
Akciónap a Tétényi fennsíkon, 2015. február 7. 

A Magyar Madártani Egyesülettel közös akciónapot immár ötödik alkalommal rendeztük meg, a Tétényi fennsík 
kezelését célzó fővárosi környezetvédelmi alap projekt keretében. A nap folyamán mintegy ötven fő jelent meg, 
elsősorban az MME önkéntesei, kisebb nagyobb középiskolás csoportok, akiknek az önkéntes munkájukat igazolni 
tudtuk. Itt volt a Főpolgármesteri Hivatal természetvédelmi referense, és a fővárosi természetvédelmi őrszolgálat 
munkatársai. A munka nagy része az elmúlt két hétben, a Fitoland munkatársai által levágott nagymennyiségű cserje 
összegyűjtése, deponálása volt, kiegészítve további vágással, és a csonkok rövidítésével, a sarjak kézi levágásával.  

A munka szakmai irányítását Korda Márton természetvédelmi és erdőmérnök, a Soproni Egyetem munkatársa, 
egyesületünk szakértője látta el, aki amúgy itt is lakik a közelben. Az MME részéről itt volt Bajor Zoltán elnök. Az 
előzetesen kijelölt négy területen, a Kamaraerdő mentén húzódó nagy rét, (1.es terület) az attól beljebb lévő ligetes 
zóna (2.es terület), és annak folytatását képező tisztás, gyeprét (3.as terület), majd a korábban kezelt, volt hizlaldai 
terület (4.es) Kamaraerdei út felé való bővítése volt. Hangsúlyt helyeztünk az 1.-es területen a korábbi kaszálások, 
cserjevágások csonkjai újra sarjadása kaszálására, a gyeprétes területek bővítése mellett. Két nagy depónia 
keletkezett, a Kamaraerdő ment útnál, annak hosszában, és a volt hizlaldai terület közepén, ezek a későbbiekben 
ledarálásra kerülnek. 

Az akciónap madártani része elmaradt, mert a kihelyezett hálókat ismeretlenek megrongálták, a nádcövekek egy 
részét, és az mp3-as madárhang lejátszót elvitték, ami a madarak csalogatását volt hivatott segíteni. A Kamaraerő 
menti bázison azonban egész nap meleg ital és szendvicsek álltak rendelkezésre az MME jóvoltából. 

Terveinket teljesíteni tudtuk, a négy területen levágott cserjéket deponáltuk, a 3. területen további cserjevágások 
történtek. A további hetekben további, helyi akciónapokat tartunk, kisebb léptékben, így a korábbi kezelt területek 
sarjadásának kaszálását, tavasszal a lósóskás terület kaszálását, majd a tanösvény mentén a fenyőmagoncok 
eltávolítását folytatjuk. Kora tavasszal végezzük a tanösvény táblák frissítését, az indító nagytáblával egyetemben. 
Tavasszal friss, aktualizált formában ismét kiadjuk a tanösvény füzetet. 
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Munkakezdés előtti eligazítás, Korda Marcival,   Cserjehordás az 1. területen 

  

Csonkvágás      Az 1. terület cserje depóniája 



  

A kezelt 2. terület     Munkában a 3. terület 

  

Munka az 1. területen a Kamaraerdei út felé  A cserje depónia az 1. területen 
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