
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Mocsai Erzsébet-kert

Utoljára módosítva: 2014-09-17 18:50:27

Megye: Komárom-Esztergom Községhatár: Mocsa

A terület kiterjedése: 19.4684 hektár Védetté nyilvánítás év: 2004

GPS koordináták: Emléktábla WGS84
47,67195; 018,17551 EOV 584517; 259042
Grósz-erdő WGS84 47,69750; 018,19559 EOV
586062; 261871

Felmérést végző személy(ek) neve: Musicz László

E-mail címe(k): fabalis@gmail.com

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Mocsa 0486a-b, 0541/2, 0587, 05881a-b hrsz 1-es részterület (emléktábla): A Tata-Komárom
közútról letérve Mocsa község irányába a falu központját elérve Komárom felé kell fordulni. A
faluból kifelé haladva elhagyjuk az utolsó utcát és bal kézről egy kaszáló/legelő mellé érkezünk.
Innentől az első bal kézre lévő bitumenes úton jutunk be a falu temetőjéhez. A temető
ravatalozója mellett található az emlékhely. 2-es részterület (Grósz-erdő): A Tata-Komárom
közútról letérve Mocsa község irányába kb. 1,8 km-re a horgásztavak után közvetlenül
megkapjuk északi irányba a Boldogasszonypusztai bekötő merőleges bitumenes utat. Ezen
beérve a puszta központjába balra kell térni és pár száz méter múlva elérjük a területet jobb
kézről a Boldogasszony-tóval szemben jobb kézre. Az erdős terület részben be van kerítve.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Védett érték jellege: kultúrtörténeti, állattani Látogathatóság: részben szabadon Országos
jelentőségű, vagy közösségi jelentőségű védett terület érin érintettség: Nemzeti Ökológiai
Hálózat 1-es részterület: Egy hadgyakorlat keretében a faluban járt Ferenc József császár és
Erzsébet királyné, 1896-ban. Erzsébet királyné emlékére 1898 táján Darányi Ignác
mezőgazdasági miniszter (1895-1903) rendelte el a fák ültetését. A temető mellett egy ma is
meglévő különlegesen szép fákból álló facsoportot, melyet Erzsébet kertnek neveztek el, állít
emléket a királynőnek. Közel egy tucat idős faegyed magába foglal egy táblát, amely emléket
állít a látogatásnak. Az idős faegyedeket magába foglaló erdőfolt mellett egy telepített nemes
nyárasban a temető szomszédságában egy kis egyedszámú vetési varjú (Corvus frugilegus)
költőtelep látható, amely komárom-Esztergom megyében unikális, hiszen mindösszesen ezen
telepen kívül egy megyei helyszínen található hasonló kolónia. 2-es részterület: Helyi szinten
közepes természetességű hazai nyáras található mozaikosan elhelyezkedő, kis terjedésű száraz
homoki és üde gyepekkel. Az erdőfoltot keresztezi a Naszály-Mocsai-vízfolyás, amelynek
természetközeli szakaszai, kisebb állóvíz foltjai ugyancsak emelik a terület természeti
változatosságát.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE
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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?
92 % Erdő
5 % Gyep
2 % Cserjés
1 % Vizes terület
% Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
S7, S1, S2, RB

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás,
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás: Indokolt számú kaszálás.

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Felmérés, Őrzés, Bemutatás, Kaszálás, Fásítás,
Egyéb típus:

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Kevés
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Nincs
Magas/kanadai aranyvessző: Kevés
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Nincs
Bálványfa ("ecetfa"): Kevés
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?
Nádassal, tóval és száraz homoki gyepekkel.

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? - Mocsa, Boldogasszony-tó
(helyi jelentőségű védett természeti terület)
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2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Igen
Darabszám: 1
Állapotuk: jó

2.13. Vannak vadgazdálkodási létesítmények a területen?
Magasles: 0 db
Vadetető: 0 db
Szóró: 0 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)

Nyugati ostorfa (Celtis occidentalis) és magas kőris (Fraxinus excelsior) idős faegyedek.
Fokozottan védett növényfajok: Nincs tudomásunk fokozottan védett növényfajról! Védett

növényfajok: Nincs tudomásunk védett növényfajról!

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

Fokozottan védett fészkelő/szaporodó fajok: – Védett fészkelő/szaporodó/vonuló fajok: 1-2 pld

vörös mókus (Sciurus vulgaris), 1-2 pld mogyorós pele (Muscardinus avellanarius), 10-20 pld

közönséges denevér (Myotis myotis), 1 pár macskabagoly (Strix aluco), 2 pár erdei fülesbagoly

(Asio otthis), 1-2 pár fekete harkály (Dryocopus martius), 1 pár zöld küllő (Picus viridis), 1 pár

holló (Corvus corax), 50-100 pld gyurgyalag (Merops apiaster), 2-3 pár sárgarigó (Oriolus

oriolus), 4-5 pár fülemüle (Luscinia megarhynchos), 1-2 pár berki tücsökmadár (Locustella

fluviatilis), 1-2 pár sordély (Miliaria calandra), ritka vöröshasú unka (Bombina bombina), ritka

pettyes gőte (Triturus vulgaris), 50-100 pld barna ásóbéka (Pelobates fuscus), 20-50 pld erdei

béka (Rana dalmatina), 5-10 pld zöld levelibéka (Hyla arborea) A telepített nemes nyárasban az

1-es területrészen 90 párt számláló vetési varjú (Corvus frugilegus) telep alakult ki 2010-ben.

5. Egyéb észrevétel

Utoljára módosítva: 9/2008.(IX.1.) A védett terület 2 egységben egymástól jelentősebb

távolságra található.
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