
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Angolkert

Utoljára módosítva: 2013-08-19 12:47:53

Megye: Komárom-Esztergom Községhatár: Tata

A terület kiterjedése: 70.4193 hektár Védetté nyilvánítás év: 1955

GPS koordináták: 47 39'01,51" 18 20'00,79"

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.):
Tata, (Tóváros városrész), Erzsébet-tér, illetőleg Sport utca irányából van kiépített bejárata az
Angolkertnek.Szabadon látogatható, sétautakkal kialakított tipikus, részben kerített Angol park,
idős fákkal (jegenye nyár, platán, tiszafa, mocsár ciprus stb.), romantikus műromokkal, forrás
mészkőből épített török mecsettel, elegáns pálmaházzal. Magyarországon ide telepítettek először
szomorú füzet a kert kialakításakor.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Történelmi kert. 1783-ban kialakított főúri pihenő kert, a város egykori Béka-hegy nevű
területén. A név arra utal, hogy a Tóvárosi városrész legjelentősebb forrásai itt fakadtak,
romantikus vízkormányzással átcsörgedeztek a területen, a felduzzasztott víz egy része a
Cseke-tavat táplálja, amely az Angolkert közepén helyezkedik el.

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
25 % Vizes terület
75 % Egyéb
Történelmi kert a Cseke-tóval.

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
Park - P6
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2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás,
Egyéb típus: Parkgondozás
Jellemzőik, intenzitás: Közepes intenzitású parkgondozás.

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Őrzés, Bemutatás, Özönnövények irtása, Kaszálás, Vízelvezetés,
Egyéb típus: Patkgondozás

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Kevés
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Nincs
Magas/kanadai aranyvessző: Kevés
Japánkeserűfű: Kevés
Gyalogakác: Nincs
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? - 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: 3
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)

Mesterségesen kialakított történelmi park, kezelt - díszítő növényekkel, eredeti növényzetét
átalakították az évszázadok során.

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

Védett fajok becsült állománya: keleti sün (Erinaceus roumanicus)10 - 100 pld között
közönséges denevér (Myotis myotis) 10 - 100 pld között mókus (Sciurus vulgaris) 1 - 10 pld
zöld levelibéka (Hyla arborea)10 - 100 pld, kabasólyom (Falco subbuteo) 1 megfigyelt vadászó
pld, macskabagoly (Srrix aluco)1 pár, nagy fakopáncs (Dendrocopos major) 1- 10 pár, zöld küllő
(Picus viridis) 1 - 10 pár, fekete harkály (Dryocopus martius) 1 megfigyelt pld, csuszka (Sitta
europaea)1 - 10 pár, énekes rigó (Turdus philomelos) 10 - 20 pár, barátposzáta (Sylvia
atricapilla)10 - 50 pár, széncinege (Parus major) 10 - 50 pár, erdei pinty (Fringilla coelebs)10 -
50 pár, zöldike (Carduelis chloris) 10 - 50 pár, fülemüle (Luscinia megarhynchos)1 - 10 pár
csóka (Corvus monedula)10 - 15 pár

5. Egyéb észrevétel
Az elapadt, egykor különösen nevezetes Tükör forrás karsztvízszintje évek óta fokozatosan
emelkedik, közelít a kifolyási szinthez, várható a forrás esetleges újbóli megindulása.Élőhely
rehabilitációs lehetőség. Utolsó módosítás 2013.07.29. MF
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