
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Jenői-tó

Utoljára módosítva: 2014-09-25 06:20:24

Megye: Nógrád Községhatár: Diósjenő

A terület kiterjedése: 54,89 hektár Védetté nyilvánítás év: 2003

GPS koordináták: 47.928°, 19.066°

Felmérést végző személy(ek) neve: Papp Ferenc

E-mail címe(k): papp.ferenc@mme.hu

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A 2 főútról a diósjenői bekötő úton 3,2km-t haladva jobbra kell letérni a tóhoz vezető
aszfaltozott (táblával jelölt) útra, melyen 800 métert haladva érjük el a tavat ketté osztó gátat. Ha
település felől közelítjük meg a tavat ugyanezen úton akkor Diósjenőt elhagyva 1,8km-t kell
megtennünk, az elágazóig, ahol balra kell fordulni. A tavat Diósjenő központjából is meg lehet
közelíteni, ekkor a Szabadság úton kell elindulnunk a vasút irányában, majd az keresztezve
jobbra fordulunk és az Ifjúság úton haladunk tovább, majd ismét jobbra fordulunk az utca végén
és Kámor, majd a Tópart úton tovább haladva érjük az Üdülőtelepet és a tavat.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Mesterséges, völgyzárógátas tározó. Jelenleg főként horgászati, illetve üdülési hasznosítással. A
tópartot jelentős részben a stégek, horgász helyek uralják. Természetesebb parti szakaszai: a
nyugati patak beömlésnél található nádasos terület, illetve a déli parton lévő nádas és erdős
kisebb tagolt részek. Intenzíven használt terület.

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?
5 % Erdő
25 % Gyep
5 % Cserjés
65 % Vizes terület
% Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
B1, J3, OA, P2, RD
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2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás,
Egyéb típus: Horgászat, üdülés
Jellemzőik, intenzitás: 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: Sok
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű:
Magas/kanadai aranyvessző: Kevés
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Nincs
Bálványfa ("ecetfa"):
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?
Patakmenti legelők

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

Törpegém, szürke gém, tőkés réce, cserregő nádiposzáta, nádirigó, függőcinege, tengelic,
barázda billegető, egerészölyv, meggyvágó, vízisikló, zöldbéka-fajcsoport.

5. Egyéb észrevétel
A területet 2003-ban nyilvánította védetté az Önkormányzat a helyi környezet védelméről szóló
18/2003 (XII.16) számú rendeletben. Később a Helyi Építési Szabályzatban, illetve 2011 külön
rendeletben már együtt említi, kezeli a másik 2003-ban létrehozott "Védett-erdő" nevű
szomszédos helyi védett területtel. A terület határok nem egyértelműek.
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