
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Isaszegi-tőzegbánya

Utoljára módosítva: 2013-11-08 20:56:22

Megye: Pest Községhatár: Isaszeg

A terület kiterjedése: 35.8858 hektár Védetté nyilvánítás év: 2004

GPS koordináták: 47°32'38 É, 19°23'00 K

Felmérést végző személy(ek) neve: Kerényi Zoltán

E-mail címe(k): szirtisas33@gmail.com

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A vasútállomástól a Dobó István utcán kell végigmenni.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A terület egykor tőzegbányaként funkcionált. Ma ex lege védett láp, kis nyílt vízfelülettel,
jelentős nádassal és gyékényessel. Régebben előfordult a vidrafű is, de az elmúlt években már
nem sikerült megtalálni. Fontos kétéltű szaporodóhely, a Gödöllői-dombságban ritka mocsári
béka előfordulási helye. Fontos a terület a madárvilág szempontjából is, hiszen vizes élőhelyként
olyan fajoknak ad otthont (barna rétihéja, guvat, törpegém, függőcinege), melyekkel a dombság
területén máshol csak ritkán találkozhatunk.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
Az Isaszegi Tőzeges, mivel lápos terület, országosan ex lege védett. A védettség természetesen
indokolt, viszont a helyi védettség már nem. Ex lege védettsége miatt az Isaszeg Város
Önkormányzata a helyi védettséget meg is szüntette a 7/2012. (II.22.) rendeletével.

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
% Erdő
% Gyep
10 % Cserjés
90 % Vizes terület
% Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
B1b, B4, B5, D2, RB

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás:
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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: Kevés
Parlagfű: Kevés
Magas/kanadai aranyvessző: Sok
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Nincs
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? - 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 fekete ribiszke (3) mocsári kosbor (5-10) hússzínű ujjaskosbor (5-10) széleslevelű
gyapjúsás (80-100) keskenylevelű gyapjúsás (80-100) rostostövű sás lápi sás (10) bugás sás (50)
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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)

nagy tűzlepke, nappali pávaszem, citromlepke, kis rókalepke, diófacincér, kis hőscincér, kis
szarvasbogár, vörhenyes csorvány, vágó csík, fenékjáró küllő, mocsári béka (10-15), erdei béka,
barna varangy, dunai gőte, pettyes gőte, vízisikló, mocsári teknős, barna rétihéja (1 pár),
törpegém (2 pár), guvat, nádi tücsökmadár, berki tücsökmadár, énekes nádiposzáta, cserregő
nádiposzáta, függőcinege, nádi sármány, közönséges vízicickány

5. Egyéb észrevétel
Ex lege védettsége miatt az Isaszeg Város Önkormányzata a helyi védettséget megszüntette a
7/2012. (II.22.) rendeletével.
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