


például kínai kenderpálma, japán szentfa, valamint 
az ország legöregebb perzsafája, libanoni tölgye is 
itt találhatók. Jelenleg ezernégyszáznegyven fás szá-
rú növény, kétszáznegyven hagymás és körülbelül 
háromszázféle dísznövény mellett az arborétum te-

Madárbarát kert kiállítás is látható. Olyan városi ál-

a barátposzáta, a keleti 
sün, az európai mókus. 
Nyitva tartás: H-P 8-18, 

zetes bejelentkezés alap-
ján.
A területet legkönnyeb-
ben a Móricz Zsigmond 

úton lehet megközelíte-

het közvetlenül bejutni.

8.  | F8–9
Budapest, XI. ker. | 1982 óta védett | 21,1345 hektár

ez adja legfontosabb természeti értékét. A környékre 

tott fent ez a természetföldrajzilag igen különleges 

aktív kutak, melyek mellett már nem használt, 4-5 

gebbi kutak vannak. A 
terület ugyan be van 
kerítve, de több irány-
ból is szabadon be lehet 
jutni.  Az északi részen 
spontán felnövekedett, 
illetve részben telepí-
tett nyaras található. A szabályozott vizesárkok 
mellett több helyen alakultak ki kisebb nádasok,

tósan megtelepedni. A Balatoni út túloldalán a rétek 
folytatódnak, de ezek már nem élveznek törvényes 
oltalmat.

nyebben megközelíteni.

9.  | F8
Budapest, XI. ker. | 1977 óta védett | 7,6585 hektár

A Rupp-hegy a mai Budapest egyik leggazdagabb ter-
mészetvédelmi területe, a védett növényfajok száma 

találunk, míg a nyugati oldal hegylábi részein barna 

tanösvényt, a hegylábi részen pedig madárodú-telepet 

ahonnan az Ördögoromi út vezet a hegy keleti sar-

több helyen vöröses színt kapott. Könnyen megköze-

kozhatunk, amelyek job-
ban elviselik az ember 

többek között szarvas-

müle, barátposzáta, er-
dei pinty.
A terület a II. kerület 

utca-Bimbó út útvonalon. Tömegközlekedéssel a leg-

25.  | G5
Budapest, II. ker. | 1973 óta védett | 0,36 hektár

lágyszárúi. A kertet je-
lenleg az egykori tulaj-

esztétikusan kialakított 
új járda található. A te-
rületen urbanizált fajok 

19.  | O9
Budapest, XVII. ker. | 1977 óta védett | 39,3424 
hektár

A terület három nagy és részben különálló egysége a 
legdélebbre található Nagy-Merzse, a Kis-Merzse és a 

kialakuló felszíni iszapréteg segítenek a vízvisszatar-
tásban. Botanikai értékei jórészt megsemmisültek, ám 

kabasólyom, mogyorós pele, hermelin.

mint kétszáz madárfaj jelenlétét mutatták ki eddig
a szakemberek, melyben igen nagy a védett és fokozot-

össze.

jutunk el a védett rész déli szegélyéhez.

13.  | 
Budapest, XII. ker. | 1994 óta védett | 11,7 hektár

vényzet. A legértékesebb része az északi oldalon talál-
ható budai nyúlfarkfüves állomány, amely az egyetlen 

közül, melyet még nem tártak fel teljes mértékben. 

minden tavasszal kialakulnak ideiglenes vízállások, 
az északin pedig gyakran megmarad a víz. A terület 

tarkított. A védett részen 2012-ben 8 táblából álló 

5. | G2
Budapest, III. ker. | 1977 óta védett | 9,0848 hektár

A védett terület déli részén fekszik Budapest legna-

paleokarszt formákat foglal magába. Régóta kedvelt 
sziklamászóhely, ahol a természeti értékek védelme 

hegylábi részeken ala-

ki. A bányától északra 

lálható, a mestersége-
sen kialakított, nyílt sziklafelszíneken sziklagyepek 

szetes üreg, barlangjárat és mesterséges bányavágat 

sármány, gyurgyalag, egerészölyv, keleti sün.

Megközelítése több oldalról lehetséges: a szentendrei 

védett területre.

viszonylag meredek oldalon található, mely nehezíti 

ként több méter mély vizesárkok és a kisebb-nagyobb 

rópai mókus.

dett rész déli szegélyéhez.

3.  | G5
Budapest, II. ker. | 1999 óta védett | 6,5697 hektár

A II. kerületi Vérhalom az elmúlt évtizedekben tel-

Felszíne alatt található a több mint 5 km hosszan fel-

gyepterület több ritka és védett növényfaj élettere. 

többek között nappali pávaszem, Atalanta-lepke, zöld 

4.  | H3
Budapest, III. ker. | 1994 óta védett | 24,6 hektár

terület északi részén található Buda egyetlen lápos-

rület délnyugati szélét.

 | 
Budapest, XIV. ker. | 1986 óta védett | 10,7625 hektár

A kert 1866-ban Xantus János vezetésével létesült ti-

helyet adott. A tizenhat hektárról kevesebb mint ti-

a környezeti nevelésben és a gyakorlati természetvé-

busszal megközelíteni.

22.  | F10
Budapest, XXII. ker. | 1999 óta védett | 111,3792 hektár

kezik, mely  hazánk legértékesebb védett helyei közé 

morán, szürke gém és 

között imádkozó sás-

sármány.

12.  | F7
Budapest, XII. ker. | 1994 óta védett | 1,6 hektár

li Ördög-orommal közös természetvédelmi területet 

gati oldalán egy vízmosás található, mely nagyobb 

15.  | 
Budapest, XII. ker. | 1991 óta védett | 6,6898 hektár

A hegy zárványterület, szép kilátás nyílik róla a Bu-
dai-hegység számos pontjára, legmagasabb pontja

nyaudvar geológiai vizsgálatokra kiválóan alkalmas. 

találunk természetes növénytársulásokat, a mere-
dek északi oldalon maradtak fenn természetvédelmi 

bek között farkasalmalepke, pannongyík, kisposzáta, 

1.  | F5
Budapest, II. ker. | 1977 óta védett | 5,745 hektár

A terület a II. kerületi Nyék kertesházas övezetében, 

szédságában. Legnagyobb természeti értéke két, mesz-

a kerület meghatározó tájképi elemei. A nyílt felszín-

a gyep több helyen feldarabolódott. A nyugati oldal 

sebb mértékben molyhos 

a bükkösök az uralko-
dók. A területen jelölt 

pávaszem, Dunántúli kékfutrinka, erdei sikló, zöld 

2.  | 
Budapest, II. ker. | 1982 óta védett | 1,8125 hektár

területe kertvárosias környezetben fekszik. A felha-

jobban benövi a másodlagos fás- és lágyszárú növény-

 | I3
Budapest, IV. ker. | 1999 óta védett | 31 hektár

A faállomány vegyes korú, melyek között impozáns 

lás esetén a szigetrész teljes egésze víz alá kerülhet. 

a fatestben táplálkozó rovarok és egyéb, holtfákhoz 

7.  | H7
Budapest, XI. ker. | 1975 óta védett | 8,9452 hektár

14.  | 
Budapest, XII. ker. | 1995 óta védett | 3,894 hektár

dozott dísz- és haszonkert, illetve a természetközeli 

kori díszkerti növények, például tiszafák találhatók.

a lakókert harmonikus egységet alkothat. A villaker-

hagyományaira utaló értékes örökzöldek. Állatfajok 
közül megtalálható itt többek között szarvasbogár, 

20.  | P7
Budapest, XVII. ker. | 1999 óta védett | 0,3478 hektár

kapott helyet. A kertben szép számmal találunk ha-
zai növényritkaságokat, de emellett sok mediterrán, 
szubtrópusi és trópusi fajt is. A fás szárú fajok és faj-

látványossága a gránátalma és a füge, melyek termést 
is érlelnek, ezen kívül a Magyarországon kis számban 

formájú és alakú változatai. A látogatás a tulajdonos 
engedélyéhez kötött. A területen teljesen urbanizált 

házi rozsdafarkú, keleti sün.

21.  | F–G12
Budapest, XXII. ker. | 1999 óta védett | 4,5 hektár

A megtelepedett növények megkötötték a hordalékot, 
így területe gyorsan növekedett. A sziget teljes felszí-

bár a tájidegen zöld juhar is jelen van. A Nagy-Duná-
hoz tartozó partvidéken kialakulóban van a Háros-

 | I2
Budapest, IV. ker. | 1974 óta védett | 40,9 hektár

rület az úgynevezett „Rákosok” pusztáinak egyik utol-

homoki gyep, a nyílt és záródó homokpusztagyep. A 

világa leginkább az egyenesszárnyúak, a pókok és a 

társulások jobb megismerésére tanösvény szolgál. 

ölyv, mogyorós pele.

utca között húzódnak. Tömegközlekedéssel legegy-

27.  | F7
Budapest, XII. ker. | 1994 óta védett | 1,1 hektár

megmaradt állományai is szépek. A fás állomány

10.  | F7
Budapest, XII. ker. | 1982 óta védett | 9,4368 hektár

mint 40 védett növényfaj található. Az egyik legérté-

növényvilág mellett gazdag állatvilágnak ad otthont. 

többek között kardoslepke, rezes futrinka, örvös légy-
kapó, ökörszem, karvaly, európai mókus.

megközelítése innen a legkönnyebb. Tömegközleke-

11.  | F7
Budapest, XII. ker. | 1994 óta védett | 0,8686 hektár

társulások mind a mai napig fennmaradtak. Meg-

17.  | L4
Budapest, XV. ker. | 1999 óta védett | 18 hektár

A XV. kerület egyik utolsó puhafás ligeterdeje. A te-

teljesen járatlanok. Déli oldalán egy telepített nyaras 

tóföldi környezetben.
A területet autóval kö-
rülményes megközelíte-

a legközelebbi lakott 

18.  | 
Budapest, XVI. ker. | 1997 óta védett | 149,7194 
hektár

legnagyobb állóvize. A patak és ártere a védett terüle-
ten belül több kilométer hosszú, a sok kúszónövény, 

tölgy alkotja. Jelenleg több mint négyszáz növényfaj 

23.  | K11
Budapest, XXIII. ker. | 1977 óta védett | 62,2934 
hektár

külön érdekessége, hogy 
a sziklakert építésekor 
több mint négyezer éves 

kerültek. A nagyrészt 
rendezett, épített terület 

mazó növényritkaság-

itt Észak-Amerikára, Kelet-Ázsiára, Közép-Ázsiá-

tatják, hogy milyen lehetett az ember által nem lakott 

te tizenkét hektár, vagyis egyötöde a teljes kertnek. 

lenére továbbra is igen gazdag. A madarak nagyobb 
arányú megtelepedését egy fészekodútelep is segíti. 

ölyv.

busszal lehet eljutni ide.

24.  | F5
Budapest, II. ker. | 1975 óta védett | 1,08 hektár

A zárványterület botanikai és zoológiai értékei is je-
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