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Szakmai beszámoló 

a Fővárosi Környezetvédelmi Alap 2015. évi támogatása keretében megvalósított projektről. 

Élőhely kezelés, bemutatás, környezeti nevelés a Tétényi fennsík helyi természetvédelmi területen 

Pályázat: FPH061/4979/2015 

A projekt végrehajtási időszaka 2015. szeptember 1. – 2016. május 31. között. 

 

Ebben a szezonban terveinknek és a benyújtott pályázatnak is megfelelően, 2015 őszétől, 2016 május 
végéig, az özönnövények, a tájidegen fajok terjedése fékezését tűztük ki elsődleges feladatként. Ennek 
keretében még az őszi vegetációs időszakban szakmai partnerünk, a Fitoland munkatársai 
közreműködésével, a terjedő bálványfa állomány jelentős részét kezeltük, körbefúrva az egyedek törzseit, 
és Medallont beinjektálva, majd a furatot lezárva, ill. a sarjaknál Medallonos kenést alkalmazva. A csatolt 
térképen jelzett bálványfa foltok jelentős részét érintette a kezelés, elsősorban a Kamaraerdei úton belüli 
területen. Ennek hatásosságát a tavaszi állapot felvételezések igazolták. 

Az élőhely kezelési projekt keretében az első önkéntes akciónapot november 28-án tartottuk. Az elsődleges 
cél ezúttal, a tanösvény első szakaszán két évvel ezelőtt kialakított „nagy sztyeprét” kezelése, a feljövő 
galagonya sarjak kaszálása, leverése volt. A tanösvény táblák karbantartása, a fóliázott ábrák frissítése is 
megtörtént, a Fitolandos kollegák mintegy 14 táblát javítottak. Ezúttal tízfős önkéntes csapat jött össze, 
benne gimnáziumi tanulókkal, akik az önkéntes közösségi szolgálat keretében csatlakoztak. Két gépi 
kaszával kiegészülve dolgoztunk a célterületen. A két vegetációs időszak alatt erősen feljöttek a galagonya 
sarjak, ezek rendszeres visszavágása segíti a kialakult sztyeprét fenntartását, bár itt is felmerült, hogy jó 
lenne hosszabb távon a birkával történő legeltetés visszahozatala a területre. A gyepnek a tanösvénytől 
jobbra eső nagyobbik felét tudtuk ekkor levágni, és a nyesedéket az út mentén kupacokba összehordani. A 
fennmaradó részt a téli MME akciónap keretében terveztük kezelni. 

A Magyar Madártani Egyesülettel közös akciónapot immáron hatodik alkalommal rendeztük meg, ezúttal 
február 20-án. A megelőző két hétben a cserjevágás a Fitoland kivitelezésében már elkezdődött, ezúttal a 
tanösvény első szakaszán, annak 2. számozott állomása után kezdődő záródó cserjésben. Itt annak 
fellazítása volt a terv, nyiladékok nyitásával és azokon behatolva egy-egy területen a cserje kivágásával, 
kihordásával. Az önkéntes napon azon munkák elvégzésére koncentráltunk, melyek az önkéntesek által jól 
elláthatóak, így elsősorban a korábban levágott cserje anyag kihordása, ill. a tanösvénytől balra eső terület 
sarjainak kaszálása, további, a záródó cserjésben lévő cserjék és ezüstfák vágása, kihordása. A nap folyamán 
mintegy negyven fő jelent meg, s a munka fő részét az előre, ill. helyben levágott cserjék összehordása 
jelentette. Az elmúlt évben a cserjésben kiszélesített tanösvény szakasz felől is nyitottunk nyiladékokat, 
megközelítve a záródó cserjés zóna végét, a 3. állomás felé haladva. A korábban és az akciónapon levágott 
cserjéket a tanösvény két oldalán helyeztük el, annak hosszában, majdnem a teljes nyitott szakaszon, így jól 
szállítható volt az ide beálló teherautóval. A program madártani része előzetes beetetéssel indult a hét 
folyamán, a belső terület felé eső facsoport környékén, majd itt kerültek elhelyezésre a madárhálók. 
Ezekben már reggeltől folyamatosan gyűltek a madarak, és a déli ebédszünetben volt madárgyűrűzési 
bemutató, zömmel széncinkékkel, kékcinkékkel, a nap folyamán bő hetven madár került megjelölésre, és 
felvételezésre, amiben a megjelentek is részt kaphattak. 

A vegetációs időszak korai szakaszában, április 9-én tartottuk első tanösvény sétánkat Gergely Attila 
botanikus kalauzolásával. A néhány érdeklődővel a tanösvény első szakaszát tekintettük át, majd a volt 
gumiraktárnál felmentünk a felső területre, a Mechanikai Művek irányában. A bevezető részen, amely 
korábban puffer zóna volt, erősen érződik a bolygatottság, a mindent kékbe borító fürtös gyöngyike 
állomány is erre utal. A gyepben már nyíltak az ilyenkor esedékes virágok. Az egyes állomásokon röviden 
méltattuk az ott jellemző élőhelyet, és növényállományt. A gerincen végighaladva jól áttekinthető volt a 
cserjésedő magterület, és az erdősülő alsó zóna. 

A volt gumiraktár területe mentén felmentünk a Kamaraerdei útra, itt a szemétlerakás és behordás kevéssé 
érzékelhető, mint korábban. A felső zónában csapásokat követve jutottunk fel a városhatár, ill. a 
Mechanikai Művek közelében lévő fenyősödő területre, ahol három ponton henye boroszlán mutatkozik, 
légvonalban nem távol annak fő élőhelyétől, a törökbálinti volt Nemax területtől. Itt is megvannak a 
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megmaradásához alkalmas körülmények, északias kitettség, hűvös-párás helyi klíma. Itt az fenyő terjedése 
okoz majd a későbbiekben gondot, ill. indikál beavatkozást. Ezután az újbudai határ menti Dülő úton 
mentünk le a Kamaraerdei útra, és a fennsík aló zónájára, ahol még megnéztük a kaszálásra váró lósóskás 
területet (egykori sertéshizlalda), és az injektált bálványfa csoportokat. 

Ismétlődő feladat, a volt honvédségi hizlalda erősen gyomos területének kaszálása, a Kamaraerdei út, ill. a 
Kamaraerdő közelében. Ezúttal erre április 23-án került sor. Itt a korábbi erős lósóska (paréj lórom) és 
fekete üröm fedettség visszaszorulóban van, a környező jó minőségű gyepek kezdik visszavenni a területet, 
lósóska azonban még erőteljesen jelen van. Ezt kaszáltuk le jelentős önkéntes részvétellel, több gépi kasza 
bevetésével. A levágott anyagot jelentős részben összehordtuk, a korábban letermelt trágyás területre. 

A projekt záró akciónapon, május 27-én a tanösvény alsó szakaszát tekintettük át, elsősorban a 
fenyőmagoncok ritkítását megcélozva. A vegetáció rendkívül élénk és mozgalmas volt a korábbi hetek esői 
után, hatalmas területeken virult az árvalányhaj, és sok más ilyenkor virágzó gyepalkotó, mint a koloncos 
legyezőfű, a bókoló bogáncs, a magterületen a virágzás vége felé tartottak a kosborok (vitéz és sömörös 
kosbor). Elsősorban a nagyobb, a gyepből kiemelkedő fenyőket tudtuk kivágni, még a tanösvény felső 
szakaszán is akadtak méretes példányok. A magterületi sztyeprét, melyet a tanösvény vesz körbe, jó 
állapotban van, a cserjésedése nem erőteljes. Az araszoló hernyó idén is jelentősen lerágta a galagonya 
hajtásokat, de újra serkennek. 

 

 

A Tétényi fennsík bálványfa térképe 
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Kezelt bálványfa törzsek a Balatoni út mentén – ősszel, majd tavasszal - 

 

Novemberi akciónap, cserje sarj vágás, gyűjtés 
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A fennsík ezüstfa térképe 

 

Februári akciónap, a zárt cserjés megnyitása 

  

Cserje depónia a tanösvény mentén   Április bejárás a tanösvényen 



5 
 

  

Henye boroszlánok a felső zónában   Lósóska kaszálás a hizlaldai területen 

  

Fenyő magoncok a véderdő mentén   Cserje darálás a tanösvény mentén 


