
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Márianosztrai-Kálvária és hársfasor

Utoljára módosítva: 2013-11-09 07:56:28

Megye: Pest Községhatár: Márianosztra

A terület kiterjedése: 7,48 hektár Védetté nyilvánítás év: 2004

GPS koordináták: 47°51'53 ; 18°52'58

Felmérést végző személy(ek) neve: Nagy Gergő Gábor

E-mail címe(k): nagygoda@gmail.com

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Megközelítése megegyezik a Márianosztrai Kálvária-mocsár helyi védett területtel. Azaz a
főútról a Dózsa György útra kell rákanyarodni, majd innentől kezdve folyamatosan kell követni
a "Kálvária" feliratú, barna színű útjelzőt. A legvégén egy füves útra visz a tábla, a kocsit vagy
ennek az elején tudjuk lerakni, vagy pedig a játszótér közelében. A terület körülbelül a játszótér
után kezdődik, pontos határt nagyon nehéz meghúzni.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A terület megközelítése egyszerű, habár szűk utcákon keresztül tudjuk csak elérni azt. A
területet gyümölcsösök és részben természetszerű dombvidéki gyepek övezik, a határt azonban
itt nagyon nehéz meghúzni. A Kálvária-mocsár Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Területen
elkezdődött hársfasor itt folytatódik, mely egészen a dombtetőn található kápolnáig megy, igen
idős, odvas hársfák (Tilia spp.) alkotják. A gyepterület hasonló a szomszédos területhez, de itt se
nem kaszálják, se nem legeltetik, a fűneműek között pedig a csenkeszek (Festuca spp.) mellett
dominál a franciaperje (Arrhenatherum elatius) és a réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis). A
kétszikű fajkészlet szintén gazdag, jobbára azonos fajokkal: közönséges cickafark (Achillea
millefolium), ligeti zsálya (Salvia nemerosa), kakukkfű (Thymus spp.), pimpó (Potentilla spp.),
apró szulák (Convolvulus arvensis), közönséges orbáncfű (Hypericum perforatum),
terjőkekígyószisz (Echium vulgare), galaj (Galium spp.), boglárka (Ranunculus spp.) és lándzsás
útifű (Plantago lanceolata), ami eltérő, hogy az erdőszélen elég sok salamonpecsét (Polygonatum
spp.) és szamóca (Fragaria spp.) jelenik meg. A gyepes rész és az erdő találkozásánál erőteljes
cserjésedés figyelhető meg vadrózsával (Rosa canina), egybibés galagonyával (Crataegus
monogyna) és kökénnyel (Prunus spinosa). Az északi részen szintén hasonló a helyzet. Az erdőt
szinte teljes egészében akác (Robinia pseudoacacia) uralja, helyenként igen tömött állományokat
képezve, ugyanakkor nagyon sok helyen vadrózsa jelenik meg benne, sőt őshonos hazai fajok is,
úgymint tölgy (Quercus spp.), mezei juhar (Acer campestris) vagy éppen vadkörte (Pyrus
pyraster). A helyenként meglévő gyümölcsfák (vadkörte, cseresznye és meggy-Prunus spp.) arra
utalnak, hogy hajdanában a templom körül valamiféle gyümölcsös lehetett, amit aztán nem
gondoztak és az fokozatosan elcserjésedett, beakácosodott, helyenként áthatolhatatlan
sűrűségeket képezve.

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:
A gyepterület esetében indokolt a védelem, az akác által dominált erdőkben már nem.

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
74 % Erdő
20 % Gyep
5 % Cserjés
% Vizes terület
1 % Egyéb
1% Fasor

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
S1 - Akácültetvények 74% H4 - Erdőssztyeprétek, félszáraz irtásrétek, száraz magaskórósok
20% RA - Őshonos fajú facsoportok, fasorok, erdősávok 1% P2b -
Galagonyás-kökényes-borókás száraz cserjések 5%

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: nincs
Jellemzőik, intenzitás:

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: Nincs
Magas/kanadai aranyvessző: Nincs
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? - Igen

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?
Délen és keleten közepes degradáltsági állapotú, de még viszonylag értékes dombvidéki
gyepterületekkel érintkezik, melyek helyenként kaszálva vannak, illetve néhol elég sok vadrózsa
(Rosa canina) és egybibés galagonya (Crataegus monogyna) jön fel rajtuk.

2.10. Érintkezik a terület más természetvédelmi oltalmat élvező területtel? (pl. Natura 2000,
országos védettség, ex lege) - Igen
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2.11. Ha igen, milyen természetvédelmi oltalmat élvező területtel? - Márianosztrai
Kálvária-mocsár Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület

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)

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

Védett állatfajok: barátposzáta (Sylvia atricapilla) 5pár, fekete rigó (Turdus merula) 4pár,
fülemüle (Luscinia megarhynchos) 2pár, erdei pinty (Fringilla coelebs) 3pár, mezei veréb
(Passer montanus) 1pár, citromsármány (Emberiza citrinella) 2pár, meggyvágó (Coccothraustes
coccothraustes) 1pár, széncinege (Parus major) 3pár, énekes rigó (Turdus philemlos) 3pár,
nyaktekercs (Jynx torquilla), egerészölyv (Buteo buteo) 1pár, füsti fecske (Hirundo rustica)
1példány

5. Egyéb észrevétel
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