
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Budajenői-vízmosás

Utoljára módosítva: 2013-11-02 15:49:07

Megye: Pest Községhatár: Budajenő

A terület kiterjedése: 1.3738 hektár Védetté nyilvánítás év: 2006

GPS koordináták: 47˚33'28.41", 18˚48'59.83"

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.):
A védett terület a Patak és az Akácfa utca között terül el. A vízmosás mélyen fekvő része
nehezen közelíthető meg, mert igen magas partfal szegélyezi.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A teljes terület másodlagosan kialakult fás vegetáció követi. Északkelet – délnyugati irányban
húzódik végig az egykori vízmosás, amely élőhely nagyon degradált, bolygatott. Északról
szántóföldek, míg délről kis kertes lakóövezet veszi körül. A vízmosás fásszárú állománya
invazív, idegenhonos fajokból áll, kevés hazai fajjal, melyek néhány kislevelű hársat (Tilia
cordata), mezei juhart (Acer campestre) és bodzát jelentenek (Sambucus nigra).

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

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

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
A vízmosás növényállománya szinte kizárólag tájidegen, invazív fafajokból áll, akác (Robinia
pseudoacacia), zöld juhar (Acer negundo), bálványfa (Alianthus altissima).

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
% Erdő
% Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
100 % Egyéb
Fásítás, fasor

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
S1, S7: akácos, nem őshonos jellegű fasor

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás:
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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: Kevés
Parlagfű: Kevés
Magas/kanadai aranyvessző: Kevés
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Nincs
Bálványfa ("ecetfa"): Sok
Keskenylevelű ezüstfa: Nincs
Muflon: Nincs
Egyéb (nevezze meg): zöld juhar - sok

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 vízmosás északkeleti nyúlványa majdnem eléri a Budai Tájvédelmi Körzet, és egyben Natura
2000 terület nyugati szélét, amelyet zárt gyertyános-tölgyesek és cseres tölgyesek alkotnak.

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 Budai Tájvédelmi Körzet
és a Budai-hegység Natura 2000 (HUDI 20009) különleges természetmegőrzési 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

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)

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

fekete rigó (1-2 ének) fülemüle (1 ének) barátposzáta (2-3 ének)

5. Egyéb észrevétel
A terület védettségét nem érdemes fenntartani, mivel természetvédelmi szempontok már nem
indokolják. A terület védettsége feloldható.
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