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Kivonat
A Gellért-hegy országos jelentőségű természetvédelmi terület, emellett
jelentős városi közpark és turista vonzerő. Ebből következően hármas funkciót kell ellátnia, ezek közül azonban csak kettő funkcionál megfelelően: bár
fejlesztésre és intenzívebb fenntartásra szorulna, közparkként és idegenforgalmi látványosságként a helyi lakosság és a turisták igényeit egyaránt
kielégíti, a természetvédelmi funkció azonban jelenleg csak korlátozottan
jelenik meg a területen.
Célom annak vizsgálata, hogy – a Gellért-hegyen, mint mintaterületen
– a jelenlegi adottságok milyen módon teszik lehetővé a természetvédelmi funkció hangsúlyosabb megjelenését: egyrészt a természeti értékek védelmét, másrészt a természetvédelmi bemutatást. Ehhez kiindulási alapot
egyrészt a városszerkezeti kapcsolatok, a megközelítés lehetőségei, illetve a
parkhasználati szokások vizsgálata (jelenlegi területhasználat és funkciók,
használók jellege és korosztályos megoszlásuk) szolgáltat. Emellett a természeti értékek: védett, védelemre szoruló, és potenciálisan bemutatható
elemek, illetve az ezeket veszélyeztető tényezők feltárása is fontos pillérei
a vizsgálatnak.
A vizsgálat kiértékelésének várható eredménye rövidtávon a természetvédelmi funkció erősítésére tett javaslat kidolgozása a mintaterületen
értelmezve, hosszútávon pedig további települési zöldfelületi elemek hasonló szempontú vizsgálatának elvégzésére kidolgozott módszer felállítása.
Kulcsszavak: természetvédelem, bemutatás, közpark, parkhasználat, zöldfelület.
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Bevezető
A megőrzés mellett a természetvédelem fontos célja az értékek bemutatása
is. Ezzel a látogatók környezeti tudatának formálására, az információközlésen túl tudásvágyuk felkeltésére és aktivizálásukra is lehetőség nyílik. A
természetvédelmi bemutatás hozzájárulhat az értékek hosszú távú megőrzéséhez, hiszen a „megismerni, megszeretni, megvédeni” elv alkalmazásával a látogatókban kialakulhat egy olyan érzelmi kötődés, mely az adott
hely, képződmény, de általában véve a tágabb környezet megóvására készteti őket [1].
A városi zöldfelületek többféle hatást gyakorolnak a településre: beszélhetünk kondicionáló, rekreációs, közösségi, és városképi, városképszervező
szerepről [2]. Jelen dolgozat fókusza a rekreációs, illetve közösségi hatáson
van. Egy közpark, de különösen a természetvédelmi bemutatás, mint funkció pozitív hatást gyakorolhat használóik természethez való kapcsolatára
is, erősítheti azt. Ez az urbánus környezetben felnövő generáció számára
rendkívül fontos, hiszen náluk jellemzően a korai gyerekkorból hiányzik a
természet megtapasztalásának élménye, mely elősegítené, hozzájárulna a
természethez való kapcsolódáshoz és az azért való felelősségvállalás érzéséhez [3]. A közösségre gyakorolt hatás pedig a közösség tudásszintjének,
illetve környezeti attitűdjének növekedésében érhető tetten.
A Gellért-hegy helye a városszövetben
A Gellért-hegy Budapest XI. és I. kerületében fekszik. Északról a Hegyalja
út és a Tabán, keletről a Raoul Wallenberg rakpart és a Duna, délről a Szent
Gellért tér illetve a Kelenhegyi út, nyugatról pedig a Szirtes út, Orom út és
a Sánc utca határolja. 1997 óta országos jelentőségű természetvédelmi terület, kiterjedése 39 ha [4]. A város zöldfelületi rendszerének fontos eleme,
fővárosi szinten is jelentős közpark, mind kiterjedésének, mind központi
elhelyezkedésének köszönhetően. Budapest panorámájának meghatározó eleme, 1987 óta a Citadella erődjével, a budai Várheggyel és a Duna két
partjának panorámájával együtt az UNESCO világörökség része [5], ebből
fakadóan (is) jelentős turisztikai vonzerő.
Látható tehát, hogy többféle funkcióval, a város egy kiemelt pontján
helyezkedik el, ennek köszönhetően Budapest Településszerkezeti Terve is
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kiemelt jelentőségű közparkként, illetve sziluett-érzékeny területként kezeli
a Gellért-hegy egészét [6].

Kutatási módszerek
A kutatást szakirodalmi kutatás és helyszíni parkhasználati vizsgálatok alapozzák meg. Utóbbiakat a Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Kar Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszékének végzős hallgatóival végeztük el, egy műhelygyakorlat keretén belül. A helyszínbejárás során
felmért adottságok rajzi formában kerültek rögzítésre.

Eredmények
Vizsgáltam a Gellért-hegy elhelyezkedését a belváros szövetében, különösen a további közparkoktól illetve védett természeti területektől vett távolságát. Ebből látható, hogy a budai zöldhálózat fontos eleme, a Városmajor
– Vérmező – Tabán – Gellért-hegy – Kopaszi-gát tengelybe kapcsolódik,
így fontos szerepet játszik a budai városrész lakosságának zöldfelületi ellátásában. Délről a Budai Arborétum, nyugatról a Sas-hegy védett területei
találhatóak 1-2 km-es környezetében. A pesti oldal zöldfelületekben szegényebb, így a Gellért-hegy közelsége révén a pesti városrész is a Gellért-hegy
vonzáskörzetéhez sorolható.
A Gellért-hegy funkcionálisan három fő zónára tagolható (1. ábra). A
Citadella és környezete a turisták által leggyakrabban látogatott fókuszterület. Ezen túl a Sziklatemplom, a Szent Gellért szobor és a Citadella által
bezárt háromszög a jellemzően turisták által látogatott, idegenforgalmilag
leginkább terhelt területrész. Ennek megfelelően a három fő megközelítési
pont közül kettő is ehhez a területrészhez kapcsolódik: a Gellért tér és a
Döbrentei tér felől érkezik a látogatók nagy hányada, jellemzően tömegközlekedéssel és gyalogosan. Ehhez a területhez kapcsolódik a Szent Gellért, a Rudas és a Rácz gyógyfürdő is, melyek szintén nagyrészt a turisták
által látogatott célpontok. A terület délnyugati, lakóterületekhez közelebb
eső részei a helyi lakosság rekreációs igényeit elégítik ki: különböző korosztályok által igénybe vehető játszóterek, sétány és pihenőtér, tanösvény,
étterem található ezen a területen. A 3. fő érkezési irány is ehhez a terület120
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hez kapcsolódik. Ezt a belépési pontot leginkább a helyi lakosság illetve a
tömegközlekedéssel, turistabuszokkal vagy személygépkocsival érkező látogatók veszik igénybe, ennek megfelelően ezen a területen több parkoló
is található. Az északi, Hegyalja út menti parkrész, illetve a peremterületek
jelenleg alulhasználtak kevés rekreációs funkcióval.
Ennek megfelelően alakul a korosztályok térbeli eloszlása is. A turizmus által érintett területeken főként felnőttek és az idősebb korosztály
a fő használók, míg a rekreációs célú zöldfelületeken, a három játszótérnek köszönhetően a családosok, illetve az óvodai csoportok is képviseltetik
magukat. A Citadella déli oldalán található reprezentatív növénykiültetés
menti sétautak a pihenésre vágyók, míg a Szabó Dezső sétány és a hozzá
kapcsolódó térrész az aktívabb pihenést keresők és a kutyasétáltatók igényeit elégíti ki.
Mint országos jelentőségű természetvédelmi terület, a Gellért-hegy
számos természeti értékkel rendelkezik. Földtani értéket képviselnek a
hegy csupasz dolomit sziklakibúvásai és a hévizes tevékenység hatására

1. ábra: Területhasználat és fő vonzástényezők.
Fig. 1. Land use and the main attraction factors.
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kialakult, gyakran felszín alatti hasadékok, barlangok. A legjelentősebb
barlang a fokozottan védett Iván vagy Szent István barlang [7], mely csak
részben természetes: 1931 óta a Sziklakápolnának ad helyet [8]. Különböző
hőmérsékletű források törnek a felszínre a Gellért-hegy területén, melyek a
környék híres gyógyfürdőit táplálják [9].
Bár a 19. századig itt folyó szőlőművelés és az építkezések a természetes
növénytakarót kipusztították [8], ma pedig közparkként funkcionál, így a látogatók által terhelt terület, a nehezen hozzáférhető, sziklás részeken mégis
megmaradtak az eredeti, dolomitra jellemző élővilág képviselői. Hárs-kőris
törmelékerdők, karsztbokorerdők és gyertyános-tölgyesek, illetve főként
a nyugati oldalon tatárjuharos lösztölgyes maradványai figyelhetők meg.
A meredek, sziklás keleti részeken viszonylag jó állapotban maradtak fent
a nyílt és zárt dolomit-sziklagyep kisebb állományai [9]. A területen több
védett növényfaj is előfordul: a budai imola vagy Sadler-imola (Centaurea
sadleriana), a borzas szulák (Convolvulus cantabrica), a közönséges csi-

2. ábra: Természeti és kultúrtörténeti értékek a Gellért-hegyen.
Fig. 2. The natural and cultural history values on the Gellért hill.
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kófark (Ephedra distachya), az apró vetővirág (Sternbergia colchiciflora) és
a Magyarországon egyedül itt előforduló sárgás habszegfű (Silene flavescens) [10]. A hegy állatvilágára főként az urbanizálódott fajok a jellemzőek,
a tavaszi és őszi vonulási időszakban azonban rengeteg madárfaj használja
pihenő és táplálkozó helyként a Gellért-hegyet [9].
Több kultúrtörténeti érték is megtalálható a területen: a Szent István
barlangban kialakított Sziklakápolna, a Csapody Vera emlékfa, a Szent Gellért-szobor és vízesés (2. ábra).
A vizsgálatokra alapozva megállapítottam, hogy annak ellenére, hogy a
Gellért-hegy természetvédelmi terület, számos természeti értékkel és nagyszámú látogatóval rendelkezik, az értékek mégsem kerülnek bemutatásra.
Megállapítható továbbá az is, hogy a közpark méretéhez képest viszonylag
kevés funkcióval bír, a látogatók számára további célpontok kialakítása lenne szükséges.

Következtetések
A természeti értékek megléte, és a Gellért-hegy, mint közpark funkcionálisan enyhe alulhasználtsága, ám magas látogatószáma alapján javasolható
a természetvédelmi bemutató funkció megjelenése a vizsgált területen. A
csupasz dolomitkibúvások és az ezeken még fellelhető eredeti növénytársulások maradványai, az értékes, védett növényfajok illetve az erdősült hegyoldal megfelelő bemutatási anyagot képezhetnek ehhez, a sziklákon vezetett
– bár felújításra szoruló, újragondolandó – útvonal és pihenőhely-hálózat
pedig alkalmas lehet egy természetvédelmi bemutató ösvény, tanösvény kialakítására, mely mind a helyi lakosság, mind a turisták számára vonzerőt
jelenthet a területen.
A kutatás eredményei a közeli oktatási intézmények igényeinek, oktatási célú használatának felmérésével tovább pontosíthatók. Célom további
közparkok vizsgálata a bemutatott módszer alapján, a környezeti nevelésben való részvételük lehetőségének felmérése céljából.
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Investigation of the Potential Nature Protection Functions in
the Public Park of the Gellért Hill in Budapest, as an Example
Summary
The Gellért hill is a nationally important nature reserve, as well as an important public park and tourist attraction. Consequently, it has to provide
3 different functions, however, only 2 of them functions satisfactory: although it needs development and more intense maintenance, as a public
park and a tourist attraction it fulfils the needs of the locals and the tourists
as well, on the other hand there is only a limited nature conservation function present in the area.
My aim is to study – on the example of the Gellért hill – how the current properties allow of the conservation functions to be more present in
124

Jákli E.

the area: on one hand the protection of natural elements, on the other hand
the interpretation of these values. The research is based on the analysis of
structural relationships in the city, the possibilities of access, and the use of
the park (current land use and functions, the nature of users and age groups).
Besides this, it is important to explore the natural values: which are protected, in need of protection and potential elements for interpretation.
The expected result of the analysis on the short run is to elaborate a proposal about the strengthening of the conservation function in the example
area, on the long run is to develop an analysis method to study other urban
green areas in a similar way.
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