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Szakmai beszámoló 

a Fővárosi Környezetvédelmi Alap 2019. évi támogatása keretében megvalósított projektről. 

Élőhelykezelés, bemutatás, környezeti nevelés, tudatformálás a Tétényi-fennsík helyi jelentőségű 

természetvédelmi területen. 

Pályázat: FPH061/7770/2019 

A projekt végrehajtási időszaka 2019. szeptember 1. – 2020. szeptember 30. között. 

 

Ebben a szezonban terveinknek és a benyújtott pályázatnak is megfelelően, 2019 őszétől, 2020. május 
végéig, a korábban kezelt területek karbantartása mellett kitűztük az eddig nem kezelt felső területek, a 
Kamaraerdei út és a Mechanikai Művek közötti zóna egyes részeinek kezelését, a cserjésedés fékezését és a 
terjedő fenyő csoportok visszafogását. Ezen túl továbbra is terveztük a bálványfa csoportok kezelését a 
Kamaraerdő és a volt honvédségi hizlalda mentén. Továbbá a fenyőmagoncok terjedése megakadályozását 
a Balatoni úti 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 Balatoni út mentén, és 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.   

A projektben szerepelt még a Tétényi-fennsík húszéves védettségére való visszatekintő kiadvány elkészítése 
és kiadása a tavasz folyamán szakértőink közreműködésével. A projekt ugyanakkor szerződésmódosítással, 
a koronavírus járvány miatti karantén kapcsán meghosszabbodott, így szeptemberig még néhány esemény 
bekerült a programba, elsősorban a tudatformálás és a kiadvány kapcsán. 

2019. szeptember 27-én önkéntes akciónapot tartottunk a fennsíkon. 17 fővel volt itt a Magyar Turisztikai 
Ügynökség önkéntes csapata, több Zöld Jövős és Főkertes önkéntes, ill. munkatárs.  A tanösvény 2-es 
állomása menti rét mindkét oldalán dolgoztunk, a feljövő galagonya sarjakat vágtuk géppel és kézzel majd 
Medalonnal kentük. Nagyjából az egész területet kezeltük. Egy kisebb, kb. 20 fm-es depó alakult ki az 
ösvény mellett, apróbb anyagból, nyesedékekből, sarjakból, ezt később ledaráltuk. A térképen alul jobbra 
lévő sárga idom jelzi a területet. 

2020. február 22-én tízedik alkalommal tartottuk meg a Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesülettel együttműködésben az élőhelykezelési akciónapunkat. Ezúttal a felső területekre került a sor a 
Kamaraerdei út és a Mechanikai Művek, a városhatár között lévő értékes gyepet kezeltük – a térképen a 
balra eső sárga rombusz - de később munkába vettük a fenyőerdő mögötti gyep tisztítását is. A megelőző 
hetekben a Fitoland és a Főkert munkatársai levágták a kijelölt terület cserjéit, de a mozaikos jelleg 
fenntartására fás, cserjés foltok bőségesen maradtak. A Dűlő út belső zónájában volt a bázis és a gyülekező, 
a honvédségi korszakból örökölt betonút maradványokat is felhasználva, nem messze az itt letelepült 
méhészettől. A nap folyamán mintegy 60 fő jelent meg, az MME önkéntesei, helyiek, civilek. Itt volt a 
Polgárőrséghez kapcsolódó helyi önkéntes tűzoltóság több munkatársa új szerkocsijukkal, felszerelésükkel, 
a Főkert munkatársai, a helyi Környezetvédelmi és közrendvédelmi bizottság elnöke és egy tagja, a 
Főpolgármesteri Hivatal természetvédelmi tanácsosa, és természetesen a Fitoland kollégái az aprítékoló 
géppel. Az indító üdvözlések, a terület értékei, az élőhelykezelés céljai és a munka főbb elemei felvázolása 
után elindult a munka, ami nagyobbrészt a levágott cserjék darálógéphez való hordását jelentette, idővel 
egyre nagyobb távolságokról, de további vágások is folytak és kéziszerszámokkal is folytattuk a cserjék, 
fenyők vágását, emellett jelentős hulladék mennyiség is begyűjtésre került a területről. A cserjésedés itt 
nem intenzívebb a fennsíkon szokásosnál, de a közeli erdősávból kiinduló fenyősödés erőteljes, rengeteg kis 
és nagy fenyő is kivágásra került. A behordott cserjetömeg hamar legyőzte a darálógépet, ami a következő 
héten is dolgozott. A madárhálók reggeltől aktívak voltak a közelben, és a gyűrűzési bemutató a 
hagyományok szerint délben zajlott le. A délelőtt folyamán egyébként mintegy 80 egyed került a hálókba. 
Az MME kantinja egész nap működött, ahol szendvicsek, meleg tea és kávé mindig rendelkezésre állt. A 
munka kora tavasszal még a fenyőerdőn túli értékes gyepek tisztításával folytatódott, ott elsősorban a 
terjedő fiatal fenyőket vágtuk ki - a térképen a balra eső piros sokszög . 
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A tavasszal a vegetáció előrehaladtával kaszáltuk a Kamaraerdő melletti volt hizlalda gyomos területét, 
mely már jelentős fejlődést mutat, lósóska már csak foltokban jön fel, és az őshonos gyepalkotó fajok a 
belső területen is erőre kaptak - a térképen a zöld négyszög -. A tanösvény menti véderdőből terjedő 
fenyőmagoncok ritkítását ezúttal csak az őszi önkéntes akciónap keretében végeztük, a karantén időben 
erre nem volt mód, később pedig már a feljövő aljnövényzetben eltűnnek a magoncok. 

A tavaszi időszakban a vírushelyzet miatt nem tudtunk bejárást, sétát tartani a Tétényi-fennsíkon, így 
Gergely Attila botanikusunk révén egy virtuális bejárást tartottunk helyzetképpel, sok képpel, online 
formában publikálva. A viszonylag enyhe tél után már március első napjaiban megindult a vegetáció a 
Tétényi-fennsíkon. A kökörcsinek már el is virágzottak, csak a tollas aszmagcsokrok lengedeztek a szélben. 
Az áprilisi fagyok kissé visszavetették a növények virágzását, de már ismét ereje volt a napnak, és a 
sziklagyepek, sztyepprétek fajai sorban virágzásnak indultak: hegyi ternye, lecsepült veronika, henye 
boroszlán, tavaszi hérics, fehéres csüdfű, hegyi len, selymes zanót, pusztai meténg, szürke nyúlkapor, 
magas gubóvirág, mezei zsálya. A cserjék közül virágzott már az átható szagú sóskaborbolya és a 
bokorerdők jellemző fája, az édeskés illatú virágos kőris. Május első hetében tömeges virágzásnak indult a 
platón az árvalányhaj, melynek hosszú, tollas szálkája hullámzó fűtenger varázslatos képét mutatta a 
járványidőszakban a fennsíkon barangolóknak. 

A kora tavaszi hónapokban, terveinknek megfelelően, a Tétényi-fennsík húszéves védettségét áttekintő 
kiadvány elkészítésén dolgoztunk, mely „Lepkék és Boroszlánok – a Tétényi-fennsík védelmének húsz éve” 
címmel készült el. A Tétényi-fennsík fővárosi területe helyi természeti védettsége húszéves évfordulóját 
tavaly ünnepelhettük. Akkor felmerült az a javaslat, hogy az 1998-as „Tétényi-fennsík” című kiadványt 
követően, mely a védettséget volt hivatott támogatni, sikerrel, ismét egy áttekintő könyvet adjunk ki, a 
védettség húsz éve eredményeit összefoglalva. E kiadványunk az elmúlt hónapok folyamán sikeresen 
összeállt, a területtel foglalkozó szakértők munkájának köszönhetően. Úgy gondoljuk, hogy sikerült mind a 
témával foglalkozó szakértőknek, mind a természetet szerető laikusoknak, civileknek, iskolásoknak, 
tanároknak, döntéshozóknak egyaránt élvezhető, tanulságos munkát összeállítani. 

Az összeállításban közreműködtek azok, akik az elmúlt időszakban is foglalkoztak a fennsík értékeivel, 
élővilágával, így Bajor Zoltán környezetvédelmi mérnök (MME elnöke), Gergely Attila biológus (Szent István 
Egyetem), Kecskés Ferenc biológus (Budai Középiskola), Korda Márton erdőmérnök, természetvédelmi 
mérnök (Soproni Egyetem) és Merkl Ottó biológus (Magyar Természettudományi Múzeum). 

A kiadványt elsődlegesen célzottan terjesztettük, az érintett önkormányzatok, iskolák, civil szervezetek, 
könyvtárak, szakértők, és támogatók körében. 

Idei első sétánkat június 27-én tartottuk a fennsíkon, az ismert korlátozások miatt erre korábban nem volt 
lehetőség. Ennek megfelelően nagy volt az érdeklődés. Ott volt Gergely Attila botanikusunk mellett Merkl 
Ottó rovarász szakértő, a Természettudományi Múzeumból, aki a minap megjelent könyvünk egyik szerzője 
és lektora is volt, és Petrányi Gergő lepkész, valamint sokan mások. A több hónapos szárazság után jól 
jöttek az elmúlt hetek esői, felüdült a terület, a vegetáció, de a szárazság is rajta hagyta a nyomait. 
Biológusaink révén több helyen megálltunk az érdekes, értékes, éppen virágzó növények, s a rovarok, 
lepkék kedvéért, a lepkeháló mellett volt fűháló is a rovarok számára. A 2. állomásnál beszéltünk az élőhely 
rekonstrukcióról, ennek kapcsán szóba került a törökbálinti országos védett Nagypusztán mostanában 
befejeződő LIFE projekt, ahol nagyban zajlott mindez. A gerincen végighaladva láthattuk a lövészárok 
rendszer maradványait, és a kapcsolódó nyílt sziklagyepeket. A korábbi gumiraktár területe mellett 
elhaladva utaltunk az ide tervezett állatszállásokra, a majdani legeltetés idején, ami segíthet a terület, a 
gyepek fenntartásában. A magterületen láthattuk a nem cserjésedő lejtősztyepp foltot, a másik irányban 
pedig a pár éve telepített vörösvércse odúkat. A levendulásnál visszajöttünk a véderdő mentén, itt jól 
lehetett látni, hogy a fenyőerdőben jelen vannak a fiatal tölgyek, és más őshonos lombos fafajok, amiknek a 
terjedését majd segíteni kell. A fenyősáv mellékhatásait a gyepben újra és újra látni lehet, a sok száz 
fenyőmagonc formájában.  

Szeptember 2-án a júniusban megjelent könyvünk bemutatóját tartottuk a Cziffra Házban, a helyzethez 
képest nagy részvétellel, a nagyteremben szétszéledve, és arcmaszkban. A bevezetőben utaltunk az 1998-
99-es, a fennsík védelmét szorgalmazó akciósorozatra, melynek fontos eleme volt a Budatétényi Polgári Kör 
akkori kisprojektje (Phare Demokrácia) melynek keretében kiadtuk akkor a Tétényi-fennsík című áttekintő 
brosúrát. Az hozott végső lökést a védelmi folyamatban, s bekerült a Tétényi-fennsík fővárosi területe is az 
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akkori fővárosi természeti védettségi csomagba. Ennek húszéves évfordulójára emlékeztetett Somosy 
Zoltán a Polgári Kör tavalyi közgyűlésén, javasolva egy évfordulós könyv kiadását. A javaslatot tett követte, 
összehívtuk a fennsíkkal az elmúlt húsz évben foglalkozó szakmai kört, kialakítottuk a kiadvány 
koncepcióját, és beépítettük a kiadását a Fővárosi Környezetvédelmi Alap aktuális éves projektjébe, a 
Tétényi-fennsík kezeléséhez kapcsolódva. Az érdemi munka ez év tavaszán folyt, amikor összeállt a 
kiadvány anyaga. Szerkesztésével Korda Mártont bíztuk meg, aki a legfiatalabb a csapatban, itt nőtt fel a 
fennsík közelében, és ez motiválta szakmai karrierjét is, ami a Soproni Egyetemre vezetett. A többi szerző is 
adta magát, Gergely Attila, Kecskés Ferenc botanikusok, Merkl Ottó zoológus, és Bajor Zoltán 
környezetvédelmi mérnök, az MME elnöke. 

A kiadvány végül mintegy 100 oldalban, 750 példányban jelent meg, színvonalas szerkesztői, tördelői 
munka eredményeként, a tördelés Gór Andrásnak köszönhető. Célzottan juttattuk el iskoláknak, 
könyvtáraknak, a térség önkormányzatainak, civil szervezeteinek, a szakmai körnek, amiben komoly szerepe 
volt a Zöld Jövő önkéntes segítőinek. Tartalmában a könyv az elmúlt húsz évet foglalja össze, a növény és 
állatvilág alakulását, értékeit, és a kezelő, bemutató, ismeretterjesztő munkát. 

Két képes hozzászólás következett, Merkl Ottó a Természettudományi Múzeum főmunkatársa a 
gerinctelenekkel foglalkozott, melyek jelentős értékei a fennsíknak. Szó volt az ájtatos manóról, a 
fűrészlábú szöcskéről, a sisakos sáskáról és a csak ultraibolya tartományban látó keleti rablópilléről. Sok faj 
esetében megjelenik a névben a magyar jelző (például a magyar futrinka, a magyar virágbogár), ami arra 
utal, hogy előfordulásuk itt a legjellemzőbb és sok esetben az elterjedésük legnyugatibb vagy legészakibb 
zónája is itt van. A nagy lepkeállomány is jellemző, kis pávaszem, kardoslepke, dolomit-kéneslepke, majd a 
pókokról volt szó, mint a pokoli cselőpók, a bikapókok, az aknászpók. Végül megemlékeztünk a már eltűnt, 
itt utoljára 1977-ben látott magyar őszi araszolóról. 

Bajor Zoltán a gerincesekről beszélt képekkel. A gyíkállomány jelentős, fontos képviselője a pannongyík és a 
zöld gyík. A madárállomány a cserjésedő, erdőfoltos területnek köszönhetően igen gazdag. Jelen van a 
vörös vércse, odúkkal is támogattuk az elmúlt években; láttunk süvöltőt, bajszos sármányt. Az emlősök 
közül az itt jelentős üregi nyulat és a keleti sünt említette Bajor Zoltán. 

A növényállományt, illetve a történelmi szemlélet fontosságát hangsúlyozta Gergely Attila. Elmondta, hogy 
eredetileg évszázadokkal ezelőtt itt erdő volt a jellemző, azt kivágták, legeltetés következett, kialakítva a 
gyepek élővilágát. Azután a honvédség tevékenysége dominált, az elmúlt évtizedekben pedig ismét a 
cserjésedés, erdősödés folyik, amit mi horribilis munkával fékezünk. Korda Márton kiemelte, hogy megoldás 
lehetne az állattartás visszahozása, amire vannak fővárosi törekvések, egy új LIFE projekt 
kezdeményezésében. Fontos feladat a más kontinensekről betelepített inváziós növények elleni küzdelem, 
mint az akác, a bálványfa vagy az ezüstfa, amelyek az őshonos fajok állományait és a gyepeket szorítják 
vissza. 

Lényeges elem a fennsík történetében és szerepében a tudatformálás, a környezeti nevelés, a sok 
terepbejárás, séta, iskolai akció, verseny, hangsúlyozta Kecskés Ferenc. Ebben fontos szerepe volt a Csúcs 
utcai kisháznak is az első tíz évben. 

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

A fent jelzett munkálatokból a Fitoland Kft. a vállalkozási szerződés szerint a cserjevágást, darálást, 
elszállítást, valamint a bálványfa fúrást, injektálást, kenést végezte el. 

 

2020. szeptember 30. 

Mészáros Péter 
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Önkéntes nap 2019. szeptember 
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Elővágás a fenti munkaterületen 2020. február 

 

Februári akciónap a felső zónában 

  

Cserjevágás és hordás az akciónapon 



6 
 

  

Darálás       Madárgyűrűzési bemutató 

 

A fenyőzóna kezelése április elején 
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A tavaszi virtuális sétáról: Fehéres csűdfű és mezei zsálya 

 

Júniusi bejárás 
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Naprózsa      Gyepháló analizálás 

  

Alakuló véderdősáv     Tölgy magoncok a véderdőben 

 

Könyvbemutató szeptemberben 
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A kiadvány 


