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Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Kis-Dunai liget

Utoljára módosítva: 2013-10-15 07:29:20

Megye: Budapest Községhatár: Budapest, XXI. ker.

A terület kiterjedése: 11.0736 hektár Védetté nyilvánítás év: 1996

GPS koordináták: 47.39433, 19.10793

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.):
A terület a Hollandi út és a Soroksári-Duna által határolt részen fekszik, a Csepeli rév és a
főváros közigazgatási határa között. Tömegközlekedéssel a Csepel, Szent Imre térről induló
71-es busszal érhető el a liget.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A Szigetszentmiklós – Budapest közigazgatási határtól északi irányba egészen a Csepeli révig
kíséri a Soroksári-Duna jobb partját ez a jócskán átalakított partmenti erdőség. A kb. 2 kilométer
hosszú és átlagosan 100 méter széles terület déli fele gyakorlatilag egy akácos telepítés, mely
nemcsak teljesen tájidegen, hanem fiatal is. A fák átlagos magassága 10 méter örül van. A
révhez közelebbi északi részen azonban jórészt még az őshonos fajok dominálnak: elsősorban
fehér nyarat (Populus alba) és fűzeket (Salix sp.) találunk itt, azonban ez az állomány is sorba
telepített, mesterséges ültetvény. Kora kb. 40 éves lehet. Természeti szempontú értéket az
eredeti növényzetből megmaradt partmenti idős fűzek jelentenek, melyek között nádas
állományok húzódnak. Utóbbi élőhelytípusból a déli részen szélesebb sávok is találhatók. A
telepített erdők alatt alig van aljnövényzet és cserjeszint, mely nem kedvező az állatfajok
számára. A nyaras-füzes és az akácos állományok találkozásánál egy fátlan parkoló és egy füves
focipálya is van. A partszakasz végig kövezett, de sehol sincs kibetonozva, a víz szélén azonban
1×1 méteres betonozott horgászállások vannak. A nyugati oldalon húzódó műút és a mögötte
található családi házas övezettől drótkerítés választja el. A faállományok alatt sétautak
húzódnak, melyek mentén padok és hulladéktárolók is vannak. Az egész terület inkább egy
extenzíven művelt parkhoz, mintsem partmenti puhafás ligeterdőhöz hasonlít.

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?
70 % Erdő
10 % Gyep
5 % Cserjés
5 % Vizes terület
10 % Egyéb
murvás parkoló, füves focipálya, sétautak, kiépített horgászhelyek

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
P6, J4, J1A, RA, RB, RD

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás,
Egyéb típus: horgászat
Jellemzőik, intenzitás: főleg hétvégén jelentős

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Nem

Egyéb típus:

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Sok
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Kevés
Magas/kanadai aranyvessző: Nincs
Japánkeserűfű: Kevés
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? - Igen

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?
A Soroksári-Dunával közvetlenül érintkezik a terület.

2.10. Érintkezik a terület más természetvédelmi oltalmat élvező területtel? (pl. Natura 2000,
országos védettség, ex lege) - Igen

2.11. Ha igen, milyen természetvédelmi oltalmat élvező területtel? - A Soroksári-Duna teljes
területe Natura2000-es védettséget élvez.

2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Igen
Darabszám: 2
Állapotuk: nagyon rossz (a védettség visszavonása miatt eltávolításuk indokolt)
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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 nincsenek védett növényfajok.

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

zöld levelibéka (Hyla arborea): ritka kecskebéka komplex (Pelophylax spp.): gyakori vízisikló
(Natrix natrix):szórványos Madarak esetében elsősorban a jelentősebb költőfajok kerültek

felsorolásra: tőkés réce (Anas platyrhynchos): rendszeresen költ 2-3 pár a területen, állandó

szárcsa (Fulica atra): rendszeresen költ 2-3 pár a területen, állandó karvaly (Accipiter nisus):

rendszeresen költ 1 pár a területen, állandó nagy fakopáncs (Dendrocopos major): rendszeresen

költ 1-2 pár a területen, állandó zöld küllő (Picus viridis): rendszeresen költ 1-2 pár a területen,

állandó fekete rigó (Turdus merula): rendszeresen költ 2-3 pár a területen, állandó fülemüle

(Luscinia megarhynchos): rendszeresen költ 1-2 pár a területen, vonuló széncinege (Parus

major): rendszeresen költ 3-4 pár a területen, állandó sárgarigó (Oriolus oriolus): rendszeresen

előfordul a területen, az öböl közvetlen környezetében költ, vonuló Az öböl környéki

táplálékban gazdag, nyugalmas vizek jelentős telelő réce- és sirályállománynak szolgálnak

telelőhelyül.
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5. Egyéb észrevétel
A terület védettségét eredetileg Budapest-Csepel Önkormányzata mondta ki „a Kis-Dunai öböl
védetté nyilvánításáról szóló 10/1994.(III.29.) Kt rendeletével”. Ez alapján került be a
www.termeszetvedelem.hu adatbázisába is. Ugyanakkor a Budapest-Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete által hozott „Budapest, XXI. Kerület, Csepel Városrendezési és Építési
Szabályzatáról szóló többször módosított 6/2002. (III. 26.) Kt sz. rendelet módosításáról szóló
19/2004. (IV. 20.) Budapest, XXI. kerület,-Csepel Önkormányzata Kt rendelete” hatályon kívül
helyezte a korábbi természeti oltalmat. A jogszabály 4. §-a a következőket mondja ki: „4. § …
3.E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti: „a Csepel közigazgatási területén folytatható
fogadóirodai tevékenység átmeneti szabályairól” szóló 5/2000.(II. 22.) Kt számú rendelet, a
Kis-Duna öböl védetté nyilvánításáról szóló 10/1994. (III. 29.) Kt és a Kis-Duna liget
természetvédelmi területté nyilvánításáról szóló 22/1996. (V. 21.) Kt rendelet. …” Később
magát a 19/2004-es rendeletet is hatályon kívül helyezték a „Budapest, XXI. kerület, Csepel
Városrendezési és Építési szabályzatáról szóló többször módosított, 6/2002. (III. 26.) Kt. számú
rendelet módosításáról szóló Budapest XXI. ker. Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
40/2009. (X. 20.) Kt. számú rendeletével”. A rendelet záró rendelkezéseit tartalmazó 29. §-ának
(6) pontja a következőket tartalmazza: „A 6/2002 (III. 26.) számú Budapest XXI. kerület Csepel
Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló Kt rendeletet módosító alábbi rendeletek
hatályukat vesztik: … 19/2004. (IV. 20.) …” Összefoglalva: a területet a kerületi önkormányzat
1994-ben nyilvánította természetvédelmi területté, melynek törvényes oltalmát 2004-ben vonták
vissza. Megjegyzendő, hogy ezt jogalkotóként az önkormányzat megtehette, de a „Természet
védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény” vonatkozó rendelkezéseit – mely a védettség
visszavonására vonatkozik – nem vették figyelembe és a visszavonás nem a törvényes
kereteknek megfelelően zajlott. (A visszavonást a kerület saját hatáskörön belül végezte el.)
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