (Lulula arborea), 2-3 pár búbos banka (Upupa epops).

5. Egyéb észrevétel
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