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Élőhely-rekonstrukciós munkála-
taink célkitűzése a platóra jellemző 
lejtősztyepp regenerációjának elősegí-
tése a ruderális (romtalajokra jellemző) 
gyom növényzet rendszeres eltávolítá-
sával. Erre esélyt adtak a terület adott-
ságai: viszonylag kis mérete (kb. 1 ha) 
és az érintkező természetes állapotú 
árvalányhajas lejtősztyeppek közelsége, 
ahonnan várható volt a „jobb” (termé-
szetes növénytársulásokat jellemző) 
növényfajok spontán betelepülése. 

A rombolt felszínen, az egykori épületek 
(ólak) helyén felverődött gyomtársu-
lások tisztító kaszálását a 2007. évben 
kezdtük meg és évente 2-3 alkalommal 
végeztük el. A kezdetben igen nagy 
tömegű kaszálékot (zöld biomasszát) 
a területről minden alkalommal 
kihordtuk, megakadályozva, hogy 
a növények lebomlásával a tápanyag 
visszakerüljön a sekély, köves „talajba”. 
A domináns paréj lóromot („vadsóska”) 
és a fekete ürömöt még magérlelés előtt 
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levágtuk, így szívós munkával mára 
már sikerült szinte teljesen visszaszo-
rítanunk ezeket az agresszívan terjedő 
gyomfajokat. A rekonstrukciós helyszín 
déli sarkában található trágyadombot 
(kb. 120 m3) elszállítottuk. Ez a rész 
olyan „fertőzési gócnak” számított, 
ahol a hatalmas gyommagkészlet és 
a tápanyag-túlkínálat tartóssága 
folytán a ruderális gyomfajok eltávo-
lítása reménytelen feladat lett volna. 
A 4. évben a szomszédos (érintkező) 
természetközeli állapotú gyepekből 
gyűjtött magvakat vetettünk el alkalmas 
mintaterületeken. Kezelésünk eredmé-
nyeként a gyomfajok tömegességének 
csökkenése, az állományalkotó, többnyire 
társulásközömbös, ill. a sztyepprétre is 

jellemző füvek fokozatos térnyerése volt 
megfigyelhető már a 3. évtől kezdve, 
pl. tarackbúza, csomós ebír, siskanád, 
fenyérfű, valamint a sztyeppréti pusztai 
csenkesz, vékony csenkesz és a vékony 
perje. A fajkészlet változásának vizsgálatai 
alapján a spontán regeneráció elősegítése 
(„felgyorsítása”) sikeresnek mondható. 
A gyomok visszaszorulása mellett a 
megjelentek a természetes kísérőfajok 
is, pl. hegyi len, magyar zsálya, ligeti 
zsálya, csabaíre vérfű, magyar szegfű és 
a védett csinos árvalányhaj is. A tájseb 
„begyógyult”: a teljesen antropogén, 
mesterséges eredetű sitt-sóder kikopások 
kivételével a gyep szinte teljesen bezárult. 

Gergely Attila
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mi történt eBBen AZ évBen és
miK A továBBi terveK?

A Budatétényi Polgári Kör beszámolója
A 2019-es évet Doni megemléke zéssel 

kezdtük január 12-én szombaton a 
Szent István Király Plébániatemp-
lomban. Tallér Gábor ünnepi beszéde 
után közösen gyújtottuk meg az emlé-
kezés gyertyáit. Másnap január 13-án 
tartottuk meg idei első közgyűlésünket. 
Ekkor iktattuk be hivatalosan két örö-
kös tiszteletbeli elnökünket, Kolláthné 
Hollósy Ritát és dr. Somosy Zoltánt. 
A közgyűlés után újévi köszöntőt tar-
tottunk. A tagság szép számmal jelen 
volt! A tavasz első nagyobb rendezvénye 
a „MESÉLŐ TÁRGYAK” interaktív 
kiállítás volt, amit a Klauzál Művelődé-
si Központban tartottunk március 22-én. 
Ha ezek a tárgyak mesélni tudnának! 
Ez volt a kiállítás szlogenje. Közel 20 
kiállító hozott számos érdekes régi 

tárgyat, amit a közönség előtt be is 
mutatott. A Lampart Zománcgyár 
korabeli termékeitől kezdve, régi 
használati eszközökön át Vén Emil 
kerületi festőművész kedvenc tárgyait 
is megtekinthettük. 

Időközben megszületett az őszi Szent 
Mihály napok művészeti pályázat 
kiírása, ami idén Ady Endre halálá-
nak 100. évfordulójához kapcsolódik. 

„Milyen az ősz maguknál, édes? A 
nap még mindig úgy ragyog?” Ezt az 
idézetet választottuk a kiállítás mottó-
jául. A pályázati felhívás a Városházi 
Híradó hasábjain kívül személyesen is 
eljutott a kerületi képzőművészekhez. Az 
átadó ünnepség és a művekből rendezett 
kiállítás a Radóczy Mária Galériában 
lesz. A Szent Mihály Napok során 

A Polgári Kör együtt
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továbbá nyitókoncertet, főzőversenyt, 
sportversenyt szervezünk. Május 22-
én a 45. Budafok-Tétényi Tavaszi 
Művészeti Fesztivál keretében nyitjuk 
meg Kutasi Tünde budatétényi szob-
rászművész kiállítását Vitrin címmel. 
A kiállítás a Klauzál Ház és a Polgári 
Kör együttműködésének eredmé-
nyeként jött létre, a művészt a Polgári 
Kör külön támogatja.

Nagy aktivitással készülünk a Hősök 
Vasárnapjára, ami idén május 26-án 
lesz. Az ünnepségen a koszorúzás bo-
nyolítását idén is a cserkészek végzik. A 
program zenei részében a Budatétényi 
Római Katolikus Egyházközség kórusán 
kívül, tárogatón katonadalokat ad elő 
Ambrus Károly barátunk. A tavasz 
beköszöntével idén is megrendezzük 

a Rózsaünnepet. Már dolgoznak a 
szorgalmas kerületi iskolás gyermekek, 
akik idén a rózsa témakört felhasználva 
kétféle plakátot terveznek. A pályázat 
eredményhirdetése május 31-én lesz, 
ezt követi a Rózsakert nyílt napja 
június 1-én, ahol a rajzpályázat külön-
díjainak átadására kerül sor. Felhívást 
tettünk közzé a Szent István Király 
plébániatemplom falán lévő II. Világ-
háborús emléktáblával kapcsolatban. 
Az emléktáblát az egyházközséggel 
összefogva felújítjuk, melyhez a civil 
lakosság segítségét is kérjük. Várjuk 
további hősi halottak neveit, akik 
budatétényi hősi halottként estek el, 
másrészt várjuk az adományokat az 
emléktábla felújításához. Információ: 
www.kistetenyitarsaskor.hu

Egy budatétényi tagtársunkat dr. Bálint 
Béla díjra, a Klauzál Gábor Társaságot 
Szabó Gyula díjra terjesztettük fel.  

Hosszabbtávú terveinkben szerepel 
a Kapu utca, Erzsébet királyné utca 
sarkon a rendszerváltásig működő 
polgári patika berendezésének kiállítása 
és a Jókai utca Kistétény utca sarkán 
lévő Szabadkőműves Kápolna látogat-
hatóvá tétele. 

2019 májusa
Tóth Melinda

BPK elnök
A kiállításon
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Kilencedik alkalommal tartottuk meg 
februárban a téli, tél végi akciónapot a 
Magyar Madártani Egyesülettel közösen 
a Tétényi fennsíkon. Ők önkénteseikkel 
a fővárosi, munkaerő igényes védett 
területeket járják körbe, nálunk csak 
az újpesti homoktövises rét akciónapja 
régebbi. Ilyenkor a megelőző napokban 
levágjuk, ritkítjuk a kijelölt területeken a 
cserjéket, tájidegen növényeket, özön-
fajokat, ami az eredeti ligetes, kaszáló 
rét jellegű táj karakter megőrzését, vissza-
állítását célozza a területen. Idén az éves 
kezelési program a korábbi években 
kezelt, kaszált területek karbantartására 
koncentrál, ahol újra sarjadtak a cser-
jék, így a fennsík Kamaraerdő menti 

ligetes zónájában dolgoztunk, amit a 
tanösvény két éve ide vezető új ága is 
érint. Az előzetes vágások, melyet a 
Fitoland és a Főkert munkatársai végez-
tek (utóbbi a fővárosi védett terü letek 
kezelője hivatalból) egy közel három-
hektáros területet érintettek, s az önkéntes 
napon a levágott cserjét szedtük össze, 
hordtuk a daráló géphez, ill. további 
vágások is folytak, gépi kaszával, és 
kiegé szítő jelleggel, kétkezes ollókkal.

A nap folyamán mintegy ötven fő jelent 
meg, az MME önkéntesei, helyiek, Zöld 
Jövősök, érdeklődők. Két ütemben tartot-
tunk bevezetőt, tájékoztatót, a tanösvény 
indító táblájánál, majd a munkaterületen. 
A begyűjtés nagy erőkkel folyt, idővel száz, 
kétszáz méteres távolságokról hordtuk a 
cserjét, amit a Fitoland darálója kezelt 
és lőtt a mögötte lévő zárt teherautóba. 
A vágás és hordás bizonyult intenzí-
vebbnek, a darálás a következő héten 

Madárgyűrűzés

élőhely KeZelési 
és mAdártAni AKciónAP 

A tétényi fennsíKon

Folyik a munka az akciónapon
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A 2013-ban alapított díjat azoknak szán-
tuk, akik akár magánszemélyként, civil 
szervezet, vagy intézmény formájában 
sokat tettek Budafok-Tétény környezet 
és természetvédelméért. Civil díjként 
természetesen meghatározóak a civil 
társadalom szempontjai, a részvétel, 
a tudatosítás erősítése, a civil kurázsi 

értékelése, példaként állítása.
Ebben az évben Bajor Zoltánt a Magyar 

Madártani Egyesület elnökét emeltük ki, 
értékeltük munkáját, melyet az elmúlt 
bő tíz évben kerületünkért is végzett. 
Anno jelen volt már a nagytétényi reha-
bilitáció folyamatában is környezet-
védelmi mérnökként, a Repét munka-
társaként, elsősorban a talajcsere és 
annak minőségbiztosítása során. Később 
a Tétényi fennsík élőhely kezelése során 
kerültünk kapcsolatba, amikor kezde-
ményezte a közös téli akciónapokat 
a Zöld Jövő és a Madártani Egyesület 
önkéntesei részvételével. Ezek 2011 
óta folynak minden év elején, s álta-
lában nagymennyiségű cserje levágását, 
összehordását végezzük el közösen. 

folytatódott. A megtisztított terület a 
víztorony felé, az egykori ütegállások 
irányában, a Kamaraerdei út felé 
pedig a korábbi hizlalda nagy rétje felé 
terjeszkedik. Egész nap az MME büféje 
látta el az önkénteseket szendviccsel, kávé, 
teával, majd délben a korábban felállított 
madarász hálókból begyűjtött madara-
kat gyűrűztük bemutató keretében. 
Ezúttal szegényes volt a forgalom 
és a felhozatal, néhány széncinke 

került kézbe és gyűrű zésre. Köszönet a 
segítőknek, önkénteseknek, és az MME 
munkatársainak. A későbbi hetekben 
a megmaradt anyag ledarálása folyt, a 
tanösvény alsó szakaszán megmaradt 
tavalyi száraz anyagé is, majd kaszáltuk a 
volt hizlalda gyomos területét, és kivág-
tuk a befelé terjeszkedő fenyő magon-
cokat a Balatoni út menti véderdő mentén. 
A vegetáció beindultával havi rendsze-
rességű sétákat, bejárásokat tartunk.

henye BorosZlán díJ 2019

Díj átadás a Költő utcában
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A Hosszúréti patak bejárásaink sorában 
ezúttal a felsző szakasz néhány jellegzetes 
pontját látogattuk meg, Pázmándi Péter 
kalauzolásával, aki évtizedek óta foglal-
kozik a patak problémáival. A felső 

vízgyűjtőn történtek nagyban befolyá-
solják az alsó szakaszon, így a kerü-
letben, így Rózsavölgyben zajló folya-
matokat, mind a vízminőség, mind a 
mennyiség tekintetében.

Az akciónapok fontos eleme a madártani 
bemutató, a gyűrűzés, ami mindenkinek 
érdekes, és tanulságos. Aktuális munka-
helyei, a Főváros, a DINPI, majd a Fő-
kert színeiben egyaránt segített, szor-
galmazta a fennsík értékei bemutatását, 
tudatosítását. Ennek keretében került 
bővítésre a korábbi karós tanösvény 
táblássá, újabb állomásokkal, s volt itt 
egyebek mellett Teszedd központi ese-
mény helyszín, nagy részvétellel, vagy 
önkéntes nap az egyik nagy magyar 
cég sok munkavállalójával.

Reméljük, ezt tudjuk folytatni a 
Tétényi fennsík és többi természeti 
értékünk javára.

A tározónál az M0 M7 között Törökbálinti tó, régi zsilip

Bajor Zoli munkában egy korábbi akciónapon 
a fennsíkon

A hossZúréti PAtAKnál
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Egyre nagyobb gondokat okoz világ-
szerte, hazánkban és helyben is a növé-
nyeket beporzó, és más rovarok, méhek 
pusztulása, állományuk radikális csök-
kenése az elmúlt években. Ennek okai 
között szerepel a mezőgazdaság iparosí-
tása, a chemikáliák nagyfokú alkalmazása, 
a permetezés, így a légi szúnyogirtás. Ezt 
már a madárállomány, így a fecskék 
visszaszorulásában is láthatjuk, tapasz-
talhatjuk. E témát tűzzük napirendre 
szeptemberi első ülésünkön, amikor Vá-
sáhelyi Tamás ökológus, a Természettu-
dományi Múzeum korábbi főigazgató 
helyettese lesz vendégünk, és tart előadást, 

majd konzultációt a rovarvilág helyzeté-
ről, védelméről, mit tehetünk minden-
napjainkban. Ezt az idei felsőtagozatos 
iskolai környezeti terepversenyen is már 
napirendre tűzzük, amikor a Hárosi Duna 
parton kijelölt ösvényen mennek végig az 
iskolások, s a díjazásokban ott lesznek a 
mobil rovarszállók is. Ezek helyi készíté-
sére is felhívjuk a figyelmet.

https://eletszepitok.hu/
bogartanya-rovarhotel-keszitese/

Fennsík sétát, bejárást tartunk június 
1-én, szombaton Kecskés Ferenc biológus 
vezetésével, találkozó 9-kor a tanösvény 
indító táblájánál, Rókales u. a szoborpark 
után, aktuális értékek a vegetációban. 
A programhoz csatlakozik az MME is – 
Magyar Madártani Egyesület.

Készült a Fővárosi Környezetvédelmi Alap támogatásával.
FELELŐS KIADó:

Mészáros Péter és Tóth Melinda
zoldjovo@zoldjovo.hu; polgarikor.budateteny@gmail.com

www.zoldjovo.hu; www.kistetenyitarsaskor.hu

tétényi fennsíK sétA

Koloncos legyezőfű a réten

A rovArvilág
védelméBen

Téli-szálláshely-rovaroknak


