
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Esztergom, Búbánat-völgyi Halas-tó nádas partszegélye

Utoljára módosítva: 2013-08-22 10:39:46

Megye: Komárom-Esztergom Községhatár: Esztergom

A terület kiterjedése: ____ hektár Védetté nyilvánítás év: 2000

GPS koordináták: 47 48'23,82" 18 48'35,53"

Felmérést végző személy(ek) neve: Márkus Ferenc

E-mail címe(k):
markus.ferenc.mail@gmail.com

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Esztergom 11 sz. főút Dunakanyar irányába, majd É-D irányú völgy, üdülő teleppel. Egyes
számban fogalmazódik meg a terület neve, holott az alább leírtak szerint, több tóról van szó!

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Dunába délről lefutó időszakos vizű patakra felfűzött völgyzáró gátas tórendszer. Egy szárazon
álló meder, három tószem vízzel. A Dunához legközelebbi északi tómeder áll szárazon,
medrében fűzes ligeterdő, jelentős tápanyagtöbbletet mutató bodzákkal. Majd fűzér szerűen
három tómeder (a harmadik tószem felett pedig már, egyben ez a negyedik tó (nem a felmérés
tárgya) az országos védelmet élvező és fokozottan védett láppal rendelkező Kerektó (Vadkacsás
tó) található. Búbánat-völgy pormentesített közlekedési útjáról a három tó jól megközelíthető, az
úttal párhuzamosan helyezkednek el. Nádszegélyük átlagosan 2 m, a déli irányban lévő második,
harmadik tavon a nádast gyékény váltja (konszociáció) feltehetően a jelentős tápanyag
feldúsulás miatt. A tavak partja jelentős hányadban gondozott, kaszált, Vízkormányzási
műtárgyak karbantartottsága kívánni valót hagy maga után, csaknem elhanyagolt.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

2.1. Megtalálható még a védettség indoka a területen? - Igen

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
Erősen feltöltődött, láthatólag kezelés nélküli völgyzárógátas halastó nádszegélye. Mivel a
területen horgászni tilos, a parti nádszegély közel érintetlen.

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
% Erdő
% Gyep
% Cserjés
90 % Vizes terület
10 % Egyéb
Tó nádszegélye és hozzá kapcsolódó tóparti terület.
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2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
Álló és lassan áramló vizek hínárnövényzete - (Ac) Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és
tavikákások (B1a) Nem zsombékoló magassásrétek (B5) Patakparti és lápi magaskórósok (D5)
Jellegtelen fátlan vizes élőhelyek (OA)

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: Parti sávon fűnyírás. Nádvágás jelei nem érzékelhetőek.
Jellemzőik, intenzitás: A parti növényzetnyírt, intenzív fűnyírás - damilos fűkaszával.

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Kaszálás, Vízelvezetés,
Egyéb típus: Horgászni tilos a területen, ezért a nádas folyamatossága a parti sávban megmaradt.

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Kevés
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Kevés
Magas/kanadai aranyvessző: Sok
Japánkeserűfű: Kevés
Gyalogakác: Kevés
Bálványfa ("ecetfa"): Kevés
Keskenylevelű ezüstfa: Kevés
Muflon: Nincs
Egyéb (nevezze meg):

2.7. Része a terület a Natura 2000 hálózatnak? - Igen
Egy része: %

2.8. Érintkezik a terület más természetes élőhelyekkel? - Igen

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?
Védett, fokozottan védet Vadkacsás-tó, DINPI területe.

2.10. Érintkezik a terület más természetvédelmi oltalmat élvező területtel? (pl. Natura 2000,
országos védettség, ex lege) - Igen

2.11. Ha igen, milyen természetvédelmi oltalmat élvező területtel? - DNPI, védett Vadkacsás-tó.

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
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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)

Feltöltődött völgyzárógátas tórendszer parti nádasa, védett növényről nincs tudomásunk.
Feltehetően betelepített lila virágú tündérróza 10 - 15 egyede.

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

Védett állatfajok becsült állománya: barna varangy (Bufo bufo)10 - 100 pld, vízisikló (Natrix
natrix)10 - 20 pld, nádirigó (Acrocephalus arundinaceus)1 - 5 pár, hód (Castor fiber)1-2 pld -
friss rágásnyomok, csapa, ki- és beszállóhely.

5. Egyéb észrevétel
Hosszú völgy, jelentős üdülőtelep, a nyaralóktól a cspadékvizet irányítottan a tóba vezetik,
amely a feltöltődés jeleit mutatja, a nádszegély közel ép, néhol erősen gyékényesedik.
Élőhelyrehabilitáció céljára potenciális terület. Utolsó módosítás: 2013.08.22. MF
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