
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Pogánysánc

Utoljára módosítva: 2014-09-17 18:54:34

Megye: Komárom-Esztergom Községhatár: Súr

A terület kiterjedése: ____ hektár Védetté nyilvánítás év: 2003

GPS koordináták: WSG84 É 47,35701; K
018,03762 EOV 573717; 224159

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.):
Súr 091 hrsz Súr községen belül a Kossuth Lajos utcán (főutca) haladva attól nyugatra a Mező
utcába fordulunk. Átkelve a Súri-patakon az utolsó háznál a fakerítés mellett balra térünk el,
majd rövidesen, kb. 200 méter múlva az út mellett jobb kézre emelkedik a pogánysánc.

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: – A területet már Pesty Frigyes is várként
említette meg a 19. századi helységnévtárában. Bár a néphagyomány úgy tartotta, hogy a várat a
törökök építették, azonban ez csak a képzelőerő szüleménye. Ugyanúgy semmi valóságalapja
nincs annak, hogy a területen bronzkori sáncok léteztek volna. Formája és kialakítása alapján a
dombtetőn egy középkori úgy nevezett „motte” állhatott, s mint ilyen, nem egyedülálló
Komárom-Esztergom megyében. Kialakítása annyiban egyedi és jellegzetes, hogy a központi
része a dombhátnál alacsonyabban helyezkedett el, a hasonló, közeli (Kocs-Tekevár,
Réde-Várhely) példáknál ez fordítva van. A Pogánysánc a településtől mintegy 500 méterre
délkeletre található, a Súri-patak vizenyős völgye fölé magasodó dombháton. A dombhát
hosszúkás és keskeny alakú, északi végét egy széles és viszonylag mély árokkal vágták le, így a
belső terület átmérője kb. 30 méter. Az elválasztó árok szélessége 47 méter, ennek mélysége a
vár felől 2 méter, a dombgerinc felöl 7 méter. A keleti és nyugati oldalát is szántották a
közelmúltig.

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

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
S1, P2a, P2b, OC

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás, Legeltetés, Erdészeti tevékenység
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás: kaszálás-legeltetés alkalomszerű, erdőgazdálkodás üzemterv szerint

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Nem

Egyéb típus:

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Sok
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Nincs
Magas/kanadai aranyvessző: Sok
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Sok
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: 1 db
Vadetető: 0 db
Szóró: 0 db
Egyéb (név és db):

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. Több száz tő őszi kikerics (Colchicum autumnale).

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: 1-2 pár tövisszúró gébics (Lanius collurio), mezei poszáta
(Sylvia communis), 1-2 pár erdei pinty (Fringilla coelebs), 2-3 pár barátposzáta (Sylvia
atricapilla), 1-2 pár csuszka (Sitta europaea).

5. Egyéb észrevétel
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