
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Jókai liget

Utoljára módosítva: 2013-10-07 17:46:43

Megye: Komárom-Esztergom Községhatár: Komárom

A terület kiterjedése: 1,6890 hektár Védetté nyilvánítás év: 1992

GPS koordináták: GPS: 580.842 – 267.240

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.):
A Komárom belvárosában elhelyezkedő nagyobb parkot a határátkelőhöz vezető Igmándi útról
nyíló Táncsics Mihály utca felől és a Sport utcáról érhetjük el. A parkot a harmadik oldalról a
Beöthy Zsolt utca határolja, míg negyedik oldalról a Jókai Mór Gimnázium.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A komáromi belváros egyik régi, igényesen gondozott, burkolt sétautakkal ellátott közparkja,
ahol a lazán telepített ligetben számos idős fa is látható. A Jókai Mór Gimnázium mellett
elterülő parkot minden oldalról utcák, közintézmények (gimnázium, bíróság) veszik körül.
Különösen értékesek a mintegy 120 éves kocsányos tölgy (Quercus robur) egyedek, valamint a
szintén évszázados virágos kőris (Fraxinus ornus) példányok és császárfa (Paulownia
tomentosa). A parkban idős juharlevelű platánok (Platanus hybrida), vadgesztenyefák (Aesculus
hippocastanum) és korai juharok (Acer platanoides) nagy számban láthatók. Kevés örökzöld is
van a park nyugati felén kialakított burkolt tér szélén. E téren 2006 óta áll egy 1956-os
szabadságharcost ábrázoló bronz szobor. A Jókai liget gyakorta ad otthont zenés
rendezvényeknek, koncerteknek, északi oldala pedig kedvelt játszótérnek ad otthont.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
A park dendrológiai jelentősége (a városi környezethez képest) viszonylag nagy, de a terület
közparkként is megőrizhető, a védettség átgondolandó

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
0 % Erdő
0 % Gyep
0 % Cserjés
0 % Vizes terület
100 % Egyéb
park, játszótér
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2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
U2 - Kertvárosok, szabadidő létesítmények

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás,
Egyéb típus: közpark
Jellemzőik, intenzitás: intenzív

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: Nincs
Parlagfű: Kevés
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? - 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
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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)

Több tucat idős vadgesztenye és több idős kocsányos tölgy egyed jelent dendrológiai értéket.

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

Gerinctelenek: kis szarvasbogár (Dorcus parallelipipedus), nagy szarvasbogár (Lucanus cervus)
Madarak: nagy fakopáncs (Dendrocopos major), fekete rigó (Turdus merula), énekes rigó
(Turdus philomelos), kis poszáta (Sylvia curruca), barátposzáta (Sylvia atricapilla),
csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita), szürke légykapó (Muscicapa striata), széncinege
(Parus major), mezei veréb (Passer montanus), erdei pinty (Fringilla coelebs), csicsörke (Serinus
serinus), zöldike (Carduelis chloris), tengelic (Carduelis carduelis) Emlősök: közönséges
denevér (Myotis myotis), mókus (Sciurus vulgaris)

5. Egyéb észrevétel
Komárom szép, gondozott közparkja, de urbánus környezete, intenzív használata (játszótér,
rendezvény helyszín stb.) a természetvédelmet valójában háttérbe szorítja. A védettség
mindazonáltal fenntartható.
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