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Fennsíki sétáinkat ezúttal a fővárosi mellett, az agglomerációs területekre irányítottuk. Gergely Attila 
botanikusunk vezetésével jártuk körbe a legérdekesebb területeket, igen tanulságos volt mindenkinek. 
A Kamaraerdő mentén mentünk fel a felső területekre, itt az erdő menti kőszórásos úton már ki van 
tűzve a vízcsőépítés nyomvonala, ami a fent tervezett lakóparkokat látja majd el a víztorony felől. A 
volt hizlaldai területen, ha elszórtan is, de jön fel a lósóska, a kaszálást a következő hetekben kell 
elvégezni. A Dűlő útnál keltünk át a Kamaraerdei úton, a betonelemekkel lezárt úton nincs 
szemétbehordás. Feljebb, a budaörsi beszögellésben, ami ott helyi védelmet kapott, láttuk az első 
henye boroszlánt, a fővárosi oldalon a határnál is van néhány tő, a fenyők között. Mind az újbudai volt 
bértelkes övezetben, mind a budaörsi oldalon, és fent a Mechanikai Művektől északra eső volt Nemax 
területen tervezik a beépítést. Végig jelen volt a fekete kökörcsin, virágzási és termő stádiumaiban. A 
volt Nemax területen az MM-től északra régen jártunk, a terület le van sorompózva, elsősorban a 
szemétbehordók ellen, de a természetvédőket sem kedvelik. Folyik a lakópark előkészítése, ennek 
abszurditását már sokszor emlegettük, Törökbálint legkülső perifériáján, mindenfajta úttól, 
infrastruktúrától távol, északi fekvéssel, egy ipari barnazóna mellett, hatalmas értékű védett növény 
állomány elpusztításával. A henye boroszlán tövek százai vannak itt, az északias lejtőn, ami ideális 
élőhelye, a 25 év előtt ledózerolás ellenére visszajött. A befektetőt elvileg kötelezik a védett növények 
átültetésére, ami mint anno tapasztaltuk, teljességgel lehetetlen. Majd átmentünk a Mechanikai 
Művek északi oldalára, a Nagypusztára, ami országos védett, bár jóval kevesebb értéket tartalmaz, 
mint a jelzett henye boroszlános, vagy a fővárosi védett terület, de megmenteni csak így lehetett. 
Ennek kezelése egy LIFE projekt keretében folyik, védelem, tisztítás, cserje ritkítás. Utána lejöttünk a 
Dózsa György út menti fővárosi területre, ami erősen fenyősödik, ennek kezelése, jövője így kérdéses. 
Majd átkelve a Kamaraerdei úton a belső védett területre, a tanösvényt érintve jutottunk vissza. 

 

 

A fővárosi oldalon a kaszálásra váró volt hizlaldai terület 

 



  

Henye boroszlán a felső területeken 

 

Az egykori Nemax terület ma a Mechanikai Művek mentén, erősen fenyősödik, tele henye boroszlánnal 

 



 

Selymes boglárka 

 

a potenciális lakópark helyszíne 

 



 

A Nagypuszta bejáratánál 



 

A Nagypuszta 

 

 

Fenyőerdő alakulása, a Dózsa Gy. út mentén a gyepes területen 

 



 

Molyhos tölgy már a magterület közelében 


