
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Csévi-barlang környéke

Utoljára módosítva: 2014-09-17 18:52:17

Megye: Komárom-Esztergom Községhatár: Piliscsév

A terület kiterjedése: 1,0000 hektár Védetté nyilvánítás év: 2004

GPS koordináták: WSG84 É 47,68659; K
018,84205 EOV 634581; 260327

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.):
Piliscsév 0177 hrsz Piliscsév községen belül a „KP” (kék-piros) országos turista jelzésen
indulunk el a Pilis-hegység felé, majd a „P” (piros) jelzésen folytatjuk az utunkat és a „PO”
(piros O) jelzésen fejezzük be az utunkat, hiszen ez már az Eszperantó-forrásig visz bennünket.
A forrás jelzett, kiépített úton jutunk el a barlangig.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Védett érték jellege: földtani, tájképi Látogathatóság: szabadon Országos jelentőségű, vagy
közösségi jelentőségű védett terület érintettség: Nemzeti Ökológiai Hálózat, Natura 2000
természetmegőrzési terület Basinai-völgy feletti mészkőszirt oldalában látszik a Csévi-barlang
nyílása vagy egyes források szerint a Csévi-átjáró. Tágas torka nagyobb barlangot sejtet, de alig
hosszabb 10 m-nél. Egy tágasabb csarnokból és egy felső nyíláshoz vezető kéményből áll. 14
méter a vertikális és 14 méter a magassága. Pusztuló barlang. Ha a múzeumban őrzött régészeti
leletek valóban innen származnak (ami nem egészen bizonyos), akkor ez a tágas barlangcsarnok
már az őskőkor emberének is tanyája vagy menedékhelye volt.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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?
100 % Erdő
0 % Gyep
0 % Cserjés
0 % Vizes terület
0 % Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
K2, K5, M1, G2
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2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Erdészeti tevékenység
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás: üzemterv szerint

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Felmérés, Őrzés, Bemutatás, Szálalás,
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? - Igen
Egy része: 100 %

2.8. Érintkezik a terület más természetes élőhelyekkel? - Igen

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?
természetközeli erdőkkel

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? - Natura2000
Természetmegőrzési terület (Pilis és Visegrádi-hegység, HUDI20039)

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

2.13. Vannak vadgazdálkodási létesítmények a területen?
Magasles: 0 db
Vadetető: 0 db
Szóró: 0 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)

Fokozottan védett növényfajok: Nem ismerünk a területen. Védett növényfajok: 100-500 tő
tavaszi hérics (Adonis vernalis), 10-50 tő pirosló hunyor (Helleborus purpurascens)

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; kígyászölyv (Circaetus gallicus) rendszeresen
táplálkozik a területen, vándorsólyom (Falco peregrinus) rendszeresen táplálkozik a területen.
Védett fészkelő/szaporodó/vonuló fajok: szórványos közönséges denevér (Myotis myotis),
szórványos erdei béka (Rana dalmatina), 1 pár holló (Corvus corax), 1 pár macskabagoly (Strix
aluco), 1 pár fekete harkály (Dryocopus martius), 1 pár közép fakopáncs (Leiopicus medius), 1
pár hamvas küllő (Picus canus), 1 pár bajszossármány (Emberiza cia), 1 pár tövisszúró gébics
(Lanius collurio), 2-3 széncinege (Parus major), 2 pár erdei pinty (Fringilla coelebs), 1-2 pár
örvös légykapó (Ficedula albicollis), 3-5 pár barátposzáta (Sylvia atricapilla), 1-2 pár csuszka
(Sitta europaea).

5. Egyéb észrevétel
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