
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Nagymaros, Nagyhencz-dűlői Nóga-gyűjteményeskert

Utoljára módosítva: 2013-11-09 09:04:21

Megye: Pest Községhatár: Nagymaros

A terület kiterjedése: 0.2797 hektár Védetté nyilvánítás év: 1999

GPS koordináták: 47°48'53,5 ; 18°58'24

Felmérést végző személy(ek) neve: Nagy Gergő Gábor

E-mail címe(k): nagygoda@gmail.com

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A 12-es főúton Vácról jövet a Kóspallagi elágazás után a második lehetőségnél kell jobbra
fordulni egy részben beton, részben földúton. Ez részben már a Nagyhenc dűlő nevű rész.
Egyenesen kell menni kb. 200 métert, majd az elágazásnál balra fordulni és kb. 50 méter után
elérjük a terület szélét, amit szögesdróttal ellátott kerítés jelöl. Az utak egy autó számára
járhatóak, parkolni gyakorlatilag csak úgy lehetséges, ha az ember valamilyen magánterület
szélére áll le.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A terület határát a kerítés egyértelműen kijelölni, bemenni sajnos nem lehet, a főkapu lakattal
van lezárva. A védett területet tábla ugyan nem jelzi, viszont a bejáratnál helyrajzi számai egy
táblán szerepeltetve vannak. Körbemenni gyalog érdemes, személyautóval szinte lehetetlen
felmenni a területtől délre húzódó meredek, köves domboldalon. Az északi rész mellett csak
magánterületen keresztül lehet elmenni, ami nem ajánlatos (a bejárás során látványosan
gondozott volt a szomszédos terület). Az elkerített részen egy gondozott ház van. A területen
alapvetően a fásszárúak és a cserjefajok dominálnak, szinte minden fajból, fajtából egy-két
példányt telepítettek. A fák közül megtalálható a közönséges nyír (Betula pendula), a fekete
fenyő (Pinus nigra), az ezüstfenyő (Picea pungens), a tölgy (Quercus spp.), stb. A cserjefélék
közül látható közönséges tuja (Thuja occidentalis), keleti tuja (Platycladus orientalis), borbolya
(Berberis spp.), madárbirs (Cotoneaster spp.), stb. Jellemző, hogy minden fa- és cserje
valamelyik változatát tartják, sok esetben vörös színűeket. A lágyszárúak közül látható
trombitafolyondár (Campsis radicans), különböző színű nárciszok (Narcissus) és egyéb színes
növények. A gyűjteményeskert növényállománya láthatóan rendkívül gazdag, megőrzésére
pedig gondot fordítanak, így a helyi védelem fenntartása továbbra is indokolt.

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?
% Erdő
% Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
100 % Egyéb
Gyűjteményeskert, igazán egyik kategóriába sem sorolható be, jobbára fásszárúak és cserjék
alkotják, de megtalálhatóak lágyszárúak is.

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
Egyértelműen egyik ÁNÉR kategóriába sem lehet besorolni, ha viszont nagyon szükséges, akkor
ehhez áll a legközelebb: P6 - Parkok, kastélyparkok, arborétumok és temetők az egykori
vegetáció maradványaival vagy regenerálódásával

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás,
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás: Valójában inkább tekinthető fűnyírásnak, semmint kaszálásnak. A
belsőbb részeken lévő fűvek voltak lenyírva.

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Őrzés, Kaszálás, Fásítás,
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? - 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? -
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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)

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

Védett állatfajok: énekes rigó (Turdus philomelos) 2pár, barátposzáta (Sylvia atricapilla) 1pár,
fekete rigó (Turdus merula) 2pár, sárgarigó (Oriolus oriolus) 1pár, zöldike (Carduelis chloris)
1pár, vörösbegy (Erithacus rubecola) 1pár, erdei pinty (Fringilla coelebs) 2pár

5. Egyéb észrevétel
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