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Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Budajenői-parkok

Utoljára módosítva: 2013-10-31 21:06:14

Megye: Pest Községhatár: Budajenő

A terület kiterjedése: 6.6408 hektár Védetté nyilvánítás év: 2006

GPS koordináták: 47˚33'11.62", 18˚48'07.32"

Felmérést végző személy(ek) neve: Berényi Zsombor

E-mail címe(k): wallcreeper@freemail.hu

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Több helyi jelentőségű védett természeti terület, természeti emlék is található a településen. Az
Ó-temető és környezete az Ady E. utca – Kápolna utca felöl közelíthető meg, ahol egy kisebb
kiterjedésű löszpusztagyep folt található. További fasorok találhatók a Hilltop sétányon, a
Kőfejtői mellékág mentén, a Templomvölgy és a Magtár utcában. Itt fekete nyár (Populus nigra)
és mezei szil (Ulmus minor) fasorokat találhatóak.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A védett fasorok, parkok legtöbb esetben dísz- és kerti fásszárúak alkotják, tájidegen fajokkal
vegyesen ültetve. Az Ó-temető és környezetében idős mezei szil (Ulmus minor) állomány
található. Itt az egykori pusztafüves lejtősztyep-rét még foltokban fellelhető, koloncos
legyezőfűvel (Filipendula vulgaris). A Fő téri park vegyesen ültetett fafajokból áll, leginkább
kerti- és díszfajok jellemzik. Az egykori Árpád-kori temetőkápolna kultúrtörténeti emlékként is
kiemelkedő jelentőségű. Érdekességként megemlítendő, hogy a kápolnától északra fekvő cserjés
oldalban egy karvalyposzáta (Sylvia nisoria) énekelt kitartóan, valamint védett növényfajt is
található itt.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
Az Ó-temető melletti löszpusztagyepből nagyon kevés maradt fenn, erősen cserjésedik a terület.
Természetvédelmi célú élőhelykezelés lenne indokolt, cserjeirtással.

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
% Erdő
10 % Gyep
20 % Cserjés
% Vizes terület
70 % Egyéb
parkok, kertváros

1/3



ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
H5a: lösz-jellegű kőzeten lévő zárt száraz gyepek P2b: galagonya, kökény, vadrózsa, boróka
cserjései U2: kertváros, lakópark

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus:
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: Nincs
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Kevés
Magas/kanadai aranyvessző: Nincs
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Nincs
Bálványfa ("ecetfa"): Kevés
Keskenylevelű ezüstfa: Nincs
Muflon: Nincs
Egyéb (nevezze meg): fekete fenyő – kevés (a temető melletti védett fenyves kizárólag ebből a
fajból áll)

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)

tavaszi hérics (30-40 tő)

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

vadgerle (1-2 pld.) karvalyposzáta (1 éneklő hím)

5. Egyéb észrevétel
Védettséget jelző táblákat mindenképpen érdemes lenne kihelyezni.
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