
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Igmándi Erőd és környéke

Utoljára módosítva: 2013-10-07 17:46:13

Megye: Komárom-Esztergom Községhatár: Komárom

A terület kiterjedése: 5 hektár Védetté nyilvánítás év: 1992

GPS koordináták: GPS: 580.517 – 266.052

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.):
Komárom városközpontjából (a körforgalomtól) a 13-as főúton (Igmándi út) kell déli irányban
haladni addig, míg jobbkéz felől el nem érünk egy benzinkutat. Ennél a kereszteződésnél kell
balra fordulni a Térffy Gyula utcába, melyen már tábla jelzi az Igmándi Erődöt (kb. 200 m). Az
irányt a város szinte minden részéből jól látható magas hófehér vasbeton víztorony mutatja, ez
mellett van az erőd. Az objektum áprilistól októberig van nyitva, belépőjegy váltása ellenében
lehet megtekinteni.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A Duna magyar és szlovák oldalán egyedülálló módon kiépült komáromi erődrendszer
legdélebbi és egyúttak kiemelt műenlékként nyilvántartott tagja az 1871-1877 között létesült
Igmándi Erőd. A ligetekkel körülvett építményben 1966-tól a Klapka György múzeum római
kőtára működik. A közel másfél évszázada épült katonai objektum nemcsak építészeti és
hadtörténeti szempontból érdemel figyelmet, hanem az itt található természeti értékek révén is.
A város által körülölelt mintegy 40 hektáros területen a védműrendszer sáncain, építményein
számos gyógynövényfaj figyelhető meg, de a vastag földművek teljesen kizárják a területről a
város zaját, fényeit és egyéb zavaró hatásait is, így a városi környezet ellenére számos állatfajnak
is viszonylag nyugodt élőhelyet nyújt az erőd. A terület csendjét ugyan időről-időre felveri
egy-egy látogató csoport vagy színházi és egyéb zenés rendezvény, de az év nagy részében
nyugodt szaporodó, fészkelő- és táplálkozó területet biztosít számos lepkének, hüllőnek,
madárnak és emlősnek. Egy kis kőfülkében évek óta költ egy vörös vércse (Falco tinnunculus)
pár, a külső földsáncokban egyes években a gyurgyalag (Merops apiaster) 1-2 párja is fészkel, a
római kori kőfaragványok között vízi, kockás- és erdei siklók láthatók, fürge és zöld gyíkok
surrannak el lépteink elől, de a házi rozsdafarkú, barázdabillegető és cigánycsuk is itt költ. A
földművek alatt kanyargó sötét folyosók és termek szellőző kürtőiben rendszeresen telelnek
denevérek is.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
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2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
0 % Erdő
5 % Gyep
2 % Cserjés
0 % Vizes terület
93 % Egyéb
erőd- és kazamatarendszer, építmények, parkok

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
OC - Jellegtelen száraz- vagy félszáraz gyepek és magaskórósok OD - Lágyszárú özönfajok
állományai OF - Magaskórós ruderális gyomnövényzet P2b – Galagonyás-kökényes-borókás
száraz cserjések RA - Őshonos fajú facsoportok, fasorok, erdősávok S6 - Nem őshonos fafajok
spontán állományai T5 - Vetett gyepek, füves sportpályák

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás,
Egyéb típus: turizmus (íjászat, lovaglás)
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: Kevés
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Kevés
Magas/kanadai aranyvessző: Kevés
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Kevés
Bálványfa ("ecetfa"): Kevés
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:
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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)

A területen védett növényfaj előfordulása nem ismert

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

Gerinctelenek: fecskefarkú lepke (Papilio machaon), Atalanta-lepke (Vanessa atalanta)
Kétéltűek: zöld varangy (Bufo viridis), barna varangy (Bufo bufo) Hüllők: fürge gyík (Lacerta
agilis), zöld gyík (Lacerta viridis), vízisikló (Natrix natrix), erdei sikló (Elaphe longissima),
kockás sikló (Natrix tesselata) Madarak: Fokozottan védett fajok: gyurgyalag (Merops apiaster)
1-2 pár fészkel, átvonulóként: darázsölyv (Pernis apivorus), rétisas (Haliaeetus albicilla),
vándorsólyom (Falco peregrinus) 1-1 pld. Jelentősebb védett fajok: vörös vércse (Falco
tinnunculus) 1 pár, házi rozsdafarkú (Phoenicurus ochruros) 2 pár, barázdabillegető (Motacilla
alba) 1 pár, fekete rigó (Turdus merula), Átvonulóként: holló (Corvus corax) Emlősök: kis
patkósdenevér (Rhinolophus hipposideros), közönséges denevér (Myotis myotis), rőt
koraidenevér (Nyctalus noctula), mókus (Sciurus vulgaris)

5. Egyéb észrevétel
Az itt telelő denevérfaunát érdemes volna felmérni
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