
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Kertek (5 db)

Utoljára módosítva: 2013-10-15 07:25:46

Megye: Budapest Községhatár: Budapest, XII. ker.

A terület kiterjedése: 3.894 hektár Védetté nyilvánítás év: 1995

GPS koordináták: 47.50530, 18.99574
Budapest, XII. ker., Istenhegyi út 80. 47.49628,
18.98297 Budapest, XII. ker., Művész út 9-11.
47.51134, 18.97706 Budapest, XII. ker.
Csermely út 12. 47.50919, 18.97511 Budapest,
XII. ker. Csillagvölgyi út 4. 47.49376,
18.98832 Budapest, XII. ker. Széchenyi emlék
út 12.

Felmérést végző személy(ek) neve: Bajor Zoltán

E-mail címe(k): bajor.zoltan@mme.hu

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
1. Csermely út 12. sz. alatti kert: Tömegközlekedéssel a Széll Kálmán térről induló 155-ös
autóbusszal közelíthető meg. A zugligeti végállomástól néhány perces sétával érhető el a terület.
2. Csillagvölgyi út 4. sz. alatti kert: Tömegközlekedéssel a Széll Kálmán térről induló 155-ös
autóbusszal közelíthető meg. A zugligeti végállomástól néhány perces sétával érhető el a terület.
3. Istenhegyi út 80. sz. alatti kert: Tömegközlekedéssel a Széll Kálmán térről induló 21-es
autóbusszal közelíthető meg. Az Óra úti megállótól pár perces sétával érhető el a terület. 4.
Művész út 9-11. sz. alatti kert: Tömegközlekedéssel a fogaskerekű vasúttal közelíthető meg. A
Széchenyi-hegyi végállomástól néhány perces sétával érhető el a terület. 5. Széchenyi emlék út
12. sz. alatti kert: Tömegközlekedéssel a fogaskerekű vasúttal közelíthető meg. A
Széchenyi-hegyi végállomástól néhány perces sétával érhető el a terület.

1/5



ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
1. Csermely út 12. sz. alatti, 10534 helyrajzi számú, 8793 m2 kiterjedésű kert A védetté
nyilvánítás célja a szépen gondozott dísz- és haszonkertből (idős szoliter fákkal,
vadgesztenyével, fekete fenyővel, nagylevelű hárssal), valamint a természetközeli erdőtársulás
kisebb épen maradt egységéből (elegyes molyhos tölgyes) álló, harmonikus, kiegyensúlyozott
képet mutató kertnek a védelme. A kert 2010 óta nem élvez helyi oltalmat. 2. Csillagvölgyi út 4.
sz. alatti, 10448 helyrajzi számú, 16826 m2 kiterjedésű kert A védetté nyilvánítás célja a zárt
elegyes erdőállomány (magas kőris, kocsánytalan tölgy, juhar és vadgesztenye), az egykori
díszkerti növények (tiszafa) együttesének megóvása, s ezzel a meredek domboldal erózió elleni
védelmének biztosítása, a völgytorkolat természetközeli jellegének fenntartása. 3. Istenhegyi út
80. sz. alatti, 9690 helyrajzi számú, 4375 m2 kiterjedésű kert A védetté nyilvánítás célja a
természetes vegetáció és a lakókert harmonikus együttesének, a jelentős utcaképi értéknek a
megóvása, a felső telekrészen található zárt növényállomány (kocsánytalan tölgy
vadgesztenyével, juharral elegyesen) és a díszkerti örökzöldek (ezüst, illetve lucfenyő) védelme.
4. Művész út 9-11. sz. alatti, 9327 helyrajzi számú, 4188 m2 kiterjedésű kert A védetté
nyilvánítás célja a táji adottságoknak leginkább megfelelő "erdős" kert megóvása, az idős,
természetes növényállomány (kocsánytalan tölgy, bükk, juhar) és a díszkerti fák, örökzöldek
(életfa, tiszafa, álciprus) harmonikus képének védelmi, megtartása. 5. Széchenyi emlék út 12. sz.
alatti, 9197 helyrajzi számú, 4758 m2 kiterjedésű kert A védetté nyilvánítás célja a
századforduló kertépítészeti hagyományaira utaló régi villakert, az értékes örökzöld (különféle
fenyők és tiszafa) növényállomány természeti és utcaképi értékként való megőrzése.

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
% Vizes terület
100 % Egyéb
Mesterségesen kialakított – épített – zöldfelületeket találhatunk minden kertben. Megjegyzendő,
hogy a régi budai erdőkből szinte mindenütt visszamaradt néhány koros faegyed. A Csillagvölgy
úti kert egyes részein másodlagosan kialakult természetközeli erdőrészlet is fellelhető.

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
P6
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2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: Jelenleg nincs említést érdemlő területhasználat egyik kertben sem. Csupán a
Széchenyi emlék út 12. sz. alatti kert állapota rendezett, melyet villakertként tartanak fenn
tulajdonosai.
Jellemzőik, intenzitás:

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

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Nincs
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)

A területek funkcióiból adódóan nem megválaszolható kérdés.

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

Mivel az egyes területek egymáshoz közel, ugyanazon kerületrészben találhatók, ezért a
fellelhető állatfajokat egyben szerepeltetjük, mivel állatviláguk gyakorlatilag megegyezik:
szarvasbogár (Lucanus cervus): mindenütt jelen van, de ritka fali gyík (Podarcis muralis):
mindenütt gyakori macskabagoly (Strix aluco): a kertekben rendszeresen jelen van, de
valószínűleg sehol sem költ, állandó fekete harkály (Dryocopus martius): a kertekben
rendszeresen jelen van, de valószínűleg sehol sem költ, állandó nagy fakopáncs (Dendrocopos
major): a kertekben rendszeresen jelen van, költése feltételezhető mindenütt, állandó közép
fakopáncs (Dendrocopos medius): a kertekben rendszeresen jelen van, de valószínűleg sehol sem
költ, állandó zöld küllő (Picus viridis): a kertekben rendszeresen jelen van, költése feltételezhető
mindenütt, állandó fekete rigó (Turdus merula): a kertekben rendszeresen jelen van, mindenütt
költ, állandó énekes rigó (Turdus philomelos): a kertekben rendszeresen jelen van, költése
feltételezhető mindenütt, vonuló csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita): a kertekben
rendszeresen jelen van, mindenütt költ, vonuló barátposzáta (Sylvia atricapilla): a kertekben
rendszeresen jelen van, mindenütt költ, vonuló kék cinege (Parus caeruleus): a kertekben
rendszeresen jelen van, költése feltételezhető mindenütt, állandó széncinege (Parus major): a
kertekben rendszeresen jelen van, mindenütt költ, állandó fenyvescinege (Parus ater): a
kertekben rendszeresen jelen van, de valószínűleg sehol sem költ, állandó csuszka (Sitta
europaea): a kertekben rendszeresen jelen van, költése feltételezhető mindenütt, állandó erdei
pinty (Fringilla coelebs): a kertekben rendszeresen jelen van, költése feltételezhető mindenütt,
állandó európai mókus (Sciurus vulgaris): mindenütt jelen van, de szórványos
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5. Egyéb észrevétel
5. Egyéb észrevétel Az adatlapon szereplő 5 darab védett kertet az „egyes kertek védetté
nyilvánításáról szóló 22/1995.(XII.27.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzati
rendelete” nyilvánította védetté (továbbiakban: 22/1995-ös önkormányzati rendelet). A rendelet
mind a mai napig hatályban van, de a védetté nyilvánító jogszabály mellékletének 1. pontját a
„25/2010. (XII.14.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet” hatályon kívül helyezte. Ennek
értelmében a Csermely út 12. sz. alatti, 10534 helyrajzi számú, 8793 m2 kiterjedésű kert jelenleg
már nem élvez törvényes oltalmat. Megjegyzendő, hogy a védettség visszavonását az
önkormányzat saját hatáskörön belül tette meg, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv.
vonatkozó rendelkezései ellenére. A Fővárosi Önkormányzat „Budapest Főváros
Önkormányzata Közgyűlésének Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló
25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendeletének” 2013. május 1-én történt hatályba lépését
követően a 22/1995-ös önkormányzati rendelet mellékeltében szereplő Csillagvölgyi út 4. sz.
alatti kert, Istenhegyi út 80. sz. alatti kert, Művész út 9-11. sz. alatti kert védettségét átvette.
Ezzel az átvett védett kertek kiterjedései kismértékben módosultak. Ugyanakkor a Széchenyi
emlék út 12. sz. alatti kert nem került bele a Fővárosi Önkormányzat új természetvédelmi
rendeletébe, de a hatályos 22/1995-ös önkormányzati rendelet értelmében ez a kert még helyi
természetvédelmi oltalom alatt áll. A védettségi státuszok 2013-as állapotának összefoglalása:
Csermely út 12. sz. alatti kert: védettségét a XII. kerületi Önkormányzat 2010-ben visszavonta 2.
Csillagvölgyi út 4. sz. alatti kert: védettségét a Fővárosi Önkormányzat 21 775 m2
(Csillagvölgyi út 4.), 4062 m2 (Istenhegyi út 80.), 4228 m2 (Művész út 9-11.) 25/2013. (IV. 18.)
Főv. Kgy. rendelet alapján; 8793 m2 (Csermely út 12.), 4758 m2 (Széchenyi emlék út 12.):
ÖSSZESEN: 4,4 ha (43 616 m2), de a 22/1995. (XII.27.) Bp. Főv. XII. ker. Ök. rendelet
mellékletének 1. pontját a 25/2010. (XII.14.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet hatályon
kívül helyezte (Csermely út 12. szám alatti kert védettségét visszavonták). Budapest Főváros
Önkormányzata Közgyűlésének Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló
25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendeletével 2013. május 1-én átvette. Ennek ellenére a
kerületi védetté nyilvánító jogszabály is védi a kertet, mivel az még mindig hatályban van. 3.
Istenhegyi út 80. sz. alatti kert: védettségét a Fővárosi Önkormányzat Budapest Főváros
Önkormányzata Közgyűlésének Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló
25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendeletével 2013. május 1-én átvette. Ennek ellenére a
kerületi védetté nyilvánító jogszabály is védi a kertet, mivel az még mindig hatályban van. 4.
Művész út 9-11. sz. alatti kert: védettségét a Fővárosi Önkormányzat Budapest Főváros
Önkormányzata Közgyűlésének Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló
25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendeletével 2013. május 1-én átvette. Ennek ellenére a
kerületi védetté nyilvánító jogszabály is védi a kertet, mivel az még mindig hatályban van. 5.
Széchenyi emlék út 12. sz. alatti kert: védettségét a Fővárosi Önkormányzat Budapest Főváros
Önkormányzata Közgyűlésének Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló
25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendeletével 2013. május 1-én nem vette át. Ennek ellenére a
kerületi védetté nyilvánító jogszabály jelenleg is védi a kertet, mivel az még mindig hatályban
van.
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