
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Bernecebaráti Templomdomb

Utoljára módosítva: 2013-10-31 21:01:18

Megye: Pest Községhatár: Bernecebaráti

A terület kiterjedése: 1.4661 hektár Védetté nyilvánítás év: 2005

GPS koordináták: 48°02'14" , 18°54'51"

Felmérést végző személy(ek) neve: Nagy Gergő Gábor

E-mail címe(k): nagygoda@gmail.com

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Bernecebarátiba beérve a településen végighaladó Madách útról a Széchenyi útra kell
rákanyarodni. Ezt kell követni egészen a Templom utcáig, mely egy éles jobbos hajtűkanyar
után az első utca lesz jobbra. Egyenesen menvén szembetaláljuk magunkat a Templommal, ahol
van egy kisebb parkoló is. Itt nem kell a lépcsőn felmenni, hanem rögtön előtte jobbra elindulni
egy növényzet által benőtt úton. Néhány méter után elérjük a terület szélét, de a határ nincs
külön jelölve (a növényzetből azonban egyértelműen következik hol van a határ).
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Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A terület megközelítése egyszerű, megtekintése csak a jobbára növényzet által benőtt útról
lehetséges, valamint a Templom utcáról. Pontos határvonala a nyugati oldalon a temető, illetve
az a mellett lévő Templom utca. Délről nehéz meghúzni a határt, a templomtól északra lévő
jobbára akácból álló erdőfolt széle tekinthető annak. Keletről a jobbára növényzet által benőtt út
a határ, emögött már emberi lakóházak vannak. Kicsit északabbra egy akácerdő kezdődik, ez
határolja még északkeleten-északon is a területet. Domborzatát tekintve erősen lejtős a terep, a
Templom utca közelében északkelet-délnyugat irányban húzódik egy gerinc, a növényzet is
ennek mentén válik szét ("északi és déli oldalra"). A terület túlnyomó része, a "déli oldal"
sziklakibúvásokkal tarkított löszgyep (Á-NÉR: H5a Löszgyepek, kötött talajú sztyeprétek),
olyan alacsony termetű domináns egyszikűekkel, mint a csenkesz (Festuca sp.), a tarackbúza
(Elymus sp.), a keskenylevelű perje (Poa angustifolia) és a rozsnok (Bromus sp.). A kétszikűek
közül gyakori a kakukkfű (Thymus sp.), a borsos varjúháj (Sedum acre), a ligeti zsálya (Salvia
nemorosa), a réti útifű (Plantago media) és a közönséges cickafark (Achillea millefolium),
foltokban fordul elő a dúsvirágú ökörfarkkóró (Verbascum densiflorum) és a sarlós gamandor
(Teucrium chamaedrys). Leszámítva a helyenként megjelenő akácsarjakat, semmiféle tájidegen
növényfaj nem látható a területen. A templom irányából erősen cserjésedik (Á-NÉR: P2b
Galagonyás-kökényes-borókás száraz cserjések) a terület, ami egészen a gerincháton
végighúzódik. Olyan fásszárúak fordulnak elő, mint a virágos kőris (Fraxinus ornus), a korai
juhar (Acer platanoides), a fehér akác (Robinia pseudoacacia) és a vadkörte (Pyrus pyraster), a
cserjeféléket pedig elsősorban a kökény (Prunus spinosa), a galagonya (Crataegus sp.) és a
rózsák (Rosa sp.) képviselik. Ennek folytatásaként a területen nagyon sok gyepübükköny (Vicia
sepium) van, és a rozsnok is itt a leggyakoribb. A cserjés szélén, a gerinctől északra egészen a
temetőig és a három feszületig egy részben kaszált gyep húzódik, magas termetű fűfélékkel,
úgymint csomós ebírrel (Dactylis glomerata), réti ecsetpázsittal (Alopecurus pratensis) és
franciaperjével (Arrhenatherum elatius). Ez a rész kétszikűekben lényegesen szegényebb. A
terület keleti határán húzódó erdőből akácsarjak kezdték el belepni ezt a részt. A terület
közvetlen közelében fut a Mária út és a kék túraútvonal.

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?
1 % Erdő
90 % Gyep
9 % Cserjés
% Vizes terület
% Egyéb
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2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
H5a Löszgyepek, kötött talajú sztyeprétek 90% P2b × S6 Galagonyás-kökényes-borókás száraz
cserjések × Nem őshonos fafajok spontán állományai 10%

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás,
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás: A terület bejárásakor a templomhoz felvezető lépcsősor melletti bal oldali
terület volt lekaszálva. Ez a rész még nem tartozik a területhez, de a jobb oldali terület is egész
biztosan kaszálás alatt áll. Ez a rész sem tartozik még a védett területhez, de mivel közte és a
védet terület között nincs kijelölve határ, ezért elképzelhető, hogy egy kis részét érinti a kaszálás
(értelemszerűen nem a köves részeket érintheti). A Templom utca melletti rész frissen volt
kaszálva, feltehetőleg itt intenzíven kaszálnak

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

Egyéb típus:

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Kevés
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? - Igen
Darabszám:
Állapotuk:
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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)

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

fürge gyík (Lacerta agilis) 1példány, zöld gyík (Lacerta viridis) 1példány, énekes rigó (Turdus
philomelos) 2 pár, tövisszúró gébics (Lanius collurio) 1pár, füsti fecske (Hirundo rustica) 10
vadászó példány, barátposzáta (Sylvia tricapilla) 2 pár, meggyvágó (Coccothraustes
coccothraustes) 2 pár, házi veréb 1pár Natura 2000-es állatfajok: tövisszúró gébics (Lanius
collurio) 1pár

5. Egyéb észrevétel
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