Pillangó Park kutyás szempontból
2016. december 10.
A decemebr 10-i közösségi tervezés alapján az összefoglalót készítette: Buknicz Mirella és
Csonka Berta (EB OVO Egyesület)
Kutyás és nem kutyás szempontokat is figyelembe vettünk, és az alábbi változtatásokat
javasoljuk:











Gördeszka pálya ( ha megépül ) áthelyezése a Kerepesi út melletti kutyafuttató helyére.
Egyik oldala találkozhat a gyárfallal ami lehet graffiti fal is.
Felnőtt fitness pályát a tenisz pálya mögül a kosárpálya és a játszótér közötti részre
javasoljuk, játszótér közelsége miatt.
Futókör szerencsésebb ha nem gyalogos járda mellett húzódik , ellentétet szülhet
gyalogos és futó között, ( remek példa a Margit szigeti futókör) valamint nem szerencsés
a puffer zónában sem. A tenisz pálya és a társasház kerítése közötti terület kihasználása
feltétlen fontos, hogy ne kezdjék el olyan személyek birtokba venni akik csak el
szeretnének bújni, igy javasoljuk a futókör itt történő elhelyezését a tenisz pálya körül ,
(lásd csatolt kép )
Tenisz pálya oldalával szemben lévő tisztás kihasználatlan most is és a tervek szerint is,
igy javasoljuk a tervezett installációk ide helyezését ellentétben a „nagy tisztással”
Így a tervezett napozó/kilátó domb és tó közelebb tud költözni a „nyagy réthez”
és a felette felszabadult terület lehet az egyik kutyafuttató, természetesen megfelelő
távolságra az úttól,valamint megfelelően elzárva, zaj és légszennyezettség tekintetében.
Itt található egy vizcsap is, az is belekerülhet , igy megoldható lenne a kutyák nyári
hűsítése. (Amennyiben lesz tó, és az nem kutyabarát lesz, szükséges a kutyafürdetésre
alternatíva, különben elkerülhetetlen, hogy a kutyások erre a célra is használják a tavat)
A másik kutyafuttatót a Kerepesi-Róna utca találkozásánál a jelenleg sűrűn nőtt fás
területre javasoljuk.

További javaslatok az üzemeltetéssel, kialakítással kapcsolatban:




A legfontosabbnak tartjuk a park kellő elszgetelését a forgalom zajától és
légszennyezettségétől. ( fák bokrok, akár kisebb domb, az Északi részen főként, a
tervezett futtató sokkal inkább kerüljön be a parkba)
A bútorok, használati tárgyak funkcionálisak és könnyen karban tarthatóak legyenek,
akár napelemes világítás,valamint pl ivókutak kiválasztása ( lásd ne Olimpiai park ahol










már viz sem jön az itatóből, de le sem folyik , és csak mohásodik benne a víz, a fű
teljesen kihalt)
Fontos, hogy költségkímélő legyen a fenntartás.
Ebből adódóan volt aki tó helyett szökőkutat javasolt
Valamint parkour pálya helyett kisebb street workout pálya
Fontos, hogy a kutyafuttató talajzata természet azonos legyen, erős, jó tűrőképességű
gyep például. ( fehér felszórt kavics NEM )
Házirend minden funkcionális terület használatához , kutyafuttatóra is, kapura
kifüggesztve!
Jelenleg a Zuglói Rendészet birtokában lévő chip olvasó elérhetó legyen éjjel nappal
Téli-nyári szabályozás a parkban / idő sávos kutya sétáltatási lehetőség
Parkőr, mind a szabályok betartását felügyeli, mind a park állapotát, virágait, szemét
tárolóit...stb

A futtatók méretére pontos javaslati igény atervezők felől, melyet 2016. december 15-én kutyás
egyeztetésen teszünk meg.
Jelenlegi kutyás parkhasználat:













EB OVO felmérés szerin 1000 kutya
Jelenleg hivatalosan kijelölt kutyafuttató területe kb. 2600 m2 (Róna utca 31. számmal
szemben a Pillangó park széle, 2.182 m2, nem zárt, gy.láda: 3 db, Pillangó utcai ltp.
Kerepesi út 66 – 74. között lévő szakaszon, 500 m2, nem zárt, gy.láda: 2 db)
3 fontos futtatási helyszín, ebből főként 2-őt használnak
parksétálható a kutyások számára, azaz, nem kizárólag a futtató területen kutyáznak,
hanem együtt sétálnak. Ez az szempont megmarad!
Futtató területek nincsenek lekerítve, fontos igény, hogy legyenek lekerítve.
Jelenlegi kutyás használati területi 5 000 nm, ez aterületi arány maradjon meg
Igény kis és nagykutyás futtató kialakítására
Északon a nagykutyások, délen a kisebb kutyások használják a parkot
Elég két, akár egy de jó méretű futtató, igényesen felszerelve, karbantartva,
A park továbbra is kutyabarát maradjon, pórázon szabadon bejárható lehessen.
Egyértelmű parkhasználati szabályok közösségi kialakítása, egyértelműkommunikáció

Infrastruktúra:




információs táblák
ürülékgyújtők
itatókutak (minden ivőkút legyen kutyabarát is)





alaternatíva a kutyák nyári fürdetésére
kivilágítás
árnyékolás

