
Gyakran elfeledkezünk ar-

ról, hogy egy Duna- parti te-

lepülésen élünk, több mint 

tíz km-en övezi a Duna Bu-

dafok–Tétényt, ebből mint-

egy 5 km-en Nagytétényt, 

az M0 hídtól Érd határáig. 

Elszigetelődtünk a Duná-

tól, ritkán látjuk, és lejutni 

a partra is alig-alig tudunk. 

Igaz, ha meg lejutunk, nem 

mindig méltányosan vi-

selkedünk vele, a part ér-

tékeivel. Az elmúlt évtize-

dekben a feltöltés, az ártéri 

növényzet pusztítása, a szemétlerakás, 

a telephellyé alakítás volt a jellemző. 

Ezzel együtt, különösen a nagytétényi 

szakaszon értékes élő helyek, ártéri er-

dők, fövenyes partok, hullámterek ma-

radtak meg, alakultak ki. A természet 

erejét mutatja, hogy az M0 híd 90-es 

évek eleji építése után a roncsolt parti 

területen, a kubik gödrökben értékes 

vizes élőhelyek jöttek létre, a terület 

beerdősült, és a közelmúlt híd bővíté-

se sem okozott már jelentős károkat. A 

korabeli kommunális lerakó, a Duna 

part II. vagy a majdani Duna Spirit 

mentén is megmaradt egy ártéri erdő, 

bokorfüzes sáv, változó szélességű fö-

vennyel. A Kastélyparktól, a Duna rét-

től lefelé már természetközeli állapotok 

vannak, egészen a Vasút utcai feltöl-

tött szakaszig, mely sajnálatos sebhely 

marad a hullámtér megszüntetésével. 

A  logisztikai központ alatti ártéri er-

dők, vizes területek pedig a főváros 

talán legértékesebb Duna-parti zónái, 

a szó természeti értelmé-

ben. Nem véletlenül vetette 

fel a Főváros még 2008-ban 

e területek védelmét. Ak-

kor készítette el egyesüle-

tünk a partszakasz növény 

és állatvilága felmérését, és 

fogalmaztuk meg javasla-

tainkat a helyi védelemre a 

Fővárosnál. E területek mai 

állapotukban is kiválóan 

alkalmasak rekreációra, sé-

tára, kerékpározásra, a ter-

mészettel, a Dunával való 

ismerkedésre. Ez fogalma-

zódott meg bennünk akkor is, amikor 

a nagytétényi belvárosi rekonstrukci-

óhoz kapcsolódó mini projektek sorá-

ban javasoltuk a Duna part értékeire 

való fi gyelemfelhívást. Ennek jegyében 

zajlik a tavaszi hónapokban egyesüle-

tünk projektje, remélhetően maradan-

dó eredményekkel, a Duna-parti érté-

kek tudatosulása, megőrzése, védelme 

tekintetében egyaránt.

Mészáros Péter

A DUNA-PART  FELFEDEZÉSE

A horgászöbölnél

A projekt keretében elkészült egy tájékoztató tábla a Kastély-

park 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 il-

lusztrálva néhány növény és állatfajt. A tábla a Tétényi-fenn-

síkon bevált faszerkezetű, előtetős formában, 130×90 cm-es 

méretű laminált fényvédő fóliával készült. A még folyó vasút-

építési és tereprendezési munkák miatt nem tudtuk az alul-

járó közelébe tenni, hanem a kastély kerítés sarka elé került, 

ezzel is némi védelmet adva a szerkezetnek.

A megnyitó eseményen ott volt Gergely Attila botanikus, a 

térség értékei felmérését korábban elvégző szakértőként, aki a 

közelmúltban kapott Kerületi Környezetvédelmi Díjat, vala-

mint 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 nagy-

tétényi belvárosi projekttel is foglalkozik.

Mészáros Péter bevezetőjében szólt a nagytétényi reha-

bilitációról, amihez logikusan kapcsolódik a nagytétényi 

Duna-part témája, hiszen a 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 doku-

mentálását, az akkori anyag alapján javasoltuk a parti sáv 

helyi védetté nyilvánítását, ami azóta is húzódik. Kiosztotta 
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az erre az alkalomra készült 

8 oldalas kis színes füzetet, 

amely a nagytétényi Duna-

part értékeit veszi tömören 

számba.

Zelenák Sándor a nagy-

tétényi városrekonstrukci-

óról beszélt, a közterületek 

felújításáról a közeli Szt.Fló-

rián 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 rit-

kaságok adják, a hídfő környékén a Háros-szigetre emlékez-

tető 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 patta-

nó 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 meg-

kerülve a vasúti és a 6-os úti 

töltésen át lementek a közeli 

Duna rétre, itt megnézték a 

korábban helyi védett feke-

te és fehér nyár csoportot, 

érintették a parti fövenyes 

zónát, találkozva az ide ke-

rülő özön növényekkel, se-

lyemkóró, aranyvessző, sőt 

a parton a kínai gömbkagy-

lóval is, mely kiszorítja az 

őshonos dunai kagylókat, de 

megjelent az aljnövényzet-

ben 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 magas-

ságában le lehet hajtani a 6-os útról, és ennek kapcsán illegá-

lis fakivágás is folyik a területen. A hideg szeles időben idáig 

jutottunk, a további bejárásokon, április 13-án és május 4-én 

de. 9-től, 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 eljuttattuk helyben a Nagytétényi 

Polgári Körhöz, a könyvtárakba, a Kerületi Kormányhivatal 

okmányirodájába, s valamennyi iskolába, kellő példányban. 

A témát még egy kerekasztal fórumon tekintjük át május 8-án 

este 6-tól a Klauzálházban.

Tájékoztató tábla a Kastélypark utcában

Az elmúlt években Budapest XXII. 

kerületének Duna-parti hullámteré-

ben, az M0-ás hídtól az érdi határig 

terjedő kb. 4,6 km × 30-300 m sávjá-

ban részletes botanikai és zoológiai 

állapot felmérések készültek. A kutatás 

célja a Duna-parti értékes élőhelyek 

(puhafa ligetek, kaszálórétek, fasorok-

fa csoportok, egyéb vizes élőhelyek) 

feltárása, a helyi védetté nyilvánítást 

megalapozó dokumentáció elkészíté-

se. A vizsgálati terület térségében az 

országos jelentőségű védelem alá vont 

Háros-szigeten, a fővárosi védelem 

alatt álló Kis-Háros-szigeten, ill. az érdi 

Beliczay-szigeten folytatott kutatások 

tártak fel értékes ligeterdő maradványo-

kat. Éppen ezeknek a természetközeli 

állapotú területeknek az összekapcso-

lása, vagyis az ökológiai hálózat integ-

ritásának megőrzése, lehetőség szerint 

fejlesztése-helyreállítása miatt fontos a 

Nagytétényben még meglévő ligeterdő 

maradványok és egyéb vizes élőhelyek 

kiemelt oltalma, azaz: 1) a területen 

található értékes, őshonos ártéri vege-

táció és a hozzá kapcsolódó őshonos 

állatvilág megőrzése; 2) a természetes 

folyamatok fenntartása; 3) az egyedül-

álló tájképi érték megóvása.

A nagytétényi Duna-part része a ki-

emelt jelentőségű természetmegőrzési 

területként jóváhagyott „Duna és ár-

tere” (kód: HUDI20034) Natura 2000 

területnek. A Natura 2000 hálózat az 

Európai Közösség tagállamai értékes 

természeti területeinek, élőhelyeinek 

többé-kevésbé összefüggő láncolata, 

amelyek az eredeti európai élővilágot 

őrzik. A parti növényzet – a Dunával 

együtt – mindemellett a Nemzeti Öko-

lógiai Hálózatban az ökológiai folyosó 

övezetébe esik. 

A nagytétényi Duna-part legértéke-

sebb területei az alábbiak szerint cso-

portosíthatók:

I. M0-ás hídfőnél található ligeterdő

Az erdőrészlet természetvédelmi szem-

pontból a Duna-part egyik legérté-

kesebb területe: az idős puhafaliget 

„őserdőszerű” állományképe a Háros-

szigeten leírt erdőével vetekszik. Ártéri 

erdeink sajátos vonása a fejlett liánszint, 

az őshonos és amerikai eredetű szőlőfa-

jokból álló ún. függőavar-vegetáció.

II.  Kastélypark utcánál található 

facsoportok és a „Duna-rét”

A kastély magasságában, a 6-os út és a 

Duna között található a helybeliek ál-

tal csak „Duna-rét”-nek nevezett gyep. 

A Kastélypark utcától egészen a Vasút 

utcáig hosszan elnyúló ártéri kaszálórét 

teljes területe a hullámtéren található, 

így a nagyobb áradások rendszeresen 

elöntik. Az üde-nedves termőhelyen 

lévő ártéri kaszálórét az itt eredeti fűz-

nyár ligeterdő irtása nyomán kelet-

kezett, fennmaradását – ez ideig – az 

emberi tevékenység, a kaszálás biztosí-

totta. Értékes, ritka fajok itt pl.: északi 

galaj, kék iringó, sárga borkóró, őszi 

vérfű, gyíkhagyma, mocsári galaj. 

A réten újra megtaláltuk a védett réti 

iszalag és a szintén védett ligeti csil-

lagvirág virágzó töveit. 

A rét jelenleg viszonylag jó állapot-

ban van, mert az utóbbi néhány évben 

ismét kaszálják. A rét mellett a Dunát 

kísérő keskeny fűzliget sávja húzódik. 

A szép idős fehér fűz, állományban ele-

gyedik az őshonos fehér nyár és a feke-

te nyár, de mellettük sajnos megjelenik 

az ártereinket elözönlő észak-amerikai 
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eredetű zöld juhar is. A fűzliget ter-

mészetes módon újul meg: közvetle-

nül a vízparton fűzmagoncok kefesűrű 

bozótja fi gyelhető meg. A rét melletti 

facsoport korábban helyi jelentőségű 

védelem alatt állt, az idős, esztétikailag 

is értékes faegyedek védelme ma is in-

dokolt! 

III.  Az érdi határban található 

 ligeterdő és mocsár

A terület legnagyobb kiterjedésű, legér-

tékesebb ligeterdő-maradványát a 6-os 

út mellett az érdi határral érintkezően 

találjuk, a legszebb állományokat kb. az 

1629,0-1629,8 fk m között. Itt a szép idős 

faegyedek alatt a vízállásos helyeken 

természetközeli állapotú vizes élőhe-

lyeket is találunk, egyfajta mocsárerdei 

jelleget adva a ligetnek. A terület leg-

jellemzőbb védett növényfaja a nyári 

tőzike, amelynek kb. 50 töves populáci-

óját sikerült megtalálni a szivattyútelep 

közelében. 

A Kis-Háros-sziget és a Dunát kí-

sérő erdősáv értékes állatvilágnak is 

otthont ad. Az idős fákban gazdag, 

változatos koronaszerkezetű állomá-

nyok több madárfaj fészkelését teszik 

lehetővé. Aránylag sok a területen ma-

radó holt faanyag, ami a szaproxilofág 

(elhalt faanyagot fogyasztó) rovarfauna 

diverzitásának kedvez. E rovarcsoport 

egyik legértékesebb eleme a skarlát-

bogár, amely nem csupán védett, ha-

nem közösségi jelentőségű faj is (ún. 

Natura 2000-es jelölőfaj). A védett 

pézsmacincér populációira Budapesten 

leginkább a Duna mentén akadhatunk 

(mind a Ráckevei-Duna, mind a Nagy- 

Duna partján). Ezek közül közismerten 

a nagytétényi állomány a legerősebb. 

A  faj öreg fűzekhez kötődik, amelyek 

törzsének nagy része él, de egyes vasta-

gabb ágai már elhaltak; lárvája ezekben 

fejlődik. A ligeterdők másik védett faja 

a diófacincér; lárvájának rágása min-

denütt látható a lábon álló, de elhalt 

fűz- és nyárfákon. A ligeterdők talaj-

szintjének két védett bogárfaja a mezei 

futrinka és a bőrfutrinka. Helyenként 

tömeges a márványozott csiga, a Duna 

ártereinek és szigeteinek jellemző pu-

hatestűje. A  magyar színjátszólepke a 

Duna-völgy puhafaligeteinek jellem-

ző lepkéje. A déli országhatártól észak 

felé éppen a nagytétényi Duna-partig 

terjedt el. A  területen költő madarak 

közül a sárga rigó tekinthető a legérté-

kesebbnek. Bár a madár nagyon feltűnő 

színezetű, rejtőzködő természete miatt 

csak ritkán látható. Hangja azonban 

végig hallható a part menti ligetekben. 

További, az erdősávban költő, ill. táp-

lálkozó madárfajok pl. fekete harkály, 

nagy fakopáncs, közép fakopáncs, kis 

fakopáncs, zöld küllő, csuszka, rövid-

karmú fakusz.

A fátlan élőhelyek közül legválto-

zatosabb fajösszetételűnek a kastéllyal 

szembeni rétnek a 6-os út rézsűjét borí-

tó része bizonyult. Az itt előforduló két 

védett bogárfaj, a hosszúcsápú szal-

macincér és a hengeres szalmacincér 

pázsit füvek szárában fejlődik, ám a 

magas fajdiverzitást az okozza, hogy ez 

terület kétszikűekben gazdag, és a rét-

hez képest ritkábban kaszált. A bozon-

tos cserjecincér balkáni elterjedésű faj; 

lárvája imolafajok gyökerében fejlődik. 

Hazánkban ritka, a 6-os út rézsűjén 

azonban rendszeresen megfi gyelhető. 

A karimás pajzsbogár zsályafajok leve-

lét fogyasztja. A négyfoltos fövenypat-

tanó apró, 5 milliméteres bogárfaj. Ma-

gyarországon jelenleg a kastély előtti 

rét az egyetlen biztos előfordulási helye. 

A 2008. évi felmérés során előkerültek 

bizonyító példányai, korábban utoljára 

1929-ben gyűjtötték Vácon. A korábbi 

felmérésekhez képest két új hüllőfajt si-

került kimutatni a területről: a kockás 

siklót és a rézsiklót. A kockás sikló ki-

fejezetten keresi a víz közelségét, így a 

ligeterdőben is rábukkanhatunk; a réz-

sikló inkább a fátlan részekhez vonzó-

dik. Mindkét fajnak a kastéllyal szem-

beni rét a lelőhelye.

Gergely Attila biológus,

Budapesti Corvinus Egyetem 

Tájvédelmi és Tájrehabilitációs tanszék

Merkl Ottó biológus,

Magyar Természettudományi MúzeumNyári tőzike

Pézsmacincér

A TERMÉSZETVÉDELEM MARADÉKELVEN
AVAGY A ZÖLDMEZŐS GONDOLKODÁS VÁLTOZATLAN

Utaltunk rá, hogy a Duna part védettsége kérdését a Főváros 

vetette fel az akkori Környezetvédelmi, ma Városüzemeltetési 

főosztály, javaslatainkat megfogalmaztuk, és a részletes anyag-

gal együtt benyújtottuk a Fővároshoz. A természetvédelem alá 

helyezés, akárcsak helyi szinten is, egy igen hosszadalmas fo-

lyamat, éveket vesz igénybe, és igen sok az ellenérdek, melyek 

gyakran hatékonyabban érvényesülnek, mint a védelem, az ér-

tékek megőrzése érvei. Igen hosszadalmas folyamat végén lett 

országos védett a közelmúltban a Tétényi-fennsík jórészt agg-

lomerációba eső nagy területe a Nagypuszta, korábban pedig a 

Háros-szigeti védelem bővült a Hunyadi-szigettel és a Háros-

sziget katonai bázisig terjedő erdőzónáival. Ezek a védelmek 

nem sértették senki érdekeit, így is évek alatt mentek át.

A Fővárosban az elmúlt években is igen kevés védelem 

alá helyezés történt, készültek védelmi csomagok, javaslatok, 

melyekben benne voltak a Tétényi-fennsík Balatoni út menti 



szakaszai és a nagytétényi Duna part jelentős része. A köz-

elmúltban felbukkant, ill. tettenérhetővé vált egy ellenérv, 

akadályozó tényező a nagytétényi Duna part alsó szakaszát 

illetően. A DILK, a Duna Intermodális Logisztikai Központ 

tervei kaptak nyilvánosságot, mely mintegy 60 hektáron a 

nagytétényi és az érdi Duna parton kerülne megvalósítás-

ra, esetünkben a parti 6-os út kanyarodó szakasza alatt, a 

korábban ide tervezett dél-budai szennyvíz tisztító helyére. 

Trimodális logisztikai központ lenne, a közeli M0, M6, a 

vasút és a Dunára épülő kikötő összekapcsolásával. Olyasfé-

le indokokkal, hogy a teherforgalmi tranzit előnyeit próbál-

juk érvényesíteni, hozzáadott szolgáltatásokkal, munkával, 

több tízmilliárdos beruházással. Erre már a hajózási Straté-

gia is utal: http://www.kormany.hu/download/3/8a/a0000/

NHS_20120919.pdf .

Emlékeztetünk arra, hogy a közelben, a Vasút utca alatt, 

a 90-es években már feltöltésre került egy jelentős terület, ak-

kor a RoRo kikötő, ugyancsak a kombinált szállítást megcélzó 

terveivel. Akkor elpusztítottunk már egy hullámtéri terüle-

tet, később megépült a mai logisztikai központ, a Harbor Park 

a korábbi hizlalda helyén, mely egyébként ma már a vasúti 

kapcsolatot sem igényli. A parti feltöltött zóna azóta nem kell 

senkinek, haladunk tovább, a vaskosabb zöldterületek felé. 

Természetesen a fejlesztés realitása legalábbis kétséges, a mai 

hazai, és európai gazdasági tendenciák, áruszállítási volume-

nek, a Duna hajózhatósága, a meglévő logisztikai kapacitások 

kihasználtsága, és leginkább a befektetendő sok tíz milliárd 

bizonytalan forrásai is a távoli jövőbe teszik ezt a fejlesztést, 

már akinek ez fejlesztés, az egyik utolsó Duna parti ártéri ga-

léria erdő elpusztítása. 

A fejlesztő cég anyagai itt láthatóak: www.cbsproperty.hu. 

Véleményünk az, hogy a fenntarthatóság a környezeti, társa-

dalmi, és gazdasági értékek, szempontok egyfajta kompromisz-

szuma, és a környezeti, természeti értékek védelme legalább 

egyenrangú fontossággal kellene bírjon, mint a gazdasági, a 

profi t szempontok. Túlélésünkről, egy élhető jövőről van szó, 

amikor a megmaradt természetes élőhely foltjaink megőrzése 

fontosságát hangsúlyozzuk, akár jelen projekt keretében is.

Mészáros Péter

Ártéri erdő Érd határában

Fűzfaliget a hullámtérben

A Kastélypark utca és a Duna telep kö-

zötti zónában évek óta zajlik az egykori 

lerakó kommunális és egyéb hulladékai 

feldolgozása, mentesítése. Az elmúlt 

évben megtörtént a terület rehabili-

táció első üteme, melynek keretében a 

Duna-part  menti töltés építés és Diós-

árok kiváltásból kitermelt, és felszínre 

deponált – több mint 100.000 m3 – hul-

ladékot dolgozták fel.

Az innen kikerülő nem veszélyes 

hulladék elszállítását az A.S.A. Ma-

gyarország Kft  végezte, és fogadta be. 

A 2012. évben elszállított és A.S.A által 

befogadott hulladék mennyisége 5.637 

tonna volt. (összesen 2×24 m3-es kon-

ténerből – 1 szerelvény 48 m2 – volt 341 

kiszállítás).

A veszélyes hulladék kiszállítást és 

befogadást a Saubermacher-Marcali 

Kft ,  illetve Euro-Novex Kft  végez-

te. A  következő ütem előkészítése és 

egyeztetése folyamatban van.

(Korintus Balázs BD Park 

 Ingatlanfejlesztő Kft . vezérigazgatótól 

 származó információk alapján)

A DUNA PARTI LERAKÓ MENTESÍTÉSE
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A kiadvány megjelenését 
támogatta:
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KÖZELÉBEN

A projekt az Európai Unió támogatásával,

az Európai  Regionális Fejlesztési Alap  

társfi nanszírozásával valósul meg.
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