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Szakmai beszámoló 

a Fővárosi Környezetvédelmi Alap 2018. évi támogatása keretében megvalósított projektről. 

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

Pályázat: FPH061/5533/2018 

A projekt végrehajtási időszaka 2018. szeptember 1. – 2019. május 31. között. 

 

Ebben a szezonban terveinknek és a benyújtott pályázatnak is megfelelően, 2018 őszétől, 2019 május 
végéig, az elmúlt 12 évben kezelt területek karbantartását tűztük ki célként, az ismét feljövő cserjék és 
özönnövények, a tájidegen fajok terjedése fékezését. Ezen túl továbbra is terveztük a bálványfa csoportok 
kezelését a Kamaraerdő és a volt honvédségi hizlalda mentén. Továbbá a fenyőmagoncok terjedése 
megakadályozását a véderdő sáv mentén, valamint a volt honvédségi hizlalda területe karbantartó 
kaszálását a tavaszi időszakban. Ennek keretében még az őszi vegetációs időszakban 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. 

Október 13-án tartottunk őszi akciónapot, amikor a Magyar Telekom jelentkezett be természetvédelmi 
önkéntes munkákra. Ide 140 fő regisztrált, a 2018-19-es élőhelykezelési szezonra tervezett munkák egy 
részét hoztuk előre, a megelőző hetekben az elmúlt években kezelt, cserje ritkított területeken feljött 
sarjakat vágtuk le, továbbá, a még részben kint maradt nagymennyiségű kiszáradt cserjét hordtuk le, hogy a 
daráló géppel kezelhessük azokat is. A megjelent mintegy 130 főt három területre osztottuk szét, a 
Kamaraerdő menti gyepre, a tanösvény menti már többször kezelt gyepre, majd annak folytatására, a 
cserjésen túl (2-es, 1-es és 4-es jelű területek a térképen). Jelentős logisztika előzte meg a munkát, mobil 
wc-k, sörpadok és asztalok jöttek, több tucat hordozó ponyva, kétkezes olló, és összecsukható kis rókafark 
fűrész, valamint mindenkinek elegendő védőkesztyű. A tervezett munkákat elvégeztük a nap folyamán, 
elsősorban a jelzett száraz cserje hordása volt jelentős, a nagy távolságok miatt is, és a már feljött 
aljnövényzet is nehezítette a begyűjtést. A darálógép követte a gyűjtést, és az anyag jelentős része még a 
nap folyamán ledarálásra került.  

Február 23-án kilencedik alkalommal tartottuk meg a téli, tél végi akciónapot a Magyar Madártani 
Egyesülettel közösen. Ilyenkor a megelőző napokban levágjuk, ritkítjuk a kijelölt területeken a cserjéket, 
tájidegen növényeket, özönfajokat, ami az eredeti ligetes jellegű, legelőként hasznosított táj karakterének 
megőrzését, visszaállítását célozza a területen. Idén az éves kezelési program a korábbi években kezelt, 
kaszált területek karbantartását célozta, ahol újra sarjadtak a cserjék, így a fennsík Kamaraerdő menti 
ligetes zónájában dolgoztunk (a térképen a 2. és 3. terület), amit a tanösvény két éve ide vezető új ága is 
érint. Az előzetes vágások, melyet a Fitoland és a Főkert munkatársai végeztek, egy közel háromhektáros 
területet érintettek, s az önkéntes napon a levágott cserjét szedtük össze, hordtuk a daráló géphez, ill. 
további vágások is folytak, gépi kaszával, és kiegészítő jelleggel, kétkezes ollókkal. 

A nap folyamán mintegy ötven fő jelent meg, az MME önkéntesei, helyiek, Zöld Jövősök, érdeklődők. Két 
ütemben tartottunk 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 intenzívebbnek, a 
darálás a következő napokban 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 madarakat gyűrűztük bemutató keretében. A következő hetekben a megmaradt anyag 
ledarálása folyt, így a tanösvény alsó szakaszán begyűjtött száraz anyagé is. 

Évadnyitó sétánkat április 7-én tartottuk a fennsíkon Kecskés Ferenc botanikus kalauzolásával. Az éjszakai 
eső felfrissítette a gyepet, s a tavaszi virágok is szépen mutatkoztak már. A tanösvény alsó szakaszán 
ritkítottuk a benyomuló fenyőmagoncokat, melyek már-már karácsonyfa számba mennek. 
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Ismétlődő feladat, a volt honvédségi hizlalda erősen gyomos területének kaszálása, a Kamaraerdei út, ill. a 
Kamaraerdő közelében (a térképen 5–ös terület, azon belül a piros négyszög a frekventált munkaterület). A 
volt hizlaldai gyomos terület kaszálását végeztük el április 27-én, immár hagyományosan. Jelentős 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 és karcsú perje is terjed. 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 korábban 
felszámolt trágyás területen (déli sarok) egy nyílt sziklagyep regenerálódik. A tájseb „begyógyult”: a teljesen 
antropogén, mesterséges eredetű sitt-sóder kikopások kivételével a gyep szinte teljesen bezárult. A 
szomszédos bálványfa csoportnál egyértelműek a kezelés hatásai, a vastagabb egyedek kipusztultak, vagy 
gyengén sarjadnak, és a számos gyökérsarj is jelentős részben kiszáradt. 

Idény vagy projekt záró sétát tartottunk június 1-én Kecskés Ferenc biológussal. Ősztől tavasz végéig 
folytattuk a fennsíkon a kezelési munkákat, a cserjésedés fékezésével, a tájidegen fajok visszaszorításával, 
és az értékek bemutatásával. A sok eső után üde gyepek, sok virág, és néha nehezen járható ösvények 
fogadtak. A tanösvényen mentünk a gerinc végéig, majd jobbra, a pár év előtt létrehozott új ágon a 
Kamaraerdőig, és a víztorony mögött értünk vissza az elejére. Sok érdekességet és meglepő dolgot láttunk. 
Ezúttal az MME is meghirdette a programot, így korábbi madártani önkéntesek is részt vettek a sétán. A 
víztorony, és a lövészütegek térségében találkoztunk egy lepkész hölggyel, aki az érdi lepkész egyesülettől 
rendszeresen monitorozza a lepkéket. 

A projekt kommunikációját segítette a honlapon történő híradások mellett a Budatétényi Hírlevél kiadása, 
amelyben a fennsík projekt több vonatkozását is szerepeltetjük, mellékletként csatolva. 

A fent jelzett munkálatokból a Fitoland Kft. a vállalkozási szerződés szerint a cserje vágást, darálást, 
elszállítást, valamint a bálványfa fúrást, injektálást, kenést végezte el. 
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Az októberi önkéntes nap résztvevői tájékoztatása Folyik a cserje hordás 

  

és a darálás      A Kamaraerdő menti munkaterület 

  

Munka a februári akciónapon 

  

Cserje darálás      Depók a munkaterületen 
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A kezelt terület      Madárgyűrűzés 

   

Áprilisi bejárás a tanösvényen    A nőszirom mezőnél 

  

Áprilisi akciónap a hizlaldás területen   Visszaszoruló bálványfa liget 
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Évadzáró séta a tanösvényen    Koloncos legyezőfű a kezelt területen 

  

Az elmúlt években kezelt rét    Sömörös kosbor mező az ütegállások térségében 


