
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Rüdiger-tó környéke

Utoljára módosítva: 2013-10-07 17:47:37

Megye: Komárom-Esztergom Községhatár: Komárom

A terület kiterjedése: 2,52 hektár Védetté nyilvánítás év: 1992

GPS koordináták: GPS: 580.778 – 266.331

Felmérést végző személy(ek) neve: Musicz László

E-mail címe(k): fabalis@gmail.com

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A Komárom belvárosához közel elhelyezkedő tó több irányból is megközelíthető. A
városközpont irányából délre vezető 13-as főúton (az Igmándi úton) a benzinkút előtt vagy után
kell balra fordulni. Mindkét utca (Madách Imre utca és Térffy Gyula utca) a tóhoz vezet. A tavak
elérhetők az 1-es főútról a Városháza irányából is. A Szamos utca a két tó közötti gátra vezet, a
gépkocsit a közeli Tó Csárdánál hagyhatjuk és könnyű sétával körbejárható a felső tó.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A tórendszer csaknem egy évszázados múltra tekint vissza. A mindössze 1,2 ha nagyságú
tórendszer nagyobbik (felső) tavának partját az elmúlt évtizedekben csaknem teljesen
kiépítették, míg a kisebbik (alsó) tó nagyrésze még természetközelibb állapotban maradt fenn,
körben keskeny nádszegéllyel, egy nagyobb szigettel, melyen kisebb-nagyobb fák, bokrosok és
nádasok nyújtanak menedéket több állatfaj számára. A Komáromi Horgász Egyesület
kezelésében álló tavon napijeggyel lehet horgászni. A felső tó partjain rendezett sétány,
térburkolat fut körbe, középkorú, egészséges platán fasor húzódik az északi partján. Mind a tó
déli partján, mind a tóban kialakított kicsiny szigeteken szomorú füzek állnak, de nádasok csak
jelképesen találhatók a tómederben. A Rüdiger-tó a körülötte fekvő parkkal Komárom egyik
zöldövezetének számít, a partján lévő Tó Csárda pedig kedvelt étterem. A Rüdiger-tavon a
városi környezet ellenére is számos állatfaj költ illetve fordul meg kóborlóként. A tótól nem
messze déli irányban magasodó dombon áll a víztorony, azon túl pedig az Igmándi Erődöt rejtik
a fák.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
A tó alapvetően mesterségesen kialakított vizes élőhely, de természetszerű nádasok,
füzesek-nyárasok alig láthatók már, hiszen csaknem körbe van építve. A kibetonozott partokon
burkolt sétányok húzódnak, inkább a kisebb-nagyobb szigetek jelentenek némi természetközeli
fészkelő- és búvóhelyet a különböző állatfajok számára.
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2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
0 % Erdő
3 % Gyep
2 % Cserjés
50 % Vizes terület
45 % Egyéb
parkok

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
B1a - Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások BA - Csatornák, szabályozott
patakok, mesterséges tavak parti zónájában és közvetlen partközeli víztestében kialakult
fragmentális mocsarak és kisebb hínarasok OB - Jellegtelen üde gyepek és magaskórósok P2a –
Üde cserjések RA - Őshonos fajú facsoportok, fasorok, erdősávok U2 - Kertvárosok, szabadidő
létesítmények U9 - Állóvizek T5 - Vetett gyepek, füves sportpályák

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Nádaratás,
Egyéb típus: horgászat
Jellemzőik, intenzitás: meglehetősen intenzív

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Kaszálás, Égetés, Kotrás, Rekonstrukció
Egyéb típus:

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"): Kevés
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? -
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2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Nem
Darabszám:
Állapotuk:

2.13. Vannak vadgazdálkodási létesítmények a területen?
Magasles: 0 db
Vadetető: 0 db
Szóró: 0 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)

A tó partján néhány idősebb fehér fűz érdemel említést, de védett növényfaj előfordulása nem

ismert.

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

Gerinctelenek: Atalanta lepke (Vanessa atalanta), kardoslepke (Iphiclides podalirius) Kétéltűek:

zöld varangy (Bufo viridis), barna varangy (Bufo bufo), kecskebéka csoport (Rana esculenta

agg.) Hüllők: fürge gyík (Lacerta agilis), vízisikló (Natrix natrix), mocsári teknős (Emys

orbicularis) Madarak: Fokozottan védett fajok: törpegém (Ixobrychus minutus) 1 pár, nagy

kócsag (Egretta alba) átvonulóban 1-1 pd, fehér gólya (Ciconia ciconia) átvonulóban 1-1 pd,

rétisas (Haliaeetus albicilla) átvonulóban 1-1 pd, küszvágó csér (Sterna hirundo) 2-5 táplálkozó

pd., gyurgyalag (Merops apiaster) átvonulóban kisebb csapatok Jelentősebb védett fajok: kis

vöcsök (Podiceps ruficollis) 1-1 pd, holló (Corvus corax) 1-1 pd, nádirigó (Acrocephalus

arundinaceus) 1-2 pár, cserregő nádiposzáta (Acrocephalus scirpaceus) 1 pár, függőcinege

(Remiz pendulinus) 0-1 pár Emlősök: vidra (Lutra lutra) 1-1 kóborló pd, kis patkósdenevér

(Rhinolophus hipposideros)

5. Egyéb észrevétel
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