
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Váci-liget

Utoljára módosítva: 2014-09-25 06:33:37

Megye: Pest Községhatár: Vác

A terület kiterjedése: 5.5543 hektár Védetté nyilvánítás év: 1992

GPS koordináták: 47°45'55 ; 19°08'15

Felmérést végző személy(ek) neve: Sáfrán Eszter, MME 22 hcs

E-mail címe(k): ska@fotoska.hu

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A területet a 2-es számú főút felől lehet legegyszerűbben megközelíteni, az ún. Hétkápolna
melletti leágazónál, amelynek koordinátája: EOV 656960 268947. A váci Liget emellett elérhető
az országos kerékpárút-hálózat Budapest-Szob között húzódó tagján keresztül is.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A váci Liget alapvetően kultúrtörténeti értékek hordozója (vö. Erzsébet királyné tiszteltére
telepített ligetek), de emellett a város egyik természeti értékekben gazdag területe. Az itt eredő
hőforrások által táplált Ligeti-tó és az ehhez kapcsolódó élőhelyek, valamint a Ligettel közvetlen
határos ártéri élőhelyek különleges együttest alkotnak. A terület meghatározója egy platánsor
valamint ligetesen telepített hazai lágy és keménylombos fafajok (nyarak, juharok, stb.).

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
% Gyep
% Cserjés
10 % Vizes terület
90 % Egyéb
telepített park

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
B4, U9, S7

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: Park fenntartás
Jellemzőik, intenzitás: a Liget folyamatos kezelés alatt áll, a városrendezés „gondozza” a
növényzetet.
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2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Őrzés, Bemutatás, Kaszálás,
Egyéb típus:

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Nincs
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?
Fűz-nyár ligeterdőkkel a Duna felé eső oldalon.

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? - Elvileg a terület egy része a
Duna-Ipoly NP részeként országosan védett, emellett a terület közvetlenül határos a Duna és
ártere nevű, HUDI20034 jelű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési 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)

Bugás sás (Carex paniculata) – kb. 100 zsombék

2/3



ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

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

Jégmadár (Alcedo atthis), Fekete rigó (Turdus merula), Barátposzáta (Sylvia atricapilla), Zöldike
(Carduelis chloris), Nagy fakopáncs (Dendrocopos major), Fülemüle (Luscinia megarhynchos),
Fekete harkály (Dryocopus martius), Közép fakopáncs (Dendrocopos medius), stb.

5. Egyéb észrevétel
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