
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Zsidó temető

Utoljára módosítva: 2014-09-17 18:54:49

Megye: Komárom-Esztergom Községhatár: Súr

A terület kiterjedése: ____ hektár Védetté nyilvánítás év: 2003

GPS koordináták: WSG84 É 47,36700; K
018,02371 EOV 572662; 225274

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.):
Súr 639/3 hrsz Súr községen belül Bakonycsernye felé haladva elhagyjuk a központot
(Szabadság tér), majd nyugatra nyílik az első utca a Csatkai utca. Erre rátérve és áthaladva a
Súri-patakon az utolsó házzal (jobb kézről) szemben találjuk a zsidótemetőt. Mellette a helyi
focipálya található.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Védett érték jellege: kultúrtörténeti Látogathatóság: szabadon Országos jelentőségű, vagy
közösségi jelentőségű védett terület érintettség: – Sajnos szinte semmi információ nem található
a súri Zsidó temetőről. Régészek elmondása szerint XX. században, annak is a kettő világháború
közötti időszakára datálható a múltja és nagy valószínűséggel 1945-től már nem használták
temetkezésre. Napjainkban erősen leromlott az állapota, mindössze kettő sír található jó
állapotban a területen.

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?
0 % Erdő
100 % Gyep
0 % Cserjés
0 % Vizes terület
0 % Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
Nincs. Teljes egészében aranyvesszős.
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2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás, Legeltetés,
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás: Alkalomszerűen, de évente 1 alkalommal biztosan.

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Özönnövények irtása, Legeltetés, Kaszálás,
Egyéb típus:

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

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?
természetközeli patakvölgy

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: 0 db
Vadetető: 0 db
Szóró: 0 db
Egyéb (név és db):

Nincs

2/3



ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

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)

Fokozottan védett növényfajok: Nem ismerünk a területen. Védett növényfajok: Nem ismerünk
a területen.

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

Fokozottan védett fészkelő/szaporodó/vonuló fajok: Nem ismerünk a területen. Védett

fészkelő/szaporodó/vonuló fajok: szórványosan molnárfecske (Delichon urbica), gyakori

füstifecske (Hirundo rustica), 1-2 pár sárga billegető (Motacilla flava), 1 pár rozsdás csuk

(Saxicola rubetra), 1 pár nádirigó (Acrocephalus arundinaceus), 1-2 pár énekes nádiposzáta

(Acrocephalus palustris), 1 pár tövisszúró gébics (Lanius collurio), 1 széncinege (Parus major), 1

pár erdei pinty (Fringilla coelebs), 1 pár barátposzáta (Sylvia atricapilla) szórványos barna

ásóbéka (Pelobates fuscus), szórványos erdei béka (Rana dalmatina).

5. Egyéb észrevétel
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