ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP
Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Alsóörsi Szabadság-kilátó
Utoljára módosítva: 2013-08-17 12:16:13
Megye: Veszprém

Községhatár: Alsóörs

A terület kiterjedése: 0.1943 hektár

Védetté nyilvánítás év: 2001

GPS koordináták: 47.007336,17.980352
Felmérést végző személy(ek) neve: Balogh László
E-mail címe(k): smaragd60@gmail.com
A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Balatonalmádi és Felsőörs közötti úton, Almádi felől haladva a települést elhagyva bal kéz felől
lesz a Kilátó utca. Itt már tábla mutatja az Csere-hegyi kilátót. Az út eleje egykor aszfaltos
lehetett, majd murvás, de jelenleg nagyon rossz állapotban van, az eső mély árkokat vájt emiatt
szgk-val járhatatlan. Cca 1 km után érünk fel a tetőre a kilátó tövéhez.
Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Az eredeti kilátó Padányi Gulyás Jenő tervei alapján permi vöröshomokkőből épült 1935-ben a
298 m magas Csere-hegy tetején. Az eredetileg Horthy Miklósról elnevezett kilátót az elmúlt fél
évszázadban Szabadság kilátónak nevezték, majd az Önkormányzat döntése alapján Csere-hegyi
kilátóra módosult. Az 1990-es évekre állapota leromlott, ezért 2003. évben a Széchenyi-terv
támogatásával ujjá épült. A jobb kilátás érdekében a míves kőtoronyra fából készült emeletet
építettek, így az eredeti 7 m-ről, 12 m lett a magassága. Szép kilátás nyílik a Balatonra, a
Bakonyra és a Balaton-felvidékre. A kilátó mellett több épület is van, az egyikben kiállítás a
másikban egy gondnoki lakás van, melyek tetőszerkezetén a nádazást szintén megújították.
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?
% Erdő
% Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
100 % Egyéb
Az erdő közepén levő tisztás, fiatal és idős fákkal, bokrokkal. A terület a rendszeres taposástól
helyenként növényzet nélküli kőkibúvásos.
2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
M8 Száraz- félszáraz erdő- és cserjés szegélyek
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2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: néha lekaszálják
Jellemzőik, intenzitás: szükség szerint havonta egyszer
2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Nem
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? - Igen
2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?
erdő
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:
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)
nincsenek
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4. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es állatfajok és számolt vagy becsült
mennyiségük
(fokozottan védett fajoknál pontos állománynagyságot kell megadni)
Elsősorban azok a védett állatok, melyek a melegkedvelő száraz virágos kőrises-cseres
kocsánytalan-tölgyes erdőkben előfordulnak, és amelyek tűrik az emberi zavarást: nagy
szarvasbogár, zöld gyík, fürge gyík, erdei sikló erdei pinty, mezei veréb, széncinege, őszapó,
barátka, énekes rigó, fekete rigó, házi rozsdafarkú, vörösbegy, kakukk, egerészölyv, karvaly,
európai sün, nagy pele, erdei egér,
5. Egyéb észrevétel
Az Önkormányzat többszöri kérésre sem tudta eljuttatni az önálló rendeletet, csak az aktuális
HÉSZ idevonatkozó részét másolta ki! Sem az eredeti védetté nyilvánítási rendeletet, sem a
2007. évi megerősítést a védettség fenntartásáról nem sikerült beszerezni.
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