
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Veszprémi Benedek-hegy

Utoljára módosítva: 2013-08-17 16:59:45

Megye: Veszprém Községhatár: Veszprém

A terület kiterjedése: 2.2765 hektár Védetté nyilvánítás év: 2007

GPS koordináták: 47.098694,17.901986

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.):
A Benedek-hegy Veszprém Belvárosában a Vár-hegy Északnyugat-délkelet irányú folytatása.
Egyik megközelítési módja gépkocsival: Budapesti út-Brusznyai Árpád út-Szabadság
tér-Rákóczi út-Óváros téri parkolással. Gyalogosan végig haladva a Várban az Érseki Palota
mellett levezető lépcsősoron juthatunk ki a Benedek-hegy tetejére a fennsíkra.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A Benedek-hegy a Vár-hegy Északnyugat-délkelet irányú folytatása. Három oldalról
változómeredekségű lejtők határolják, 15-30 méter széles és közel 200 méter hosszú be nem
épített fennsík. A sziklatömböt a Veszprémi Séd 180 fokos kanyarulattal fogja körbe.
Felső-triász karbonátos üledékes kőzetből épül föl, amelyre több méter vastagságban rátelepült a
felső-karni réteges dolomit. Fás vegetáció csak körbe a meredek oldalak lankásabb részein
települt meg, többnyire virágos kőris. A fennsík az idelátogató vendégek taposása miatt
degradált, sok helyütt az alapkőzetig lekopva. Kiépített útja csak a Vár-hegy felőli lépcsősor. A
hegy tetején 1904-ben felállított kőkereszt az egykor itt eltemetett halottakra emlékeztet.

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?
50 % Erdő
20 % Gyep
20 % Cserjés
% Vizes terület
10 % Egyéb
A terület délkeleti oldalán több méretes akácfa található, melyek eltávolítása és a sarjak
visszaszorítása szükséges lenne.
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2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
M7 Sziklai cserjések H1 Zárt sziklagyep H2 Felnyíló, mészkedvelő lejtő- és törmelékgyepek
LY4 Tölgyes jellegű sziklaerdők és tetőerdők

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás:

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

Egyéb típus: esetenként fűnyírás

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: 1
Állapotuk: jó

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

magyar repcsény selymes peremizs, sárga kövirózsa

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

A nyílt sziklafalakon házi rozsdafarkú, a bokrosok, cserjésekben fekete rigó, énekes rigó,
barátposzáta, az erdős részen seregély, Az érseki palota padlásán denevér kolónia imádkozó
sáska zöld leveli béka, zöld varangy, zöld gyík, fürge gyík, vízi sikló, seregély, sárgarigó,
tengelic, zöldike, citromsármány erdei pinty, mezei veréb, barázdabillegető, széncinege, őszapó,
ökörszem, barátka, szürke légykapó, kerti geze, lép rigó, énekes rigó, fekete rigó, házi
rozsdafarkú, vörösbegy, nagy fakopáncs, füsti fecske, molnár fecske, gyöngybagoly, karvaly,
európai sün, nagy pele, közönséges denevér, korai denevér

5. Egyéb észrevétel
A Benedek-hegy fennsíkját évente több ezren keresik föl, itt jelentkezik a terület degradációja,
nincs kijelölt sétaút csak a kőkeresztig, egyébként mindenki szabadon mászkál, még az északi
meredek oldalon is van kitaposott gyalogösvény. A terület védettségét a 7/2011. (II.24.)
önkormányzati rendelet mondja ki. A megalapozó dokumentum mind az Önkormányzatnál,
mind a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságnál megtalálható. A védettséget jelző tábla
mellett szépen kivitelezett a terület természeti értékeit bemutató tájékoztató tábla áll, melynek
szövegrészletei beépültek a leírásaimba.
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