Összefoglaló adatok a Pilisvörösvári Zajnát-hegy fülkés sziklái természeti
emlékről

A tervezési terület azonosító adatai
A tervezési terület három részterületből áll:
Zajnát-hegy D-i oldal fülkés sziklája:
Pilisvörösvár 032/d hrsz.-ból 0,1540hektár, a
637116,4875
637069,6301
637076,3952
637098,2573
637117,0572
637116,4875

254178,486
254180,6224
254219,6465
254216,9404
254201,7011
254178,486

EOV koordinátájú töréspontokkal körülhatárolt terület.
Zajnát-hegy, Vércse-szikla:
Pilisvörösvár 032/d hrsz.-ból 0,1282hektár, a
636774,5205
636756,6039
636752,069
636764,4099
636790,0952
636789,6908
636774,5205

254470,0664
254477,352
254493,41
254513,1852
254513,3191
254482,1801
254470,0664

EOV koordinátájú töréspontokkal körülhatárolt terület.
Zajnát-hegy É-i oldal fülkés sziklája:
Pilisvörösvár 032/d hrsz.-ból 0,1480hektár, a
637081,8999
637116,5061
637131,9469
637104,6344
637086,0899
637081,8999

254327,1868
254341,7742
254313,2202
254294,1325
254303,0556
254327,1868

EOV koordinátájú töréspontokkal körülhatárolt terület.
Összesen 0,4302 hektár területi kiterjedésben.
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A terület tervezett védettségi kategóriája: természeti emlék
A tervezési terület jelenleg Pilisvörösvár Város képviselőtestületének a helyi jelentőségű
természeti értékek védelméről szóló 16/2011. (V.30.) Ök. rendelete alapján a „Zajnát-hegy,
más néven Kopárok és a Cseresznyés-erdő helyi természetvédelmi terület” része.
A működési területe szerint érintett nemzeti park igazgatóság: Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság
Tervezési
területen
illetékes
természetvédelmi
hatóság:
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Duna-völgyi

Ingatlan-nyilvántartási adatok

Település neve

Pilisvörösvár

Kiterjedés Művelési
Hrsz/alrészlet
(ha)
ág

032/d*

84,9820

erdő

Tulajdonos,
tulajdonosi
csoport

Vagyonkezelő

Magyar Állam Pilisi Parkerdő Zrt.

* részben érintett földrészlet
A tervezési területre vonatkozó hatályos előírások
Településrendezési terv:
Pilisvörösvár Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15 /2004. (XII. 17.) ök. rendelete, valamint
annak módosításáról szóló 12/2008. (V. 09.) és 18/2010. (XI. 12.) ök. rendelet alapján a
tervezési terület Et jelű védett erdőterület övezetbe tartozik. Az övezethez tartozó
természetvédelem alatt álló védett erdőterületek és zöldsávok területe min. 75%-ban zárt
faállománnyal telepítendő be, fennmaradó részük gyepes és cserjés felületként alakítható ki.
Új növényállomány telepítésénél a védett terület erdőállományra jellemző fafajok, vagy
őshonos fajok használhatók. Az övezetbe tartozó telkek nem építhetők be.
Erdőterv:
A terület a Pilis-Visegrádi erdőtervezési körzet Pilisvörösvár 10/F erdőrészletébe tartozik,
melynek elsődleges rendeltetése talajvédelmi erdő.
Élettelen természeti értékek
A Zajnát-hegyen található Vércse-sziklában két fülke-szerű mélyedés található, amelyek
közül csak egy tekinthető valódi sziklafülkének, a másik fülke valószínűleg újkori eredetű.
A Zajnát-hegy ÉNy-i oldalán található sziklakibúváson egy sziklafülke található.
A Zajnát-hegy D-i oldalán található sziklakibúvás két sziklacsúcsból és az ezeket összekötő
nyeregből áll, hossza kb. 20 méter, magassága 4-9 méter között változik. A sziklán négy db
fülke található.
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A sziklaképződmény magasabbik, Ny-i tornyának teteje asztallap-szerűen lapított, benne négy
faragott mélyedés található. Ezek funkciója nem egyértelmű, de alkalmasak lehettek a
kaptárkövek melletti méh-itatóként, illetve amennyiben a fülkék kultikus célt szolgáltak, az
ahhoz kapcsolódó oltár kellékei voltak.
A tervezési területen nyilvántartott régészeti lelőhely nincs.
Biológiai jellemzők
A Zajnát-hegyen és környezetében molyhos tölgyes erdőállományok voltak, melyek
letermelése után a területet birkalegelőként hasznosították. A talaj nagyrészt lemosódott, ezért
az 1950-es évektől kezdődően kopárfásítással fekete fenyőt telepítettek, melyhez a hegy
területét teraszolták, a teraszokat fa támasztékkal megerősítették. Mindennek következtében a
dolomitvegetáció szinte teljesen megsemmisült, csak a sziklakibúvások nem fásítható
környezetében maradt fenn. A 2012 márciusán tartott bejárás alapján a sziklák közvetlen
környezetében, illetve a sziklákon védett kövér daravirág (Draba lasiocarpa), valamint a
fokozottan védett magyar gurgolya (Seseli leucospermum) és Szt. István szegfű (Dianthus
plumarius ssp regis-stephani) él.
A növényzet a sziklára közvetlen hatást nem gyakorol.
Táj- és kultúrtörténeti adottságok
A Zajnát-hegyen és környékén meghatározó tájképi elemet jelentenek a fehér dolomitsziklák.
A D-i szikla a sárga jelzésű turistaútról, az É-i szikla a Zajnát-hegytől É-ra haladó földútról
jól látható, de megközelítésük nehézkes a sűrű fekete fenyő, ill. akác állomány miatt. A
Vércse-szikla nevét onnan kapta, hogy alakja pihenő ragadozó madárra emlékeztet. A szikla a
körülötte található erdő fölé magasodik, így meghatározó tájképi elem.
A területen nyilvántartott régészeti lelőhely nincsen.
Gazdálkodási jellemzők
A három részből álló tervezési terület erdőművelésre alkalmas részét, illetve környezetét
kopárfásítás keretében feketefenyővel ültették be. Az erdő talajvédelmi rendeltetésű, jelenleg
fakitermelés nem folyik.
A kirándulók elsősorban a Vércse-sziklát látogatják, melyhez jól járható ösvény vezet, ez
délen a sárga jelzésű turistaútból ágazik ki, észak felé a 033 hrsz.-ú útba torkollik. Egyéb
infrastruktúra a területen nincs.
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