
Élőhely kezelési és madártani akciónap a Tétényi fennsíkon, 2017. február 18. 

A hagyományos akciónapot immár hetedszer tartottuk meg, a Magyar Madártani Egyesülettel karöltve, a 
Tétényi fennsíkon. Idén a sokadik fővárosi kezelési projekt keretében a tanösvény menti cserje ritkítást 
folytatjuk, ennek kapcsán a korábbi hetekben a 2. és 3. állomások közötti cserjés zóna nyiladékának 
kiszélesítése történt meg, elősegítendő a daráló gép majdani bejutását. Majd a 3. 4. állomások térségében 
lévő árvalányhajas rétet tisztítottuk meg a cserjétől, felfelé, az egykori lövészárokig, ill. azon túl is egy 
darabon, és nyugat felé, a véderdőnél lévő beszögellést megközelítve. 

 

A terv a levágott cserjék kihordása volt, a tanösvény mentére, ill. további vágások a területen. Az 
akciónapon talán az eddigi legnagyobb létszám, mintegy hatvan fő jelent meg a nap folyamán, az MME 
önkéntesei, iskolások, helyiek, más érdeklődők. A bázis a 3. állomás utáni szakaszon volt, a véderdő 
mentén, innen a Balatoni út felé eső cserjésben volt a madárháló kifeszítve. A munkával az árvalányhajas 
rétre koncentráltunk, a 2.-3. állomások közötti, a cserjésben levágott anyag az út mentén, könnyen 
kezelhető lesz a daráló géppel, itt azonban 100-200 m-es kihordási távolságok is voltak, ami munkaigényes. 
A terület felső részén kaszával és láncfűrésszel, ill. kétkezes ollóval további cserjét vágtunk ki, és döntő 
részét kihordtuk az ösvény mentére a véderdősáv felé. Korábban további cserje vágás volt a Kamaraerdei út 
felé eső zónában is, ez azonban nem igényelte a kihordást. 

 

A déli órákban volt madárgyűrűzési bemutató, a ködös időben kevés madár akadt a hálóba, egy széncinke 
és négy őszapó vendégeskedett egy időre. Hat vörösvércse költő láda is kihelyezésre került az egykori 
honvédségi terület oszlopaira, a volt gumiraktár területén, ill. a Mechanikai Művek felé eső oldalon. Itt 
voltak a fővárosi természetvédelmi őrszolgálat munkatársai, és a Főpolgármesteri Hivatal természetvédelmi 



előadója is, de középiskolások kíséretében itt volt a Budavári Polgárőrség természetvédelmi csoportja két 
tagja is. Ezzel párhuzamosan az elmúlt hetekben megtisztításra került a Balatoni út menti véderdő mögött, 
a gázfogadóig terjedő nyiladék is, a FÖKERT részéről, a cserjék és a fenyők kivágásával. 

  

 

  



  

 

 

A következő hetekben a felgyűlt levágott anyag ledarálásra kerül, majd további akciónapok következnek, 
fenyőmagoncok kiszedése, amik nagy számban jönnek fel a véderdő mentén, és a lósóska kaszálása a volt 
hizlaldai területen, majd a vegetáció beindultával bejárások, séták is lesznek. 


