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Szakmai beszámoló 

a Fővárosi Környezetvédelmi Alap 2016. évi támogatása keretében megvalósított projektről. 

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

Pályázat: FPH061/5462-10/2016 

A projekt végrehajtási időszaka 2016. szeptember 1. – 2017. május 31. között. 

 

Ebben a szezonban terveinknek és a benyújtott pályázatnak is megfelelően, 2016 őszétől, 2017 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 kezelését folytattuk, a Balatoni út, majd a Dózsa Gy. út mentén, körbefúrva az egyedek 
törzseit, és Medallont beinjektálva, majd a furatot lezárva, ill. a sarjaknál Medallonos kenést alkalmazva. 
Ennek hatásosságát a tavaszi állapot felvételezések igazolták. Ugyancsak a projekt előkészítéseként, még 
augusztusban lekaszáltuk a tanösvény első szakaszán a 2-es állomás térségében lévő többször kezelt 
területen feljövő galagonya sarjakat. 

A hagyományos akciónapot immár hetedszer tartottuk meg, a Magyar Madártani Egyesülettel karöltve, 
február 18-án a Tétényi fennsíkon. A fővárosi kezelési projekt keretében a tanösvény menti cserje ritkítást 
folytattuk, 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 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, a volt hizlaldai 
terület felett ez azonban nem igényelte a kihordást. A tanösvény mentén, a véderdő zónájában ugyanakkor 
a fenyőmagoncok eltávolítását is elvégeztük. 

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 a korábbi hetekben megtisztításra került a Balatoni út menti véderdő mögött, a 
gázfogadóig terjedő nyiladék is a FÖKERT részéről, a cserjék és a fenyők kivágásával. 

A vegetációs időszak korai szakaszában, március 25-én tartottuk első tanösvény sétánkat Gergely Attila 
botanikus kalauzolásával. A néhány érdeklődővel a tanösvény menti területeket tekintettük át. 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 véderdő menti zónában a feljövő fenyőmagoncokat is ritkítottuk. 

A Föld napi sétánkat, április 22-én 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 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 
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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. 

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 6-án, immár 
hagyományosan. Jelentős javulás érzékelhető, a lósóska már nem összefüggő tömböt alkot, hanem 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. Sok ugyanakkor a vadrózsa és két helyen a bálványfa is megjelent a közeli 
bálványfa csoportból behatolva. 

A kora tavaszi időszakban a projektben jelzetteknek megfelelően elvégeztük a tanösvény karós állomások 
táblái fóliázott ábrái cseréjét, frissítését. Majd ugyancsak a tavaszi, nyár eleji időszakban ledarálásra kerültek 
a korábban levágott cserjék a tanösvény mentén, ill. a felső szakaszon, a 3-4. állomások térségében. 

 

Kezelések: piros= kaszálás, szárzúzás; kék=inváziós fák irtása; sárga=cserjeirtás; zöld=tanösvény 
karbantartása 
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 Augusztusi sarj kaszálás 

 

Cserje hordás az akciónapon 

 

Cserje vágás az akciónapon 
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A kezelt terület 

  

Márciusi bejárás     A felső, fenyősödő területen 

  

Lósóska kaszálás után     Az egykori hizlalda gyepesedő zónája 


