
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Szentendrei Bükkös-patak völgye

Utoljára módosítva: 2013-11-09 17:00:51

Megye: Pest Községhatár: Szentendre

A terület kiterjedése: 9.4436 hektár Védetté nyilvánítás év: 2000

GPS koordináták: 47°40'26.25"É 19° 3'44.24"K

Felmérést végző személy(ek) neve: Ócsai Péter

E-mail címe(k): ocsai.peter@gmail.com

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A Bükkös-patak keresztülfolyik Szentendre történelmi belvárosán, annak meghatározó városképi
eleme. A patak folyásirányával ellentétesen haladva eljuthatunk a természetvédelmi
szempontból értékesebb szakaszokhoz.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A Bükkös-patak Szentendre egyik meghatározó vízfolyása, nagyrészt városias környezetben
halad, csak keskeny természetes növénysáv kíséri. Ennek ellenére városképi, rekreációs és
ökológiai folyosó funkciója van. A patak alsó szakasza főleg kiépített mederben folyik, melyet
kaszált partszakasz kísér. A felső szakasz sokkal inkább megőrizte természetes arculatát, ott
égerek, füzek és nyárfák szegélyezik a viszonylag szabadon csörgedező patakot. Sajnos itt is
megjelentek azonban az eredeti növényzetre nem jellemző invazív növényfajok, mint a zöld
juhar és a japánkeserűfű. A patakvölgy rovarvilága nagyon változatos, legjellemzőbbek a
látványosan vadászó szitakötőfajok. A patakban sok apróhal él, a patak alsó szakaszán élő
kecskebékákat, a felső szakaszon erdei békák helyettesítik. Madarak tekintetében az
urbanizálódott fajok a jellemzőek, melyek a patakot ivó és fürdőhelynek használhatják. A patak
menti fák üregeiben denevérek találnak kielégítő nappalozóhelyet. A terület megismerésében a
patakot kísérő tanösvény nyújt segítséget, mely a természeti értékeken túl egyben a helytörténeti
ismeretek átadását is céljául tűzte ki.

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?
50 % Erdő
10 % Gyep
% Cserjés
30 % Vizes terület
10 % Egyéb
Épített, városi környezet

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
J5 Égerligetek RD Tájidegen fafajokkal elegyes jellegtelen erdők és ültetvények

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás:

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

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Kevés
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Nincs
Magas/kanadai aranyvessző: Kevés
Japánkeserűfű: Sok
Gyalogakác: Kevés
Bálványfa ("ecetfa"): Kevés
Keskenylevelű ezüstfa: Nincs
Muflon: Nincs
Egyéb (nevezze meg): Zöld juhar sok, Nyugati ostorfa 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 Bükkös-patak a Dunába torkollik.

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? - Duna és ártere
(HUDI20034)

2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Nem
Darabszám:
Állapotuk:

2/3



ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

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)

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

Kecskebéka (kevés) Erdei béka 8kevés) Balkáni fakopáncs (1-2 pár) Zöld küllő (1-2 pár)
Vörösbegy (2-3 pár) Fülemüle (3-5 pár) Énekes rigó (4-5 pár) Feketerigó (8-10 pár)
Barátposzáta (5-6 pár) Széncinege (8-10 pár) Csuszka (2-3 pár) Erdei pinty (6-8 pár) Csicsörke
(2-3 pár) Keleti sün (4-5 példány) Rőt koraidenevér (1 kolónia)

5. Egyéb észrevétel
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