
Összefoglaló 

a Zöld Jövő nagytétényi mini projektje bejárásáról, Kastélypark utca, 2013. május 4. 

Az Új Széchenyi terv által támogatott nagytétényi belvárosi rehabilitációt kísérő mini projekt keretében a 
harmadik nagytétényi Duna parti bejárást tartottuk. A Kastélypark utcai tájékoztató táblánál találkoztak az 
érdeklődők. 

Mészáros Péter bevezetőjében kitért a nagytétényi rehabilitációra, amihez kapcsolódik a nagytétényi Duna 
part értékei bemutatása, elsősorban az M0 híd és az érdi határ között húzódó partszakaszé. A résztvevők 
most is megkapták a projekt keretében elkészült 8 oldalas kis színes füzetet, amely a nagytétényi Duna part 
értékeit veszi tömören számba, valamint a közelmúltban megjelent Nagytétényi Hírlevelet, mely ugyancsak 
a nagytétényi Duna part értékeivel foglalkozik. Utalt a Duna part védelmét célzó ötéves erőfeszítésekre, a 
Főváros kezdeményezte vizsgálatokra, melyek alapján benyújtottuk a helyi védelmet célzó javaslatot, és a 
szerdai Duna part kerekasztalra, ahova meghívtuk a Főváros képviselőjét és Németh Zoltánt is. 

Gergely Attila beszélt a botanikai, állattani értékekről, kiemelve a különböző jellegű élőhelyek fontosságát, 
bár számos védett faj is van a területen. Kiemelte a számos sétaút lehetőséget, melyekre a tájékoztató tábla 
is utal, és a terület ökológiai folyosó jellegét, a Natura 2000-es területeket. 

Ezután a bejáráson is résztvevők a még mindig lezárt aluljárót megkerülve a vasúti és a 6-os úti töltésen át 
lementek a Duna partra. Ezúttal a déli irányú partszakaszt tekintettük át, kezdve az egykor helyi védett 
nyárfa csoporttal a korábbi sóderkiadó térségében. A magas vízállás mellett a fövenyes partra néztünk ki, 
majd a Duna réten sétáltunk, mely klasszikus nedves kaszáló rét, számos értékes fajjal, mint a réti iszalag. A 
Vasút utcánál felmentünk a 90-es években feltöltött korábbi hullámtéri területre, ahol akkor RoRo kikötőt 
terveztek, s ahol ma ismét töltési munkák folynak, a szomszédos sóder telepről kiindulva. A sóder telep 
után rátértünk a Campona utcától délre eső őserdő jellegű területre. Itt kinéztünk a horgászöbölhöz, majd 
a magas vízállásban a nem járható ösvények helyett az erdőben haladtunk, megtapasztalva a természetes 
állapotokat, kidőlt fák, aljnövényzet. Itt a főváros legnagyobb fájánál, egy több mint 7 m-es kerületű kettős 
feketenyárnál álltunk meg, majd lementünk a Duna partra, az egykori vízkivételi műveknél. 

Még egy bejárást tervezünk, a június 1-i Urbitális Majális alkalmával, akkor a Lovasklubtól indulva Hunyadi 
sziget felé, ill. május 10-én még egy esti madártani sétát is tartunk. A Duna parti kerekasztal fórumot, az 
érdekelt bevonásával, május 8-án tartjuk a Klauzálházban. 
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Gyülekezés a tájékoztató táblánál   A Duna réten 

 



  

A Horgászöbölnél      A nagy fekete nyárnál 
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