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A projekt végrehajtási időszaka 2017. szeptember 1. – 2018. május 31. között.

Ebben a szezonban terveinknek és a benyújtott pályázatnak is megfelelően, 2017 őszétől, 2018 május
végéig, az özönnövények, a tájidegen fajok terjedése, és a cserjésedés fékezését tűztük ki elsődleges
feladatként. Ennek keretében még az őszi vegetációs időszakban szakmai partnerünk, a Fitoland
munkatársai közreműködésével, a terjedő bálványfa állomány kezelését folytattuk, elsődlegesen a
Kamaraerdő és a volt honvédségi hizlalda menti kiterjedt bálványfa csoportban, körbefúrva az egyedek
törzseit, és Medallont beinjektálva, majd a furatot lezárva, ill. a sarjaknál Medallonos kenést alkalmazva.
Ennek hatásosságát a tavaszi állapot felvételezések igazolták.
A hagyományos akciónapot immár nyolcadszor tartottuk meg február 10-én, a Magyar Madártani
Egyesülettel karöltve. Ilyenkor az aktuális élőhely kezelési projekt keretében a korábban levágott cserjéket,
tájidegen fajokat gyűjtjük össze, esetleg továbbiakat vágunk, a déli órákban pedig madárgyűrűzés van a
résztvevőknek. Idén folytatva a tavalyi munkát a tanösvény alsó szakaszán, a fenyőerdő mentén befelé
hatolva jelentős területeken történt meg a cserje vágás, ritkítás az előző két hétben, elsősorban a Fitoland
közreműködésével, de besegített a Főkert csapata is, akik a fővárosi védett területek kezelését végzik.
Ezúttal a szokásosnál kevesebben jöttek, a nap folyamán 30-40 körül mozgott az önkéntes segítők száma.
Itt voltak a Madártani Egyesület önkéntesei, néhány Zöld Jövős, de pl. volt egy geocachinges csapat,
érdeklődők Budaörs Kamaraerdőről, és a fővárosi őrszolgálat, valamint a Főpolgármesteri Hivatal
képviselői. A cserje hordás során tűnt ki, hogy igen nagy mennyiséget vágtak le az előző napokban, így a
tanösvény menti depónia sor után a belső, és a fenti zónában is további cserje depókat képeztünk, úgy,
hogy a következő hetekben a darálógép be tudjon jutni a területre, és a darálékot el tudják szállítani. A
cserje vágás természetesen nem differenciálatlan volt, cserje csoportok és fák maradtak a madaraknak.
Délben madárgyűrűzés volt a háttér ismeretekkel együtt, kormeghatározás, fizikai kondíció, súly mérés,
találkoztunk szén és kékcinkékkel, őszapóval, és zöldikével, egy szlovákiai gyűrűzésű cinke is akadt. A tábori
büfé bázison folyamatos volt az ellátás, majd folytatódott a munka. Délután a megmaradt mintegy húsz
fővel hatalmas munkát végeztünk, a levágott cserje nagy részét összehordtuk, jelentős gyep területek
szabadultak fel.
Évadnyitó sétánkat április 14-én tartottuk a fennsíkon Gergely Attila botanikussal. A vegetáció még messze
a naptár mögött volt, így csak a tanösvényen mentünk körbe. Az íriszek szépen mutatkoztak az ösvény első
szakaszán, és néhány korai sziklagyep lakó is virágzott már. A kosborok levélzete is megjelent már néhány
helyen. A véderdő mentén pár tucat fenyőmagoncot kivágtunk. Velünk volt az Árpád iskola egy érdeklődő
szülője, osztályukkal a következő héten folytattuk tanösvény bejárással, az egy doboznyi természet
témahetük, és pályázatuk kapcsán.
Ismétlődő feladat, a volt honvédségi hizlalda erősen gyomos területének kaszálása, a Kamaraerdei út, ill. a
Kamaraerdő közelében. A volt hizlaldai gyomos terület kaszálását végeztük el május 5-én, immár
hagyományosan. Számottevő javulás érzékelhető, a lósóska már csak kisebb, szórványos foltokat képez. Az
egykori hizlaldai terület belső övezete is szépen gyepesedik: a zavarástűrő fűfajok dominanciája immár
egyértelmű (pl. csomós ebír, közönséges tarackbúza, siskanád), mindemellett az eredeti társulás alkotó
pusztai csenkesz is terjed. A korábban felszámolt trágyás területen (déli sarok) egy nyílt sziklagyep
regenerálódik. A szomszédos bálványfa csoportnál egyértelműek a kezelés hatásai, a vastagabb egyedek
kipusztultak, vagy gyengén sarjadnak, és a számos gyökérsarj is jelentős részben kiszáradt.
Két kapcsolódó iskolai, környezeti nevelési program: Április 20-án az Árpád iskola másodikosaival jártuk
körbe a fennsík tanösvényt, a Fenntarthatósági témahét keretében készültek pályázatot benyújtani, ehhez
gyűjtöttek muníciót és tapasztalatot. Osztályfőnökükkel, számos szülővel, testvérrel tettük meg a túrát,
anyaggyűjtés, fotózás, tematikus képek készültek, megtelt egy cipősdoboz, természetesen a
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természetvédelmi szabályok mentén, és pár napon belül elkészült a pályázati anyag is. Itt is
bebizonyosodott, hogy a fennsík kiránduló helynek sem utolsó.
A hagyományos felsőtagozatos terepversenyt május 24-én a Tétényi fennsíkon tartottuk meg, ahol öt iskola
hét csapata vett részt. A verseny útvonala a tanösvényen vezetett, majd a Kamaraerdő felé kiépített új ágon
jutott ki az erdő menti útra, a víztoronyig. A hat állomásra épülő munkafüzet tematikusan dolgozta fel a
fennsík élőhelyeit, tájtörténet, sztyeprét, sziklagyep, cserjések élővilága, természetvédelem, és Kamaraerdő
pontokkal, ezekre vonatkozó kérdésekkel. A tananyag alapjában a korábban kiadott tanösvény füzet volt,
kiegészítve az új telepített tematikus nagytáblák anyagaival.
Május 19-én tartottuk sétánkat a tanösvényen és a felső védett, és agglomerációs területeken. A kedvező
időben, esős, meleg időszakok után egyidejűleg jelentkezett számos gyeplakó virág, mint árlevelű len,
borzas szulák, borzas vértő, koloncos legyezőfű, Orlay murok, selymes peremizs, de a sömörös kosbor és az
árvalányhaj félék is egyidejűleg jelen voltak.
A fent jelzett munkálatokból a Fitoland Kft. a vállalkozási szerződés szerint a cserje vágást, darálást,
elszállítást, valamint a bálványfa fúrást, injektálást, kenést végezte el.

Kezelések: piros= bálványfa csoport kezelése; sárga= lósóska kaszálás; zöld= cserje ritkítás, darálás,
rózsaszín: felső henye boroszlános
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Őszi bálványfa kezelések

és eredményük

Élőhely kezelési akciónap
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A kezelt terület

Madárgyűrűzés

Az első tavaszi bejárás

Lósóska kaszálás

A levágott cserjék darálása
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Májusi bejárás

A felső zónában, a városhatár térsége

Iskolásokkal a tanösvényen

Iskolai verseny, állomáson
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