
Összefoglaló 

a Zöld Jövő nagytétényi mini projektje indító eseményéről, Kastélypark utca, 2013. március 23. 

Az Új Széchenyi terv által támogatott nagytétényi belvárosi rehabilitáció kísérő mini projektjei körében 
egyesületünk a nagytétényi Duna part természeti értékei bemutatását vállalta. Ennek keretében elkészült 
egy tájékoztató tábla a Kastélypark utcai aluljáró előtt, amely áttekintést ad a Duna partról, az M0 hídtól az 
érdi határig, térképen jelezve a javasolt séta utakat, összefoglalva a terület főbb értékeit, fényképekkel 
illusztrálva néhány növény és állatfajt. A tábla a Tétényi fennsíkon bevált faszerkezetű, előtetős formában, 
130x90 cm-es méretű laminált fényvédő fóliával készült. A még folyó vasútépítési és tereprendezési 
munkák miatt nem tudtuk az aluljáró közelébe tenni, hanem a kastély kerítés sarka elé került, ezzel is némi 
védelmet adva a szerkezetnek. 

A megnyitó események közel húsz fő vett részt, ott volt Gergely Attila botanikus, a térség értékei 
felmérését korábban elvégző szakértőként, aki a közelmúltban kapott Kerületi Környezetvédelmi Díjat, 
valamint Merkl Ottó biológus, a Természettudományi Múzeum munkatársa, aki a rovartani vizsgálatokat 
végezte a 2008-as alapvizsgálat idején, az ő anyagai, képei is belekerültek a most kiadott tájékoztató 
füzetbe. Megjelent Zelenák Sándor az önkormányzati városfejlesztő Kht ügyvezetője, aki a nagytétényi 
belvárosi projekttel is foglalkozik. 

Mészáros Péter bevezetőjében szólt a nagytétényi rehabilitációról, amihez logikusan kapcsolódik a 
nagytétényi Duna part témája, hiszen a mintegy 9 km-es kerületi Duna part szakaszból 5 km az M0 híd és 
Érd között, itt húzódik. Szólt az értékek 2008-as felméréséről, amikor a Főváros kérte azok dokumentálását, 
az akkori anyag alapján javasoltuk a parti sáv helyi védetté nyilvánítását, ami azóta is húzódik. Kiosztotta az 
erre az alkalomra készült 8 oldalas kis színes füzetet, amely a nagytétényi Duna part értékeit veszi tömören 
számba. 

Zelenák Sándor a nagytétényi városrekonstrukcióról beszélt, a közterületek felújításáról a közeli Szt.Flórián 
tértől a Templom térig, és a Szentháromság térig, a megújuló zsidó imaházról, ami könyvtár lesz, a Tétény 
moziról, ahol Kulturális központ épül, és a bővülő Szelmann házról, valamint több Nagytétényi út menti 
épület homlokzata is megújul. 

Gergely Attila beszélt a botanikai értékekről, kiemelve a különböző jellegű élőhelyeket, ligeterdőket, ártéri 
területeket, kaszálórétet, vizes élőhelyeket, és őserdő jellegű zónákat. Itt az értéket elsősorban maga az 
élőhely, nem a botanikai ritkaságok adják, a hídfő környékén a Háros szigetre emlékeztető függő avaros 
erdőzónák, a megmaradt facsoportok itt a Kastélypark alatt, a Duna rét, és az alsó zónában lévő vizes 
őserdei terület emelhető ki. 

Merkl Ottó érintette a rovarfaunát, a cincéreket, a pattanó bogarakat, a skarlát bogarat, a lepke és futrinka 
féléket, de jelentős a fészkelő madárállomány valamint a sikló félék jelenléte a területen. 

Ezután a bejáráson is résztvevők az aluljárót megkerülve a vasúti és a 6-os úti töltésen át lementek a közeli 
Duna rétre, itt megnézték a korábban helyi védett fekete és fehér nyár csoportot, érintették a parti 
fövenyes zónát, találkozva az ide kerülő özön növényekkel, selyemkóró, aranyvessző, sőt a parton a kínai 
gömbkagylóval is, mely kiszorítja az őshonos dunai kagylókat, de megjelent az aljnövényzetben az első réti 
csillagvirág csoport is. A Vasút utca vonaláig haladtunk dél felé, ahol találkoztunk mind az áradás, mind az 
autósok által behordott szeméttel, sajnos a Vasút utca magasságában le lehet hajtani a 6-os útról, és ennek 
kapcsán illegális fakivágás is folyik a területen. A hideg szeles időben idáig jutottunk, a további bejárásokon, 
várhatóan április 13-án és május 4-én remélhetően jobb időben, és a vegetáció beindultával többet látunk, 
amikor az egyik alkalommal a déli, majd az északi Duna parti zónát tekintjük át. 

A tájékoztató füzeteket eljuttatjuk helyben a Nagytétényi Polgári Körhöz, a könyvtárakba, a Kerületi 
Kormányhivatal okmányirodájába, s valamennyi iskolába, kellő példányban. A témát még egy kerekasztal 
fórumon tekintjük át várhatóan május 8-án. 

Mészáros Péter 

  

 



  

A tábla a Kastélypark utcában    Nyárfa csoport a Duna rétnél 

  

A parti fövenyes zónában    A rovarvilág munkája a fakéreg alatt 

  

A csillagvirág a tavasz hírnöke    Korhadó, kidőlt fák, mint élőhelyek 


