
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
WF horgásztó környéke

Utoljára módosítva: 2013-10-07 17:51:46

Megye: Komárom-Esztergom Községhatár: Komárom (Szőny)

A terület kiterjedése: 12 hektár Védetté nyilvánítás év: 1992

GPS koordináták: GPS: 582.391 – 264.938

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 szőnyi városrészből Mocsára vezető úton addig kell haladni, amíg a várost magunk mögött
hagyva és elhaladva a tatai elágazás mellett is, néhányszáz méter után elérünk a strand felé
vezető mellékútig. Itt tábla is jelzi a WF strandhoz vezető utat, melyen már csak 600 métert kell
haladnunk, hogy aztán balra kanyarodva már csak 200 métert kelljen mennünk a bejáratig. A
strand teljesen körbekerített területére belépőjegy vásárlásával tudunk bemenni, a gépkocsit a
külső parkolóban kell hagyni.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Az egykori Puskaporosi-tó évtizedekig működött homokbányatóként, majd egyre inkább
horgászati célokat szolgált. Az egykori TSZ terület az elmúlt két évtizedben gyökeres változáson
ment keresztül, hiszen itt alakult ki Komárom egyik legnépszerűbb szabadidős létesítménye, a
WF strand és horgásztó. A komáromi termálfürdővel ellentétben itt csak hidegvizű medencék
működnek kisebb élményelemekkel, étteremmel, büfékkel, csúszdákkal és persze horgásztóval.
A horgásztó bár tipikus bányató, homokos-kavicsos partokkal, kisebb nádszegélyekkel és
szigetekkel, azért a keleti partjához közel és a bekerített terület déli végében akad még kisebb
rekultiválatlan bányaterület, ahol különböző záródású homoksztyepprétek és löszgyep
fragmentumok láthatók, kisebb nyárfa ligetekkel. A strandból adódóan intenzíven gondozott
zöldfelületek jellemzők a területre, csupán a szegélyzónákra jellemzők valamelyest
természetközelibb állapotokat tükröző növény- és állatfajok. A WF horgásztó területét minden
irányból mezőgazdasági üzemek és szántók veszik körül, így az agrártájban néhány hektáros
oázist jelent. Természetvédelmi értelemben leginkább a kevés nádas képvisel némi értéket,
valamint egy kisebb megmaradt gyep és egy kisebb elhagyott homokbányaterület.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE
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2.1. Megtalálható még a védettség indoka a területen? - Részben

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
Az egykor homokbányaként működött területen kialakult tó alapvetően horgász célokat szolgál,
partjain strand és szabadidős létesítmények épültek az elmúlt 15 évben, intenzíven gondozott
zöldfelületek húzódnak a környezetében. Természetvédelmi értelemben leginkább a kevés nádas
jelent némi értéket, valamint egy kisebb megmaradt gyep és egy kisebb elhagyott
homokbányaterület.

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
0 % Erdő
20 % Gyep
2 % Cserjés
50 % Vizes terület
28 % Egyéb
épületek, parkok, strand

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 B2: Harmatkásás, békabuzogányos mocsári-vízparti
növényzet J4: Fűz- és nyárligetek OA - Jellegtelen fátlan vizes élőhelyek OB - Jellegtelen üde
gyepek és magaskórósok OC - Jellegtelen száraz- vagy félszáraz gyepek és magaskórósok OD -
Lágyszárú özönfajok állományai OF - Magaskórós ruderális gyomnövényzet P2a – Üde
cserjések RB - Puhafás pionír és jellegtelen erdők U2 - Kertvárosok, szabadidő létesítmények
U9 - Állóvizek T5 - Vetett gyepek, füves sportpályák

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

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

Egyéb típus:

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

2/3



ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

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? - Nem
Darabszám:
Állapotuk:

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

Budai imola (Centaurea sadleriana) 200 tő a terület déli végében

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

Gerinctelenek: nagy gyöngyházlepke (Argynnis paphia), fecskefarkú lepke (Papilio machaon),
kardoslepke (Iphiclides podalirius), Kétéltűek: vöröshasú unka (Bombina bombina), barna
varangy (Bufo bufo), kecskebéka csoport (Rana esculenta agg.), Hüllők: fürge gyík (Lacerta
agilis), zöld gyík (Lacerta viridis), vízisikló (Natrix natrix), Madarak: Fokozottan védett fajok:
törpegém (Ixobrychus minutus) 0-1 pár, nagy kócsag (Egretta alba) átvonulóként 1-2 pd, fekete
gólya (Ciconia nigra) átvonulóként 1-1 pd, fehér gólya (Ciconia ciconia) táplálkozóként 1-1 pd,
küszvágó csér (Sterna hirundo) táplálkozóként 2-4 pd, gyurgyalag (Merops apiaster) 1-2 pár,
Jelentősebb védett fajok: kisvöcsök (Podiceps ruficollis) 0-1 pár, jégmadár (Alcedo atthis) 0-1
pár, tövisszúró gébics (Lanius collurio) 1 pár, sárgarigó (Oriolus oriolus) 1 pár Emlősök: kis
patkósdenevér (Rhinolophus hipposideros),

5. Egyéb észrevétel
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