
Tétényi fennsík akciónap január 8. 

Magyar Madártani Egyesület – Zöld Jövő  

A Magyar Madártani Egyesület budapesti csoportja fővárosi védett területeket felkereső önkéntes 
akciónapjai sorában került sorra ezúttal a Tétényi fennsík. A téli időszakban jól elvégezhető munkákra 
koncentráltunk, az elmúlt években levágott cserje összegyűjtésére, további cserje vágásra, ritkításra, ezekkel 
párhuzamosan a közeli tisztáson felállított hálókkal madárgyűrűzés is folyt. 

Az akciónap nagy érdeklődést vonzott, a Madártani Egyesületnek mintegy harminc önkéntese jelent meg, 
míg a kerületből tizenketten vettünk részt a munkában. A madárhálók és a tábori konyha már reggel ½ 8-kor 
telepítésre került, majd 9-től az önkéntesekkel felvonultunk a Kamaraerdő közeli területre. Itt a trágyás 
zónában kialakítottunk egy tüzelőhelyet, ahova a korábban levágott cserjét hordtuk össze, és égettük el – itt 
nem okoz a tűz a gyepben károkat -. Ponyvákkal, hevederekkel hordtuk a távolabbi pontokról a cserjéket, 
aminek nagy része már a déli órákra elfogyott, pedig hatalmas mennyiség gyűlt össze az évek alatt. Utána a 
területet három láncfűrésszel bővítettük a Kamaraerdei út, ill. a korábbi gumiraktár területe irányában. 

Közben több alkalommal volt madárgyűrűzés a bázison, elsősorban zöldike, erdei pinty és cinke került a 
hálóba. A felvonulás közben, a korábbi lőállások térségében bajszos sármányokat láttunk. Délután háromra 
megtisztítottuk a Kamaraerdő és a korábbi tisztásunk közötti jelentős területet, kiszélesítve azt a gumiraktár 
felé. 

Köszönet a Madártani Egyesületnek és önkénteseiknek, elsősorban Bajor Zoltánnak a szervezésért. Az ő 
akciónapjaikat a honlapjukon lehet nyomon követni, de külön gyűrűzési napokat is tartanak, kora tavasszal 
pl. a Kerepesi temetőben. Mi a fővárosi projektünk keretében februártól havonta tartunk élőhely 
rekonstrukciós napokat és bejárásokat. 

Köszönet a helyi önkénteseknek, segítőknek. Karcsinak a Fitolandból, botanikusainknak, Attilának és 
Marcinak, Jánosnak, Máriának, Zsuzsának és Erzsébetnek Budatétényből, Jánosnak és nejének Zsuzsának, 
valamint Gyöngyinek és Tamásnak Nagytétényből, továbbá Istvánnak Budafokról. 
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A munka hősei 

  

Ebédidőben 

  

Akikért is dolgozunk – erdei pinty és zöldike – 

 


