
Megújult 
   a Sziklakert

Új Magyarország Fejlesztési Terv
Élôhely- és gyûjteményrekonstrukció 
a Fôvárosi Állat- és Növénykertben

Nagy-tó és Sziklakert rekonstrukció
KMOP-3.2.1/B-2008-0002

Megújult 
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Apró nőszirom (Iris pumila)

Szárazabb, nyíltabb területeken 
előforduló, alacsony termetű nö-
vény. Mutatós virágai áprilisban, 
a lila, a sárga és a fehér árnyalata-
iban pompáznak. Védett!

Nagy ezerjófű (Dictamnus albus)

Nagy termetű, dekoratív ruta-
féle. Rózsaszín virágait hosszú 
fürtben késő tavasszal, nyár ele-
jén hozza. Száraz tölgyesek, cser-
jések védett növénye.

Ökörszem (Troglodytes troglodytes)

A Sziklakert fel-felbukkanó kis 
vendégei az énekes madarak. Kü-
lön öröm megpillantani az alig 
10 cm-es testnagyságú, sűrű alj-
növényzetet kedvelő ökörszemet.

A SZIKLAKERT JELLEGZETES NÖVÉNYEI

A SZIKLAKERTBEN MEGFIGYELHETÔ ÁLLATOK

ÉRDEKES ADATOK

A PROJEKTET MEGVALÓSÍTOTTÁK

Nappali pávaszem (Inachis io)

Az egyik leglátványosabb lep-
kefajunk. A szárnyakat díszí-
tő, kékes árnyalatú szemfoltok 
alapján könnyen felismerhető.

Tavaszi hérics (Adonis vernalis)

Feltűnő sárga virágai március-
május között helyenként nagy 
számban nyílnak. Elsősorban 
napsütötte, szárazabb gyepek-
ben él. Védett!
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Fali gyík (Podarcis muralis)

Nagyon kedveli a napsütést és 
a meleget, ezért leggyakrabban 
forró sziklákon, köveken lát-
hatjuk mozdulatlanul napozni. 
Védett!

  a Nagytó és a Sziklakert rekonstrukció teljes
  nettó költsége
  ennyi az összköltségen belül 
  az Európai Uniós támogatás
  ennyi mentett sziklagyep került betelepítésre 
  a Sziklakertbe
  ennyi lágyszárú növény került beültetésre
  a Sziklakertbe
  ennyi fásszárú növényfaj került betelepítésre
  a Sziklakertbe
  ennyi budakalászi, sóskúti és ürömi mészkő 
  került beépítésre a Sziklakertbe, folyópartra
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 millió Ft 
 283 
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 200 m2  
  
 206 faj  
 19.000 db 

 39 faj  
  
 838 tonna 
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Impozáns sziklakibúvások és új patak épült a Nagytó szom-
szédságában, a Xantus-ház előterében fekvő Sziklakertben.

Az élőhely-rekonstrukció keretében egy természetközeli, a 
Budai-hegységre jellemző mészkő sziklakibúvást, illetve egy 
üde, szurdokerdei környezetben eredő patakot alakítottunk 
ki. A lágyan csordogáló patak az utat keresztezve és a Kese-
lyűröpdét érintve a függőhídnál egy kis vízeséssel torkollik a 
szintén 2010-ben felújított Nagytóba.

A Sziklakert nyugati ré-
szén ürömi márgából és 
budakalászi, édesvízi  for-
rásmészkőből a Budai-hegy-
ségre jellemző, szélformálta 
sziklákra emlékeztető, lát-
ványos „kőtornyokat” épí-
tettünk. Az építést megelő-
zően a területről az értékes, 

védett növényeket kimentettük és részben az Állatkert más 
részeire ültettük át, részben később visszatelepítettük őket. 
A nem őshonos, messze vidékekről származó növényeket át-
ültettük, illetve a gyomosító fajokat eltávolítottuk. 

A szabaddá vált területre, a főváros környezetében is ural-
kodó, az itt kialakítotthoz hasonló élőhelyeken előforduló, 
mészkedvelő növénytársulások jellemző növényfajait  tele-
pítettük be. A sziklák környezetében található nyílt és zárt 
sziklagyepekbe  betelepített növények szinte mind eredeti, 
természetes élőhelyekről származnak, több esetben épít-
kezések révén megsemmisülésre ítélt területekről, mentési 
munka keretében kerültek az Állatkertbe. A mentett nö-
vények közül hazánkban több védett, illetve veszélyeztetett 
fajnak számít, mint pl. a törpe nőszirom. 

A sziklakibúvást keleti irányban a hazai karszt-bokorer-
dőkre jellemző fa- és cserjefajok csoportja zárja, amelyet ár-
nyasabb, párásabb mikroklímájú szurdokerdei környezetre 
emlékeztető növényvilág követ.  Ennek meghatározó eleme 
a patak, amelynek felső szakaszát a hazai folyóvizek mentén  
előforduló védett struccpáfrányok tömege veszi körül. A víz-
folyás eredésénél kora tavasszal hagymás növények sokaságá-
ban gyönyörködhetünk.

MEGÚJULT A SZIKLAKERT

Bemutatókert

Sziklaösvény

Kőhíd

Forrás

Kilátó pont

Dodo szobor, ivókút Sziklagyep

Kitekintő

Kőrétegződés Karsztbokorerdei növények

Sziklakibúvások

Nyílt sziklagyep

Sziklakibúvások

Zubogó

Patak Struccpáfrányos
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