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Beszámoló a Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület Tétényi-fennsíkon végzett 

természetvédelmi kezelési tevékenységéről 

2011. január – július 

összeállította: Gergely Attila 

2011. július 17. 

 

 

1. feladat: gyeprekonstrukció folytatása az egykori honvédségi sertéshizlalda területén 

 

Célkitűzés: A sztyeprét helyreállításának folytatása a ruderális gyomnövényzet 

eltávolításával, természetes növényfajok betelepítésével. 

Helyszín: Az egykori sertéshizlalda területe (EOV: 645219, 231435). 

Munka és ráfordítás igény: gépek működtetése, üzemanyag, kézi munka, magvetés, szakértői 

munka. 

 

Elvégzett és tervezett feladatok: 

A kb. 1 ha-os rombolt területen az egykori épületek (ólak) helyén felverődött ruderális 

gyomtársulások tisztító kaszálása az elmúlt 4 évben évente min. 2 alkalommal megtörtént. Itt 

az egykori sztyeprétek részleges helyreállítását az elmúlt évben folytattuk, magvetést 

végeztünk mintaterületeken, ill. ezeken vizsgáltuk a természetes gyepek regenerációját. 

Célunk a domináns fajok további betelepítésével a regenerációs folyamatok segítése. 

Az idei első kaszálást április közepén (április 18.) végeztük: egy nagy létszámú családi 

önkéntes csapattal kiegészülve („Föld napja” akciónap) lekaszáltuk a hizlaldai gyomos terület 

nagy részét. Emellett összeállítottuk a teljes terület flóralistáját, valamint elkészítettük a 

kijelölt állandó kvadrátokban a cönológiai felvételeket is. 

Jellemző fajok: paréj lórom (Rumex patientia),  fekete üröm (Artemisia vulgaris), pongyola 

pitypang (Taraxacum officinalis), orvosi somkóró (Melilotus officinalis), piros árvacsalán 

(Lamium purpureum), bárdonyos árvacsalán (Lamium amplexicaule), bürök gémorr (Erodium 

cicutarium), farkas kutyatej (Euphorbia cyparissias), pásztortáska (Capsella bursa-pastoris), 

mezei árvácska (Viola arvensis), saláta galambbegy (Valeriana locusta), fürtös gyöngyike 

(Muscari racemosum), tyúkhúr (Stellaria media). Fenti gyomfajok mellett az állományalkotó, 

többnyire társulásközömbös v. már a sztyeprétre is jellemző füvek további térnyerése 

figyelhető meg: tarackbúza (Elymus repens), csomós ebír (Dactylis glomerata), siskanád 
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(Calamagrostis epigeios), valamint a sztyepréti pusztai csenkesz (Festuca rupicola) és a 

vékony perje (Poa angustifolia). Az árvalányhajak (Stipa spp.) továbbra sem terjednek a 

rekonstrukciós helyszínen, ezeknek vetését a későbbiekben is tervezzük. 

A rekonstrukciós helyszín délkeleti sarkában található, hatalmas gyommagkészlettel bíró 

trágyadomb elszállítása sürgőssé vált, mert a terület olyan „fertőzési gócnak” számít, ahol a 

tápanyag-túlkínálat tartóssága folytán a ruderális fajok eltávolítása reménytelen feladat. 

További veszélyeztető tényező a kiszáradt trágya öngyulladása, amely az idén tavasszal 

többször megtörtént. Kérdéses, hogy az avartűz miként hatott a visszatelepülő fajokra, ennek 

eldöntéséhez további monitoring vizsgálatok szükségesek. 

Az elfekvő gyommagvakkal terhes trágyadombon január 8-án, fagyott talajon elégettük az 

előző években a környező gyepekben levágott cserjéket is. Az akció - amelyet a Magyar 

Madártani Egyesület önkénteseivel közösen végeztünk - „problémamentes” volt, 

legegyszerűbben a jövőben is hasonló módon szabadulhatunk meg az kiszáradt 

cserjedepóniáktól. Kritikus pont azonban az önkéntesek száma, az égetésre történő egész 

napos ráhordás igen munkaigényes. 

 

 

2. feladat: inváziós és tájidegen fajok visszaszorítása 

 

2/1. Inváziós fajok irtása 

Célkitűzés: A természetesség növelése az inváziós bálványfa (Ailanthus altissima) és a 

keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnos angustifolia) irtásával. Szükség esetén parlagfűmentesítés. 

Helyszín: Az élőhely-rekonstrukciós területeken és környezetükben, valamint a tanösvény 

nyomvonala mentén. Parlagfűmentesítés a szükséges területeken, elsősorban a víztoronyhoz 

vezető, erdő-gyep határon lévő murvázott út mentén (Kamaraerdei-út). 

Munka és ráfordítás igény: eszköz beszerzése, pótalkatrészek, javítás és üzemanyag a 

meglévő eszközökhöz, láncfűrész, fejsze, gépi kasza és vegyszer (Medallon). 

 

Elvégzett és tervezett feladatok: 

Február 12-én akciónapot tartottunk, amikor a cserjésedő területeken, a korábban kialakított 

tisztásunk mentén ritkítottuk az ezüstfákat (Elaegnus angustifolia). A zárt ezüstfás bozót 

megbontása a központi részen (egykori honvédségi raktár közelében) kísérleti jellegű, további 
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munkák– kapacitás hiányában, ill. más, sürgetőbb feladatok elsőbbsége okán – itt egyelőre 

nem tervezettek. 

A bálványfa (Ailanthus altissima) fainjektálásos irtása tavaly sikeresnek bizonyult. A 

pontszerű előfordulások (gócpontok) felszámolásával továbbra is próbálkozunk. Az 

injektálást a faegyedek nedvkeringésének leállása, a téli nyugalmi szakasz megkezdődése 

előtt el kell végezni. 

 

2/2. Spontán terjedő fenyőmagoncok eltávolítása 

Célkitűzés: A természetesség növelése a tájidegen fenyőmagoncok eltávolításával. 

Helyszín: A helyi védett terület központi részén, a véderdő sávok mentén. 

Munka és ráfordítás igény: üzemanyag, kézi munka. 

 

Elvégzett és tervezett feladatok:  

Május 28-án a Balatoni út menti véderdő sáv felől szaporodó fenyő terjedését kezeltük – a 

korábbi évekhez hasonló módon. Több száz fenyő magoncot, kisebb nagyobb fenyőt 

szedtünk, vágtunk ki. A fenyőmagoncok irtása évenként kötelezően ismétlendő feladat. 

 

 

3. feladat: cserjésedés visszaszorítása  

 

Célkitűzés: Összefüggő galagonyások megnyitása, visszaszorítása a vegetációs időn kívüli 

gyérítéssel, gépekkel – gépi kasza vágófejjel, és láncfűrész - kézi szerszámokkal. 

Helyszín: A fennsík fővárosi védett területe, cserjésedett gyepfoltok. (Kiemelten: EOV 

645399, 231212) 

Munka és ráfordítás igény: eszközök beszerzése ill. pótlása, javítása (fűrész, fejsze, sújtókés), 

üzemanyag, gyomirtó vegyszer. 

 

Elvégzett és tervezett feladatok: 

Az alacsony természetességi kategóriájú gyepfoltokon a cserjésedés többnyire kívánatos, mert 

a fajgazdagságot inkább fokozza, mint csökkenti. Ilyen helyeken korlátozott mértékű 

cserjeirtásra, cserjefoltok mozaikos meghagyására van szükség. A kiváló állapotú gyepekben 

a cserjésedés korlátozandó, a fajgazdag tisztásokat mindenképpen fenn kell tartani. További 
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feladatunk a korábbi rekonstrukciós helyszínen az újbóli becserjésedés megakadályozása, a 

környező természetközeli állapotú gyepekkel az összeköttetés (ökológiai folyosó) kialakítása 

és fenntartása. A teljesen zárt cserjések meghagyandók (spontán szukcesszió biztosítása).  

Március 12-i akciónap keretében a hizlalda melletti cserjésedő területeken ritkítottuk a 

bokrokat, beüzemeltük a fővárosi projekt keretében beszerzett új vágófejes gépünket. 

Dolgozunk a hizlaldai gyeprekonstrukciós terület és a korábban megnyitott tisztás közötti 

„folyosó” további bővítésén, ahol jelentős területet tisztítottuk meg a cserjéktől gépi 

kaszákkal (fűrészes adapterrel) és láncfűrészekkel. Itt az árvalányhajas gyepek még 

természetközeli állapotúak, de kb. 25-30%-ban cserjékkel borítottak. 

Áttekintettük a korábban kialakított néhány ezer m
2
-es tisztás állapotát is. A jó minőségű, 

viszonylag fajgazdag gyepek mellett középen az egykori cserje depónia helyén zavarástűrő 

fajok, özönnövények is jelen vannak. Ugyanakkor itt vannak az M0 építkezésről tavalyelőtt 

áttelepített növények, ill. gyeptéglák is. Mindemellett a tuskósarjak erőteljes növekedése 

figyelhető meg. A viszonylag mély talajon, a zárt cserjések környezetében a tisztás csak a 

tuskósarjak folyamatos leverésével tartható fenn. Felmerült a molyhos tölgy (Quercus 

pubescens) helyi állományból történő magvetése, amely a szukcessziót a potenciális erdő 

irányába tolná el (egyeztetés szükséges a DINPI-vel!). 

 

 

4. feladat: botanikai monitoring 

 

Célkitűzés: Térinformatikai adatbázis folyamatos építése trendmonitorozás céljából. 

Helyszín: A fennsík fővárosi védett területe (pufferekkel együtt) és a Balatoni úttól DK-re 

lévő gyepes-cserjés területek.  

Munka és ráfordítás igény: folyamatos terepbejárás, szakértő tevékenység. 

 

Elvégzett és tervezett feladatok: 

A kutatás célja a korábbi botanikai állapotfelmérések által értékesnek ítélt, azóta már védetté 

vált, vagy éppen kiemelt oltalom alatt nem álló, de lokálisan értékes és veszélyeztetett gyepek 

újbóli, rendszeres állapotfelmérése. A vizsgálatok kiemelten foglalkoznak a „kritikus 

helyszínekkel” (megépült víztorony, élőhely-rekonstrukciós helyszín, leégett területek, 

tanösvény útvonala), a veszélyeztetett és az inváziós növényfajokkal érintett területek.  

Az eddig elkészült fontosabb tematikus térképlapok a következők: 1/ fővárosi védelem alatt 

álló terület élőhelytérképe; 2/ védett, veszélyeztetett ill. lokálisan értékes növényfajok 
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ponttérképe; 3/ inváziós növényfajok ponttérképe, 4/ természetességi/degradáltsági térkép, 5/ 

helyi védelemre javasolt új területek a Balatoni út mentén („déli részek). E térképek segítséget 

nyújtanak a természetvédelmi kezelések megtervezéséhez is (pl. cserjésedés visszaszorítása, 

inváziós fajok irtása, tanösvény és túraútvonalak kijelölése, illegális szemétlerakók 

megszüntetése stb.) A továbbiakban az adatbázis feltöltése folyamatos. 

A fentiek értelemében június 25-én bejárást tartottunk, amelynek során jó állapotú, több 

védett fajt tartalmazó sztyeprétek kiterjedését rögzítettük. Ezeken a helyszíneken 

(Kamaraerdő környéke a védett terület északi részén) a későbbiekben fogjuk a cserjéket 

ritkítani. 

 

 

5. feladat: tanösvény karbantartása 

 

Célkitűzés: A tanösvény látogathatóságának, használhatóságának fenntartása.  

Helyszín: A Tanösvény három indító táblája és 21 állomása.  

Munka és ráfordítás igény: 

A tanösvény megrongált épített elemeinek (táblák, fóliázott feliratok, fényképek) javítása, 

cseréje. A nagy tájékoztató táblák javítása, a laminált tájékoztatók pótlása. 

 

Elvégzett és tervezett feladatok: 

A tanösvény állapotát havonta legalább egyszer áttekintettük (első alkalommal 2011 

áprilisában). Ezen alkalmakkor a táblák fóliás ábráit cseréltük, ahol megrongálódott, kifakult. 

A diffúz szemét összegyűjtése is a bejárások alkalmával történik. A vandálok szerencsére 

kevésbé aktívak, mert sétálók, kutyások és lovasok mozognak folyamatosan a területen. 

Május 28-án, majd június 4.-én újrafestettük az állomások földbe ásott (betonozott) akác 

oszlopait és tábláit. Tervezzük az útirány jelzések újrafestését a köveken, fákon, a tanösvény 

logójával. A három nagy indító tájékoztató tábla közül a Kamaraerdei útnál lévő legrosszabb 

állapotban lévőt szerkezetileg megújítottuk – tartó és tető szerkezete -. 

 

 

6. feladat: oktatás, bemutatás 

 

Célkitűzés: Általános és középiskolás diákok, valamint tanáraik részére ismeretterjesztéssel 

egybekötött túravezetés a fennsíkon. 
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Elvégzett feladatok:  

Február 3-án a XI. k-i TIT Stúdióban, a Levegő Munkacsoporttal közösen, Tétényi-fennsík 

kerekasztal munkamegbeszélést tartottunk. Az értekezleten – amelyen több civil társszervezet 

és hatósági munkatárs is részt vett – bemutattuk a fennsík értékeit, és az azokat veszélyeztető 

tényezőket. A munkamegbeszélésről a sajtó is beszámolt (pl. „Greenfo”). 

Május 16.-án esti madártani sétát tartottunk, Palla Balázs madarásszal, a Kamaraerdő, majd a 

fennsík rehabilitációs övezete és a tanösvény első szakasza érintésével, ezen mintegy 40 fő 

vett részt. 
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Fényképmellékletek: 

 

1. kép. Gyeprekonstrukció az egykori sertéshizlalda 

területén. Kaszálás 2 motoros kaszával és sok kézi 

munkaerővel… (2011.ápr.16.) 

 

2. kép. Tanösvény karbantartása. A táblák oszlopainak 

csiszolása és újrafestése lazúrfestékkel (2011.máj.28.). 

 

3. kép. Az inváziós bálványfa (Ailanthus altissima) 

injektálásos módszerrel történő irtása sikeresnek 

bizonyult (2011.jún.5.). 

 

4. kép. A 2011. évben többször leégett a fennsík, 

elsősorban a rekonstrukciós helyszínek területén… 

(2011.jún.5.). 

 

5. kép. A fekete fenyő magoncai a zárt sztyepréteken is 

terjednek. Irtásuk kézi szerszámokkal történik 

(2011.máj.28.). 

 

6. kép. Az egykori honvédségi raktár közelében 

található megnyitott cserjés tuskósarjai erőteljesen 

növekednek (2011.jún.5.). 
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