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Beszámoló 

A Tétényi fennsík helyi természetvédelmi területen Természetvédelmi Hatósági engedély keretében 

végzett munkálatokról 

Engedély szám: FPH061/445-6/2013. 

A végrehajtási időszak 2014. január 1. – április 30. között. 

 

Az élőhely kezelésre, cserje irtásra, darálásra, és a kapcsolódó munkálatokra, a tél végi, kora tavaszi 
időszak a legalkalmasabb, ezért már januárban áttekintettük a lehetséges munkaterületeket. Majd annak 
konklúziójaként kialakult egy javaslat, mely az eddigi, Kamaraerdő menti zónából a tanösvény felé tolta el 
a munkálatok súlypontját. Ezt indokolta az ottani gyepek jó állapota, ugyanakkor a gyorsuló cserjésedés, 
és az, hogy ez a terület a tanösvény első szakaszára esik, így a publikum számára is jobban érzékelhetőek 
a hatások. A kedvező időjárásban, fagyos időben, január utolsó hetében indult el a cserje ritkítás az 1. 
területen. Az alap koncepció szerint 5 napos munkahéttel, és nyolc fő alkalmazásával számoltunk, 2-2 fő 
gépi kasza, és láncfűrész kezelővel, a többiek pedig a behordás és a darálás, feladatával. Korda Márton 
erdőmérnök, természetvédelmi mérnök látta el a szakmai vezetés feladatát. A területek határait és a 
maradó fákat jelző szalagokkal látta el, a munkavégzést segítendő. A tervezett munkamennyiséget 
időjárási, szervezési okokból szét kellett húzni, rövidebb, hosszabb időszakokra, szakaszos 
munkavégzéssel, vágás, hordás, darálás, ill. Medallonos kenés. Az első héten megtörtént az 1. sz. 
területen a cserje nagy részének levágása, és egy rész aprítása darálógéppel. Ez a következő hetekben 
szakaszosan, a 2. és 3. jelű területeken folytatódott, amikor az enyhe idő és a felázott talaj nem tette 
lehetővé a darálógép bevontatását. A nagy mennyiségű, felhalmozott cserje összehordása volt a fő cél a 
február 22-i hagyományos fennsík kezelési és madártani akciónapon, február 22-én. 

Nagy érdeklődés és részvétel mellett folyt le az akciónap a Magyar Madártani Egyesület szakértői és 
önkéntesek közreműködésével. A folyó élőhelykezelési projekthez kapcsolódtunk, melynek keretében a 
korábbi hetekben már nagy területen levágásra került a cserje, és a tájidegen fafajok, elsősorban a 
tanösvény második és harmadik állomása között, mind a Balatoni út, mind a belső területek irányában. A 
fő munka a levágott cserje begyűjtése és az utak mellé deponálása volt, hogy a talaj felszáradásával a 
daráló géppel be lehessen jönni, és ledarálni a levágott anyagot. Ez jelentős területen, mintegy tíz 
hektáron zajlott.  

A nap folyamán mintegy ötven fő jelent meg, elsősorban a Zöld Jövő és az MME önkéntesei, de számos 
más érdeklődő jött, így középiskolások, az Eötvös Gimnázium két osztályából, és a Városmajori 
Gimnáziumból. Itt volt a Főpolgármesteri Hivatal természetvédelmi előadója, valamint két 
természetvédelmi őre is. A munkát Korda Márton természetvédelmi és erdőmérnök, egyesületünk 
szakértője, a Soproni Egyetem munkatársa irányította, az MME részéről Bajor Zoltán a budapesti csoport 
vezetője volt a szervező. 

Jelentős mennyiségű levágott cserje gyűlt össze, és a terület szélein további cserjék és elsősorban fenyő 
került levágásra, a Balatoni út menti fenyő véderdőből nagy volt a terjeszkedés, az elmúlt években. A 
belső övezetben pedig az ott lévő kis erdőfoltig jutottunk el, annak mentén került reggel felállításra a 
madarászháló, melyből folyamatosan jöttek a gyűrűzendő madarak. Nagy volt a madárjárás, elsősorban 
szén és kék cinkék, őszapók, s a folyamatot a gyerekek, középiskolások élvezettel követték, tenyérbe 
vehették a meggyűrűzött madarakat. 

A tanösvény kis táblái karbantartására március 8-án került sor, amikor a fóliás ábrák jelentős részét egy 
körjárat alkalmával kicseréltük. Erre kisebb mértékben később az év folyamán viszonylagos 
rendszerességgel szükség van. 

Március 17-én egy bejárás alkalmával feltártuk, ill. áttekintettük a fennsík védett területei jelentősebb 
szemétlerakásait, így a tanösvény közelében a korábbi gumiraktár területen, majd a Kamaraerdei út 
mentén a sáncok, sorompók térségében. A későbbiekben a terület tulajdonosa is megkerült és 
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gondoskodott a gumiraktár területre behordott hulladék elszállításáról. Később pedig a Kamaraerdei út 
menti, valamint a további, feltárt hulladékokat a kezelő FÖKERT szállította el. 

Március 22-én tartottunk újabb akciónapot, amikor a korábban levágott cserjék csonkjait kentük be 
Medallonos, színezett keverékkel. A színezés lehetővé teszi a későbbi nyomonkövetést, a cserje 
sarjadások tekintetében. Ekkor a résztvevők egy része a tanösvény alsó szakaszán, a véderdő menti 
terjedő fenyőmagoncokat szedték ki. A következő hétvégén még egy főiskolás csoport folytatta ezt a 
munkát, a cserje csonkok kenését, és a maradék fenyőmagoncok eltávolítását. 

A március 29-i bejáráson tekintettük át az addig elvégzett munkát, akkor már a darálás jó részének 
elkészültével érzékelhető volt a hatás, a tanösvény első szakaszán kialakult nagy tisztás formájában. 

Április 12-én a korábbi hizlalda területet kaszáltuk, a korai vegetáció mentén felnövő lósóskát, immár 
kilencedik éve. A korábban degradált terület javuló képet mutat, a környező jó gyepek egyre beljebb 
hatolnak, a sóska már mozaikosan fordul elő. Ebben szerepe van annak is, hogy két éve kitermeltük és 
elszállíttattuk az itt lerakott trágya nagy részét. Két gépi kaszával dolgoztunk. A sóska levágása mellett 
összeszedtük a szomszédos sáncra talán a régi gumiraktárból kikerült gumiabroncsokat, és más darabos 
szemetet. Ezt a későbbiekben a Főkert elszállította, miként a Kamaraerdei út menti lerakásokat is. A 
területet gyakran átszelő lovasokat is tájékoztattuk arról, hogy a védett területen nem volna szabad 
lovagolni, a jövőben javasoljuk akciók végrehajtását a lovasok ellen, a természetvédelmi őrök és 
rendőrök bevonásával. 

Utána felmentünk a törökbálinti oldalon lévő volt Nemax területre, a henye boroszlánosra. A tíz éve 
ledózerolt terület jelentősen regenerálódott, azonban nagy a fenyő terjedés. Ugyanakkor a lejtőkön jelen 
van a henye boroszlán több kiterjedt telep formájában, alul pedig nagyméretű héricseket láttunk, de 
számos más védett növény is van a területen. A területet anno felparcellázták, de a beépítést a 
periferikus jelleg, a volt Mechanikai Művek közelsége és a recesszió akadályozza. 

Április folyamán befejeződött a megmaradt levágott cserje darálása, és elkészült a Kamaraerdei úti és a 
Bartók B. úti (VOLÁN megálló mögötti) tanösvény indító, tájékoztató táblák karbantartása. 

Az idei projekttel és akció sorozattal jelentősen léptünk előre, hiszen mintegy 10 hektáron végeztünk 
komoly cserje ritkítást, ami a terület arculatán is meglátszik már. Emellett a többi hagyományos 
területen, a degradált gyepek kaszálásos javításán, a tanösvény karbantartásán, a terület bemutatásán, 
és a fenyőmagoncok ritkításán is tovább haladtunk. A programban nem szerepelt, de a 
hulladékmentesítés is komoly eredmény. 

A kommunikáció tekintetében segítségünkre volt a tavasszal kiadott Budatétényi Hírlevél, amiben 2000 
pl-ban tájékoztattuk a helyieket és a döntéshozókat a projektről és más aktuális eseményről, ill. 
honlapunkon is beszámoltunk az aktuális eseményekről, a helyi, városházi honlapon pedig meghívóink 
kerültek alkalmanként közlésre. 

 

Mészáros Péter 
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Képmelléklet: 

  

A kijelölt rehabilitációs területek   Cserje darálás az 1. területen 

  

Cserje vágás a 2. területen    Fenyővágás a Balatoni út közelében 

 

Az önkéntesek cserje hordása az 1. területen 
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Madárgyűrűző bázis a tanösvénynél   A megtisztított 1. terület 

  

Javított tanösvény állomás   Lerakó a volt gumiraktár területen 

  

Medalonnal kezelt csonkok    Fenyőmagoncok az alsó tanösvény szakaszon 
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A kezelt terület, 1. 2. és 4. jelű    A levágott lósóska a felső övezetben 

  

Lósóska kaszálás     Kitermelt autógumik 

 


