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Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Nagykovácsi Erdészház melleti terület

Utoljára módosítva: 2013-11-09 07:57:12

Megye: Pest Községhatár: Nagykovácsi

A terület kiterjedése: 6.0625 hektár Védetté nyilvánítás év: 2004

GPS koordináták: 47.56129, 18.91602

Felmérést végző személy(ek) neve: Pintér Balázs, Lendvai Csaba, Berényi Zsombor

E-mail címe(k): lendvai.csaba@mme.hu

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A terület közvetlenül a Nagykovácsi út mellett található, az Erdészház közvetlen
szomszédságában. A 63-as busznak van itt külön megállója.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A védett természeti terület könnyen megközelíthető, párhuzamosan helyezkedik el a
Nagykovácsi úttal. A teljes területet egy cserjésedő, kanadai aranyvesszővel erősen szennyezett,
franciaperjés szárazgyep fedi, aminek csak kis részét kaszálják (itt alig van aranyvessző).
Foltokban, főleg disznótúrásoknál a selyemkóró is megjelent. A területen védett növényfaj nem
került elő, az állatok közül a madarak kiemelendők, jellemző a citromsármány (Emberiza
citrinella) és a tövisszúró gébics (Lanius collurio). A gyep természetvédelmi kezelés (kaszálás)
nélkül pár éven belül teljesen elvesztheti a még fennmaradt védett értékeit.

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

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
OC Jellegtelen száraz- vagy félszáraz gyepek és magaskórósok H4 Félszáraz irtásrétek, száraz
magaskórósok és erdőssztyeprétek H5a lösz-jellegű kőzeten lévő zárt szárazgyepek
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2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás,
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás: Csak nagyon kis területen kaszálnak, a terület DNy-i részén. A nem
kaszált részek erősen gyomosak, aranyvesszővel nagyon fertőzöttek, kezdenek néhol cserjésedni.

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

Egyéb típus:

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Nincs
Selyemkóró: Kevés
Parlagfű: Nincs
Magas/kanadai aranyvessző: Sok
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Nincs
Bálványfa ("ecetfa"): Nincs
Keskenylevelű ezüstfa: Kevés
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?
A terület Ny-DNy-i határánál egy nagy kiterjedésű erdőtömb található, É-ra a gyep folytatódik,
de ez a rész nem védett.

2.10. Érintkezik a terület más természetvédelmi oltalmat élvező területtel? (pl. Natura 2000,
országos védettség, ex lege) - Igen

2.11. Ha igen, milyen természetvédelmi oltalmat élvező területtel? - A gyep a Budai-hegység
Natura 2000 területtel (HUDI20009) határos.

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
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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)

A felmérés során nem került elő védett növényfaj.

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

Barátposzáta (Sylvia atricapilla): gyakori Citromsármány (Emberiza citrinella): 1 pár
Csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita): szórványos Egerészölyv (Buteo buteo): szórványos
Erdei pinty (Fringilla coelebs): szórványos Holló (Corvus corax): ritka Mezei veréb (Passer
montanus): gyakori Nagy fakopáncs (Dendrocopos major): szórványos Széncinege (Parus
major): gyakori Tengelic (Carduelis carduelis): szórványos Tövisszúró gébics (Lanius collurio):
1 pár Zöldike (Carduelis chloris): gyakori Kardoslepke (Iphiclides podalirius): szórványos
Fecskefarkú lepke (Papilio machaon): szórványos Vörös vércse (Falco tinnunculus): 1 pár
táplálkozik a területen. Barázdabillegető (Motacilla alba): 1 pld.

5. Egyéb észrevétel
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