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Dél-Buda természeti értékeinek feltárása és
védelme az egyik alapvető feladat volt a Zöld
Jövő Környezetvédelmi Egyesület 1989-es
megalakulásakor. Botanikai és állattani vizsgálatok már folytak a korábbi időszakokban
is. Ezeket a területeket korábban zömmel a
honvédség kezelte, ami nagy előnyt jelentett,
hiszen a bejutás, a beépítés, a degradáció erős
kontroll alatt álltak, és így a katonaság levonultával szinte ölünkbe hullottak ezek az értékek. Kérdés, ki hogyan élt ezen értékekkel. Mi
a meglévő adatok alapján azonnal a védelmet
kezdeményeztük, így a Tétényi-fennsík esetében is, mind a fővárosnál, mind kormányzati
szinten. Miután a honvédség kivonult a területekről, fel kellett gyorsítani a védetté nyilvánítást, hiszen megjelent a területek „hasznosítása” iránti igény; az új önkormányzatok

jelentős kompetenciákhoz jutottak, és élni is
akartak ezzel. Az 1990-es években egymást érték a beépítési, átsorolási javaslatok, melyek a
szomszédos agglomerációs területeken jórészt
érvényre is jutottak. A fővárosi kétszintes önkormányzati rendszer lassította ezt a folyamatot, és nekünk is lehetővé tette a lobbimunkát
a fővárosi döntéshozóknál.
Az 1996-ban Természeti kincsek Dél-Budán címmel megjelent kötet már összegezte
az addigi vizsgálatokat. Rangos szakértői kör
anyagai jelentek meg benne a fennsík (és a
Háros-sziget) értékeiről, és eljutott a fővárosi
döntéshozók asztalára is. A beépítést szorgalmazó nyomás azonban nem lankadt, miközben folyamatosan hangsúlyoztuk, hogy
nemcsak biológiai értékekről, sokféleségről,
jelentős génállomány megőrzéséről van szó,

Gergely Attila

Bevezetés

Az elmúlt húsz év munkájának legfontosabb eredménye, hogy a Tétényi-fennsík XXII. kerületi részét elkerülték a
beépítések, itt még napjainkban is a természet az úr

Az 1996-ban Természeti kincsek dél-Budán címmel
megjelent kötet nélkülözhetetlen eszköz volt a védetté
nyilvánítás szakmai alátámasztásához

Az 1998-ban Tétényi-fennsík címmel megjelent kiadvány célja, hogy megismertesse a terület értékeit a
nagyközönséggel

hanem zöldterületről, ami önmagában is érték a térségi klíma alakításában, szabadidős
tevékenységek, rekreáció, környezeti nevelés,
tudatformálás helyszíneként. Erőfeszítéseinket fel- és elismerve további helyi civilek csatlakoztak a védelmi törekvésekhez. Így 1998ban a Budatétényi Polgári Kör egy PHARE
Demokrácia-mikroprojektet kezdeményezett
és hajtott végre a természeti értékek felkutatására, megismerésére, és ezen keresztül a
civil társadalom, a helyi közösség szervezésére, alapelemként a Tétényi-fennsíkkal. Ennek
fontos kimenete volt a Tétényi-fennsík címmel
1998-ban megjelent, széles körben terjesztett
kiadvány, amely sokrétűen mutatta be a fennsík értékeit.
E munka is hozzájárult ahhoz, hogy a fennsík a Fővárosi Önkormányzatnál bekerült az
1999-es természetvédelmi csomagba. Ennek
eredményeként a fennsík fővárosi területének
legnagyobb része helyi jelentőségű védettséget

kapott. A védetté nyilvánítás újabb állomás
volt számunkra, s nagy lendülettel vetettük
bele magunkat az értékek további feltárásába,
bemutatásába, és most már aktív védelmébe, az élőhelykezelésbe. Az eltelt húsz évben
minden évre jutott legalább egy, de néha több
projekt, melyek e célokat szolgálták: biológiai
monitorozás, élőhelytérképezés, bemutatás,
virtuális, majd valós tanösvény, a hozzá kapcsolódó környezeti nevelés, tudatformálás, illetve az élőhely-rekonstrukció és kezelés véget
nem érő folyamata.
Ennek az elmúlt húsz évnek a főbb eseményeit és eredményeit mutatja be kiadványunk.
Köszönet azoknak a szakértőknek, akik hos�szú évek óta foglalkoznak a területtel, és első
hívásra csatlakoztak a szerzőgárdához; és köszönet a helyieknek, akik a Fővárosi Környezetvédelmi Alap mellett támogatták a kiadvány megjelenését.
Mészáros Péter
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A Tétényi-fennsík
természetföldrajzi jellemzése
A Tétényi-fennsík a Budai-hegység déli előterében helyezkedik el. Északon és északkeleten a
Budaörsi-medence és annak lefolyása, a Hos�szúréti-patak (másik nevén a Kő-ér) völgye,
keleten és délen a Duna-völgye határolja. Nyugaton a Szidónia-völgy választja el a jellegében
nagyon hasonló Érd–Sóskúti-fennsíktól. E két
fennsíkot a tudományos munkákban gyakran
együtt tárgyalják Érd–Tétényi-fennsík néven,
melyek együtt hazánk egyik legnagyobb kiterjedésű fennsíkját adják – összterületük a
Bükk-fennsíkéval megegyező. A Tétényi-fennsík tengerszint feletti magassága 185–225 méter, legmagasabb pontja a Vadász-hegy északon,
a Kamaraerdő szélén található.

A fennsík 100 méter magas peremmel emelkedik ki a Budaörsi-medencéből, majd árkokkal és mélyedésekkel tagolt felszíne északnyugatról délkelet felé fokozatosan lejt a Duna
irányába, ahová meredek töréslépcsőkkel szakad le. A tábla déli oldalát több aszóvölgy teszi
változatossá, köztük a legélesebb bevágódás
a Baross Gábor-telepi Diós-árok. A fennsík
érdekessége, hogy a mészkőtáblát általában
600–800 méterenként 5–10 méter magas,
északnyugat-délkeleti irányban húzódó lépcsőperemek tagolják. A meredeken kiemelkedő peremek mögött a hatalmas mészkőfelszínek néhány száz méteren keresztül igen
enyhén lejtenek délkelet felé, majd rendszerint
a néhány méter széles, kivájt mélyedésen túl
újabb lépcső következik.

Gergely Attila

Domborzat

Lajtamészkő feltárása a Kamaraerdei út bevágásában – a meszes kötőanyagú konglomerátumra felül mészhomokkő települt
Aszóvölgy – Olyan rövid futású, száraz völgy
(vízmosás), melynek nincs állandó patakja, hanem
időszakos záporvizek bővítik. Rendszerint laza
szerkezetű kőzetekből álló fennsíkok peremein
(mint amilyen a Tétényi-fennsík) alakul ki fokozatos
hátravágódással.

A fennsíkot átszelő 30–40 méter mély és 150–
200 méter széles árok az Égett (v. Égetett)-völgy,
amely Törökbálint és Diósd között húzódik.
A pliocén végén és a pleisztocén elején még
kisebb patak folydogált benne. A patak a Csíki-hegyek környékének vizeit gyűjtötte össze és
vezette le a Dunába. Ma már a védett területen
felszíni vizek, források nem találhatók.
Pleisztocén – A földtörténet holocén („jelenkor”)
előtti kora. Mintegy két és fél millió évvel ezelőtt kezdődött, és nagyjából 12 ezer évvel ezelőtt ért véget.

Bajor Zoltán

Geológia

A Tétényi-fennsík platójának részlete a víztoronyból, Budaörs és Törökbálint felé nézve

A fennsík fő alkotókőzetei elsősorban a középső
miocén korban keletkezett üledékek, ilyen a
lajtamészkő (Lajtai Mészkő Formáció) és a legelterjedtebb durva szarmata mészkő (Tinnyei

Mészkő Formáció). A lajtamészkő az úgynevezett bádeni emeletben (kb. 13–14 millió
éve), a fiatalabb, fölötte települő durvamészkő
a szarmata emeletben (kb. 12–12,5 millió éve)
keletkezett. A lajtamészkőnek a fennsík északi
és keleti oldalán vannak kisebb kibukkanásai
(pl. a Kamaraedei út bevágásában), azonban a
fennsík nagyobb részét, így a védett területet is
a szarmata tengeri mészkő építi fel.
Formáció – A kőzetrétegtani osztályozás hivatalos
alapegysége, amely regionális elterjedésű, térképileg jól lehatárolható, közel azonos képződési tulajdonságokkal jellemzett kőzettestet jelent. Kisebb
egysége a tagozat.

A vulkánokkal teletűzdelt középső miocén szigettenger (ún. Pannon-tenger, amely az ősi Paratethys-tenger egyik lefűződő része volt) sekély
vízében alakult ki a lajtamészkő. Üledéke 30–40
m-nél nem mélyebb, jól szellőzött, mozgatott,
normál sótartalmú tengervízben rakódott le,
tehát mindig a partszegélyt jelzi. A kőzetben
tömegesek a puhatestűek, tengerisünök, rákok
és más állatok apró váztöredékei, és különösen
gyakoriak benne a Cerithium nemzetségbe tartozó csigák maradványai.

Lepkék és boroszlánok – A Tétényi-fennsík védelmének húsz éve

Cerithium – Orsószerű, tornyos, jellegzetesen
megnyúlt, spirális bordákkal, tüskékkel, csomókkal
díszített házú csiga, amely elviseli a sótartalom széles ingadozását is. A késő-krétában (65–100 millió
éve) megjelent és ma is élő csoport, a földtörténeti
újidő (kainozoikum) magyarországi üledékeinek
fontos faunaeleme.

Szerencsés esetben a Tétényi-fennsíkon jó megtartású, teljes kövületeket is találhatunk. A kőzet jellemző ősmaradványai a tengerisünök
(Echinolampas, Clypeaster) valamint a fésűskagylók (Pecten). A lajtamészkő az Ausztriához
tartozó Lajta-hegységről kapta a nevét, ahol e
kőzettípust tudományos szempontból a legkorábban tanulmányozták.
Pecten (fésűskagyló) – A késő eocéntól világszerte
ismert, a tengerfenéken heverő életmódot folytató,
sekélytengeri kagyló. Jellegzetesen kerekded,
sugarasan bordázott teknőinek búb felőli részén két
„fül” található.

A szarmata mészkő vagy durvamészkő szabad
szemmel látható ősmaradványokban igen szegény; helyenként csiga- és kagylókőbelek, valamint kagylólenyomatok figyelhetők meg benne;
a szívkagylók (Cardium) és a Cerithium csigák
lenyomatai a leggyakoribbak. Szabadon tanulmányozható néhány helyen a felszínre bukkanó
sárgás-piszkosfehér, jól rétegzett, vékonypados,
parányi gömböcskékből álló, úgynevezett ikrás
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mészkő is. A szarmata mészkő a Fekete-tengertől északra elterülő Szarmáciáról kapta a nevét,
ahol a történelmi ókorban a szarmata nép élt, és
ahol először vizsgálták ezt a kőzettípust.
Durvamészkő (szarmata mészkő) – 0,5–1,0 mm
vagy azt meghaladó méretű karbonátos törmelékből vagy összetört biogén vázakból álló üledékes
kőzet.
Ikrás mészkő (ooidos mészkő) – Apró (0,2–2
mm-es) kalcium-karbonát gömböcskékből álló
mészkő, amelynek szövete a halikra tömegéhez
hasonlít. Erősen (pl. hullámverés által) mozgatott
tengervízben alakul ki.

A Tétényi-fennsík felszínre bukkanó kőzetei
földtörténeti értelemben fiatalnak tekinthetők:
ha a fennsík peremétől észak felé tekintünk, alig
néhány kilométer távolságban olyan hegyeket
pillanthatunk meg, mint a Törökugrató, az Odvas-hegy és a Csíki-hegyek. Ezek anyaga a sokkal ősibb, több mint 200 millió éves, a középső
triász tengeréből lerakódott dolomit.
A fennsík a mészkő ellenére nem mutat gazdag karsztformákat. Inkább jellemző a karrosodás. Ez a felszínre bukkanó alapkőzet barázdás
kioldódása („ördögszántás”). Néhány helyen a
felszíni mélyedésekbe pleisztocén kori lösz ülepedett. Az északi és a nyugati peremterületekre
jellemző a miocénből származó homok, homokkő és agyag (Budaörs, Törökbálint).

Gergely Attila
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Az alapkőzet néhol a felszínre bukkan, rajta pionír növények telepednek meg
Karr, karrmező, karrosodás – Karbonátos
kőzetfelszín (mészkő, dolomit) egyenetlen oldódása,
amelynek következtében mélyedésekkel, lyukakkal,
üstökkel, medencékkel tarkított felület jön létre.

A fennsíkon egykor a felszín alatt kiterjedt mészkőbányászat folyt, melynek megszűnte után
hatalmas járatszerű, mesterséges üregek maradtak vissza. A kisebb-nagyobb járatok összesen
mintegy 50 km hosszú pincerendszert adnak,
amelyeket napjainkban elsősorban borászatok,
illetve gombatermesztők hasznosítanak.

A rendzina talajszelvény-feltárásai a tanösvény mentén többfelé tanulmányozhatók (pl.
a lövészárkoknál).
Rendzina – Karbonátos kőzeteken (mészkő, dolomit, márga) kialakuló úgynevezett kőzethatású talaj.
A legtöbb rendzinaszelvény sekély termőrétegű
és köves. A kőtörmelék mennyisége és a sekély
termőréteg miatt a tárolt víz mennyisége általában
– a földes rész jó vízgazdálkodási tulajdonságai
ellenére – kevés.

Éghajlat

Gergely Attila

Korda Márton

Talajok

Kavicsos mészkő konglomerátum sekélytengeri élőlények – kagylók és csigák – lenyomataival, kőbeleivel
és apró vázelemeivel

A lajtamészkőre jellemzőek a meszes vázú tengeri
élőlények jól felismerhető maradványai – a képen
fésűskagyló látható

Az alapkőzet váltakozásának megfelelően a
talajtípusok is különbözőek. Ezt figyelembe
véve az itt előforduló talajok a magyar osztályozás szerint három főtípusba sorolhatók: a
mészkövön vékony rendzina (ez a leggyakoribb a természetvédelmi területen), a homokos, agyagos üledékeken barna erdőtalaj és a
löszös részeken mészlepedékes csernozjom
képződött. A különböző tájhasználatok (pl.
a honvédségi gyakorlatozás) miatt mára több
helyen lepusztult a talaj, és itt-ott mesterséges
eredetű „kikopásokat” is megfigyelhetünk.

A Tétényi-fennsík éghajlata mérsékelten meleg,
száraz, a déli-délkeleti kitettség miatt szubmediterrán vonásokkal. Ennek markáns jele például
a viszonylag enyhe tél és a kettős csapadékmaximum: nyár elején (május–június), valamint
ősszel (október–november) jelentkezik nagyobb
csapadékmennyiség. Az éves csapadékmennyiség 550–580 mm közötti, ebből tenyészidőszakban 320–340 mm eső hullik. Az évi középhőmérséklet sokévi átlaga 10 °C körüli, a legmelegebb
nyári napok maximum hőmérsékletének sokévi
átlaga 33,0–33,5 °C közötti.
Gergely Attila
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Területi védelem a Tétényi-fennsíkon

Hálózat kialakítása. A fővárosi védelem alatt álló
terület nagyobb része a hálózat védőterületébe
(puffer), kisebb része magterületébe tartozik.

Területi védelem a Tétényi-fennsíkon
A Tétényi-fennsík közigazgatásilag Budapest XI.
és XXII. kerületéhez, valamint Diósd, Törökbálint és Budaörs településekhez tartozik. Területének jelentős része napjainkra már beépült, de
a plató központi része a főváros budai oldalát
szegélyező zöldhálózat egyik természetvédelmi
szempontból is kiemelkedően értékes láncszeme. A Tétényi-fennsík természeti értékeiről egészen az 1990-es évekig csak hiányos ismereteink
voltak. 1991-ben a Zöld Jövő Környezetvédelmi
Egyesület kezdeményezésére indult meg a terület feltáró munkája. Ennek eredményeit a Simon Tibor által szerkesztett Természeti kincsek
Dél-Budán című kiadványban publikálták 1996ban. Később a törökbálinti Nagy-puszta országos védetté nyilvánításának előkészítése során
készültek vizsgálatok a fennsík nyugati részéről
a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság koordinálásával. A természeti értékek feltárásának
eredményei egyértelműen bizonyították a terület kimagasló természetvédelmi jelentőségét, így
szakmai szempontból nem volt kérdés a védetté
nyilvánítás szükségessége.
Az 1990-es években a Zöld Jövő és helyi civilek
jelentős erőfeszítéseket tettek a fennsík védelméért. Figyelemfelhívó akciók, bejárások, takarítások, a botanikai, állattani felmérések folytatása,
és azok eredményeinek az illetékesekhez való eljuttatása voltak ennek főbb elemei. Végül, amikor
már a Fővárosi Önkormányzatnál napirendre került a védettség kérdése, a helyi Budatétényi Polgári Kör egy PHARE Demokrácia mikroprojekt
keretében hívta fel a fennsík értékeire, védelmének fontosságára a figyelmet. A Tétényi-fennsík
címmel népszerű-tudományos kiadványban foglalták össze a főbb értékeket, mely eljutott az érdekeltekhez, döntéshozókhoz. A kiadvány 1998-ban
Somosy Zoltán szerkesztésében és a Budatétényi
Polgári Kör gondozásában jelent meg.
1999-ben a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése a fennsík délkeleti részén egy 111 hektáros

területet helyi jelentőségű természetvédelmi
területté nyilvánított Tétényi-fennsík Természetvédelmi Terület néven. A védett területet
2013-ban 130,6 hektárra bővítették. 2011-ben a
fennsík nyugati felén, Törökbálint és Budapest
XXII. kerületének közigazgatási területén, 148
hektáron – a fentivel megegyező nevű – országos
jelentőségű természetvédelmi területet is létrehoztak. A két terület, kisebb mozaikok kivételével, már közel 300 hektár védett területet jelent
a Tétényi-fennsíkon. Mindezeken túl, ugyancsak
kiemelt oltalomban részesül Diósdon az M0-s
körgyűrű melletti, 1,6 hektáros igen értékes sziklagyep és sztyepprét Diósdi erdő- és gyeptársulások Természetvédelmi Terület néven. A fentiek
mellett a fennsík Budaörshöz tartozó részén egy
kb. 3 hektáros területet Budaörs Szabályozási
Terve természetközeli terület kategóriába sorol,
mely – bár jogilag nem egyenértékű a fent említett védelemmel – a gyakorlatban ugyancsak
az ott előforduló természeti értékek védelmét
jelenti. A védetté nyilvánítások elsődleges célja
a terület természetközeli állapotú sziklagyepés lejtősztyepp-vegetációjának és állatvilágának
hosszú távú megőrzése, a beépítés, valamint a
gépjárműforgalom megakadályozása.

A helyi jelentőségű természetvédelmi terület határát
jelző hatósági tábla

Helyi és országos jelentőségű védelem
A természeti értékek megóvásának jogi lehetősége
a védetté nyilvánítás. Ahhoz, hogy egy adott természeti érték vagy terület védetté váljon – néhány
kivételes esettől eltekintve –, védetté nyilvánítási
rendeletnek kell születnie. Ez a jelenlegi szabályozás
szerint kétféle lehet: miniszteri vagy önkormányzati
rendelet. Az előbbi esetben országos, míg az utóbbiban helyi jelentőségű védelemről beszélünk.

Az Országos Ökológiai Hálózat része

A 25/2013. (IV. 18.) fővárosi önkormányzati
rendelet szerint a „Tétényi-fennsík természetvédelmi terület” védetté nyilvánításának célja
a különböző természetes növénytársulások és
a fővárosban egyedülálló védett és veszélyeztetett állat- és növényfajok élőhelyének védelme,
különös tekintettel a nagy kiterjedésű sztyepprétekre.

Bajor Zoltán

Országos és helyi jelentőségű
védelem
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A fentiek értelmében a természetvédelmi
gyakorlati célkitűzések a következők:
a) A területen található értékes élőhelyek fenntartása, lehetőség szerinti bővítése.
b) A terület jelenlegi formájában őrizze meg
a jellegzetes mészkőképződményeket, valamint a kialakult és azokhoz kötődő értékes
növénytársulásokat.
c) Telepített, tájidegen fa- és cserjefajok folyamatos eltávolítása, honos fajok szükség szerinti telepítése.
d) Az özönnövények monitorozása és visszaszorítása.
e) A terület jelentős geológiai értékeinek megóvása.

A védett területekhez hasonlóan a megmaradt
nem védett természetes és természetközeli állapotú élőhelyek sem lehetnek elszigetelt egységek,
mivel kis kiterjedésük miatt nem biztosíthatják
hosszú távon az élővilág fennmaradását, nem
akadályozhatják meg a fajok további eltűnését. Nyilvánvalóvá vált, hogy az egyes területeket olyan funkcionális rendszerben, ökológiai
struktúrában kell értékelni és kezelni, hogy a
kisebb-nagyobb élőhelyek összekapcsolása valamilyen módon megvalósuljon. Erre a szakmai megfontolásra épült az Országos Ökológiai

Az ökológiai hálózat funkcionális elemei és
kijelölésének kritériumai
1. Magterületek: nemzeti és nemzetközi mértékkel
mérve is jelentős ökológiai értékű természetes,
féltermészetes területek, amelyek kiemelkedő jelentőségűek a biodiverzitás megőrzése szempontjából.
2. Ökológiai folyosók: összefüggő folyosók vagy
megszakított élőhelyek láncolatai, amelyek a természetes rendszerek koherenciájához járulnak hozzá
azáltal, hogy biztosítják a magterületek populációi
közötti kapcsolatok létrejöttét.
3. Védőterületek (pufferterületek): amelyek
megvédik a hálózatot (magterületet és folyosókat)
a kedvezőtlen külső (többnyire emberi eredetű)
hatásoktól, alkalmasak a tényleges magterület
és folyosó méretének növelésére, a magterület
alakjának (a kerület és terület arányának) javítására.
A pufferterületeken környezetterhelő, illetve degradációt okozó tevékenységek nem folytathatók.

Európai Uniós szinten is kiemelt
jelentőségű: a Natura 2000 hálózat
része
A fent jellemzett ökológiai hálózatrendszer
mellett az Európai Unió tagállamaiban létezik
egy másik hálózat is, amely mind kialakításának koncepciójában, mind a jelentős területi
átfedést tekintve hasonló, ez az úgynevezett
Natura 2000 hálózat. A Natura 2000 hálózat kialakításának koncepciója azonban szakít azzal
a szemlélettel, mely a természeti értékeket emberi környezettől elszigetelt rezervátumokban
igyekszik megóvni. Európában a természetes
élőhelyek jelentős része ugyanis megszűnt vagy
erősen átalakult, ezért a fajok fennmaradása
szempontjából kulcsszerepe van az extenzív
használattal érintett területeknek, hiszen ezeken, illetve ezek közé ékelődve maradtak fenn
a természetközeli élőhelyek kisebb-nagyobb
foltjai. A Natura 2000 területté történt kijelölés nem jelenti tehát az emberi tevékenységek
korlátozását, ha azok természetvédelmi szempontból fenntarthatók, nem veszélyeztetik a
területen található élőhelyek természetközeli
állapotát, valamint a területre vonatkozó fajvédelmi célkitűzéseket.
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A Natura 2000 hálózat az Európai Unióban jelentős élőhelytípusok, növény- és állatfajok megőrzése céljából két uniós jogszabály által (élőhelyvédelmi és madárvédelmi irányelv) életre hívott, a
tagállamok által kijelölt és védelemben részesített
területek hálózata.
A Natura 2000 területeknek három típusa van:
különleges természetmegőrzési terület, kiemelt
jelentőségű természetmegőrzési terület és
különleges madárvédelmi terület. A területeket
az irányelvekben szereplő fajok és élőhelyek (ún.
„közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek”) megőrzése érdekében jelölték ki.

A Tétényi-fennsík nagy része Érd-tétényi plató
néven az Európai Unió Natura 2000 hálózatának kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területként (kjTT) tagja (egyedi kódszáma: HUDI20017). A több mint 1100 hektár kiterjedésű
Natura 2000 terület érdi, sóskúti és biatorbágyi
területeket is érint, így nem meglepő, hogy
számos olyan érték is előfordul rajta, mellyel a
helyi védett területen nem találkozhatunk. Az
alábbiakban csak azokról a közösségi jelentőségű fajokról és élőhelyekről teszünk említést,
melyek a helyi jelentőségű természetvédelmi
területen is előfordulnak. A felsorolt értékeket

a fajokat és élőhelyeket bemutató fejezetek bővebben tárgyalják.
A védett terület elsősorban a nagy kiterjedésű
száraz gyepi élőhelyek, illetve az ezekhez kötődő
számos közösségi jelentőségű állat- és növényfaj
jelenlétével magyarázhatóan került be a Natura 2000 hálózatba. A közösségi jelentőségű élőhelytípusok közül a „Pannon sziklagyepekkel”
találkozhatunk, melyek a nagyobb csupasz sziklakibúvásokról könnyen felismerhetők. A közösségi
jelentőségű fajok közül ehhez az élőhelyhez kötődik a magyar gurgolya.
Legnagyobb kiterjedésében a kiemelt közösségi jelentőségű „Szubpannon sztyeppekkel”
találkozunk. Az élőhely kimagaslóan fajgazdag,
melyet tovább fokoz, hogy gyakran a sziklagyepekkel mozaikosan jelenik meg. A közösségi
jelentőségű növényfajok közül itt fordul elő
a homoki kikerics, a homoki nőszirom és a
leánykökörcsin. Az állatfajok közül ehhez az
élőhelyhez kötődik a magyar ősziaraszoló és a
magyar tarsza.
A magyar futrinka mindkét említett élőhelyen előfordulhat.
Gergely Attila

A Tétényi-fennsíkon kijelölt különböző területi védelmi kategóriák

A tájalakulás története
a Tétényi-fennsíkon és környékén
A tájhasználat változása a történeti
térképeken
A Tétényi-fennsík mai élővilágának megértéséhez a különböző történelmi korokban zajló tájhasznosítások ismerete elengedhetetlen. Az I.,
a II. és a III. katonai felmérések eredményeként
már térképi források is segítik a tájtörténeti vonatkozások mélyebb megismerését.
A tágabban értelmezett Tétényi-fennsík növényzetének alakulását alapvetően határozta
meg szőlőművelés. A terület a Buda és környéke történelmi borvidékhez tartozott, ahogy
erről a „Promontor” (a mai Budafok) elnevezés
is tanúskodik (a latin promontorium jelentése:
többnyire szőlővel borított előhegy, hegyfok,
kiemelkedés). Kedvező adottság, hogy a fennsík mészkő alapkőzete a szőlőtermesztésen túl
a pincék kialakítását is lehetővé tette. A 13.
századból származó írásos emlékek szerint a
Háros-szigeti (akkor még a Csúti-szigeti) kolostorban élő premontrei szerzetesek a fennsík
délies lejtőin szőlőművelést folytattak. Feltételezhető, hogy már ekkor megkezdődött a fennsíkkal szomszédos déli oldalakon potenciálisan
előforduló molyhostölgyes bokorerdők irtása,
és a területek szőlővé alakítása. Innentől kezdve
egészen a török kiűzéséig szórványos feljegyzések tanúskodnak a virágzó borkultúráról.
Az első katonai felmérés idején, 1783-ban
készült térkép fátlan, gyepes területet ábrázol a
Tétényi-fennsíkon, felirat nélkül. A második katonai felmérés idejében készült térképen (1859)
a mai védett terület környékén három lakott
település, „Promontor” (Budafok), „Gross Turbal” (Törökbálint) és „Orás” (Diósd) szerepel.
Közöttük, a Tétényi-fennsík területén gyepet
mutat a térkép. A fennsík platóját „Grosse Haide”, magyarul Nagy-puszta („haide” a német
„heide” régies formája, jelentése: puszta, pusztaság) felirat jelöli. Északon a „Kammer-Wald”

(Kamaraerdő) jelenik meg, a déli, meredekebb
lejtőt pedig „Alt-Tetinger-Weingebirg” (Nagytétényi Szőlők) néven tünteti fel. A 19. század
végén készült katonai térképen (1882) a „Grosse Heide – Urasági legelő” felirat egyértelműen
jelöli a jellemző hasznosítást „Kistétény” (mai
Budatétény) település közelében. Későbbi térképen már „Tétényi-legelő” (1941) az elnevezés.
A fennsíknak a 18. század előtti területhasználatára vonatkozóan kevés konkrét adat áll
rendelkezésre, de a potenciális fás vegetáció
kiszorításának egyik célja nyilvánvalóan a legelőterületek kialakítása volt. A fennsík déli
és keleti lejtőin a budai szőlőtermelő gazdák
telepítéseit a 19. század végi filoxérafertőzés elpusztította. Kistétényben 1890-re a szőlőkultúrából semmi sem maradt. Ebben a helyzetben
a legkézenfekvőbb kiutat a gyümölcstermesztésre való áttérés jelentette. Klauzál Gábor – aki
1850-től kistétényi lakos volt – felismerte, hogy
a talaj kiválóan alkalmas a csonthéjasok termesztésére. A lakosság a filoxérajárványig ennek
nem tulajdonított túl nagy jelentőséget. A szőlő
kipusztulását követően viszont nem volt más
választás, Budatétényben áttértek az őszibarack
és a mandula termesztésére.
A Tétényi-fennsíkon a kőfejtés korábban
nagy jelentőségű volt, mivel a bányák közel
fekszenek a fővároshoz. Promontor (Budafok)
lakóinak többsége hajdan kőfaragásból élt; an�nyi követ termeltek ki, hogy hatalmas földalatti
labirintusok keletkeztek. A kisebb üregeket lakásnak használták, a nagyobbakban bort és más
szeszes italokat tároltak, érleltek. A mai 7-es úttól keletre az 1920-as évektől kezdve külszíni
fejtéses bentonitbányákat is nyitottak. A bányák
az 1950-es évekig üzemeltek. Nyomukban hatalmas bányagödrök alakultak ki. Bezárásukat
követően a bányaterület Budapest szemétlerakójaként üzemelt. A bányagödröket szeméttel
töltötték fel, néhol több méteres túltöltéssel.
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A TÉTÉNY-FENNSÍK ÉS TÁGABB KÖRNYEZETÉNEK VÁLTOZÁSAI 1783–1859
KÖZÖTT (AZ I. ÉS II. KATONAI FELMÉRÉS TÉRKÉPE SZERINT)

A tájalakulás története a Tétényi-fennsíkon és környékén
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A TÉTÉNY-FENNSÍK ÉS TÁGABB KÖRNYEZETÉNEK VÁLTOZÁSAI 1882–1941
KÖZÖTT (A III. ÉS IV. KATONAI FELMÉRÉS TÉRKÉPE SZERINT)
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forrás: Fortepan/UVATERV
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vájt kisebb-nagyobb bunkerek. A közelben zajlott 1921 őszén a „budaörsi csata”, melynek
során IV. Károly megpróbálta visszafoglalni a
magyar királyi trónt. A fővárost védő katonai
egységek – hat gyalogos század, két üteg és egy
lovasszázad – a Budakeszi–Törökbálint–Budaörs–Nagytétény vonalra sorakoztak fel, ekkorra tehető az első árkok kialakítása.
Az 1930-as években készült el az „új balatoni
műút” (a jelenlegi 7-es főút), amely keresztülhalad a fennsíkon. Ekkor épült egy hadiüzem
is (az egykori „Mechanikai Művek”). A II. világháborúban a fennsíkon állítottak fel az elsők
között egy németek által kifejlesztett rádiólokátort és egy FlaK típusú légvédelmi ágyúkból

A területet az 1800-as évektől kezdve katonai
célokra is használták, melynek nyomán épületmaradványok, jelentős úthálózat és egyéb
katonai infrastruktúra maradványa lelhető fel
még ma is. Megépítették az akkori idők legkorszerűbb lövőházát, amely lőtérként jelenleg is
üzemel. A fennsík katonai vonatkozású emlékei
közé tartozik egy futóárokrendszer és a kőbe

forrás: Fortepan/Cholnoky Tamás

A honvédségi területhasználat emlékei

A futóárokrendszer egy részlete napjainkban

forrás: fentrol.hu; Budapest Főváros Kormányhivatala

Később a szeméttelepet földdel és építési törmelékkel takarták be, ezt követően bezárták,
majd 2007-ben 36 hektáron golfpályát alakítottak ki rajta.
A 20. században egy ideig levendulater
mesztéssel is próbálkoztak a fennsíkon, ennek
nyomai most is látszanak a tanösvény mentén
a fenyves sarkában, a gázátadó állomás közelében. A terület növényzetében jelentős változást
hozott az 1960-es évek fásítási hulláma. Ennek során tájidegen fekete- és erdeifenyveseket telepítettek a 7-es út és a Dózsa György út
mentén „honvédelmi rendeltetéssel”, valójában
zajvédelmi és talajvédelmi céllal. Ezek az úgynevezett „kultúrerdők” egyfajta pufferfunkciót
ma is ellátnak.

Gergely Attila

A Tétényi-fennsík látképe 1960-ban, még a fásítások előtt. A kép Diósd irányából, Budatétény felé nézve, a 7-es
útról, a Dózsa György út (balra) és a Bartók Béla út (jobbra) kereszteződése előtt készült

Katonák a császári és királyi lőgyakorlótéren a Tétényi-fennsíkon, 1917-ben (háttérben a Csíki-hegyek)

A terület 1967-ben. A légifotón jól kivehetők a légvédelmi ütegek helyei, a lövészárokrendszer és az időközben
megindult erdőtelepítések nyomai is

álló üteget. Ezek feladata Budapest légvédelme
volt. A II. világháború után a fennsík peremén
lőszerraktár is működött, a fennsíkon pedig
gyakorlótér volt egészen az 1980-as évekig. Ekkoriban még legeltették is a területet.
A rendszerváltást követően azonban a katonai hasznosítás megszűnt, és újra a természet
vette birtokba a fennsíkot. A platón a katonai
tevékenység hatására igen sok helyen eltűnt a
sekély talajréteg, melynek hatására a mészkő
a felszínre bukkant. Ezt legkönnyebben és legnagyobb kiterjedésben a felhagyott lövészárkok
és lövészteknők területén lehet megfigyelni a
tanösvény középső szakaszán.

A tájalakulás története a Tétényi-fennsíkon és környékén

Lövészteknő – Sekély, lapos mélyedés a földben,
amelybe a katonák belesimulhatnak a golyózáporban. Ezt a katonák gyalogsági ásóval ássák maguknak. Kézigránát, akna és bomba ellen nem véd.

Egyedi tájértékek
Ha a természetvédelmi terület északi határán
futó murvás úton sétálunk, a Kamaraerdővel
érintkező oldalon különös, már első ránézésre
is réginek tűnő hasáb alakú kőoszlopokat figyelhetünk meg. Ezek a földmérési jelek egyik
típusába sorolható határkövek, amelyek az egykori városhatárt jelölik. Pest, Buda és Óbuda
egyesítése (1873) után, 1878 és 1882 között került sor Budapest akkori Duna-jobbparti határvonalának megjelölésére. Ennek során (101-től
325-ig számozott) 225 határkövet helyeztek el,
amelyek közül 8 darab található a védett terület
északi határán (5 a Kamaraerdei úttól keletre,
3 nyugatra). A jelek valószínűleg sóskúti mészkőből készültek; méretük 50×50×200 cm, tömegük 1,2–1,4 tonna.
A kőhasábokból eredetileg 120–140 cm került
a terepszint fölé. A föld alá kerülő rész oldalait
csak elnagyoltan munkálták meg, a föld feletti

Kecskés Ferenc

Lövészárok – A legegyszerűbb gyalogsági
fedezékek közé tartozik, amely a lövészárokban
elhelyezkedő katonáknak az ellenséges gyalogság
tüze, valamint a kézigránátok, kisebb tüzérségi
lövedékek ellen nyújt oltalmat. A lövészárkot ideális
esetben olyan terepen alkalmazzák, amikor az árok
előtt elterülő vidéken az előrenyomuló ellenség
jól célba vehető. A terepviszonyoknak megfelelően a lövészárok lehet egyenes, görbe vagy tört
vonalvezetésű. Az I. világháború második felében a
lövészárkok általában már cikkcakkos kialakításúak
voltak, hogy azokat ne lehessen hosszában átlőni.

A hármashatáron álló, 1882-ben kihelyezett 272-es határkő három oldala 2012-ben (balra) és 2020-ban (jobbra)

részt viszont simára csiszolták, és élszedéssel alakították ki. A kövek legfelső 3 cm-es darabját
hengeresre faragták. A határköveknek a „BUDAPEST FŐVÁROS” feliratú oldala a főváros
irányába tájolt. Ugyanezen az oldalon, a vésett
felirat fölött találjuk meg a határjel sorszámát (itt
272 és 279 közöttiek a számok, Budaörs felől keleti irányába haladva), valamint az elhelyezés évszámát (1882), a felirat alatt. Ezeket a feliratokat
ma már elég nehezen tudjuk kibetűzni a határköveken. A fennsík felé eső oldalra a szomszéd
település, azaz „TÉTÉNY” nevét vésték fel.
A 272-es határkő több érdekességgel is bír.
Egy határhalmon áll, ami korábban három település: Budaörs, Tétény, Budapest határát jelezte. Másrészt a felirata eltér a többi határkövétől.
Budapest teljes területének 20. századi részletes felmérésekor ennek a határkőnek a tetejébe
süllyesztett fejű csapszeget illesztettek (kereszt
alakú vájatokkal), és a határjelet háromszögelési
pontként használták. A hármashatárt jelző 272es kő három oldalának feliratai: „BUDAPEST
FŐVÁROS” alatta „1882” (az eredeti felirat),
„TÉTÉNY” fölötte „HP” (azaz háromszögelési
pont) és „BUDAÖRS” fölötte „1933” (ez az új
felmérés időpontja). A határkövön jól felismerhetők a világháborús lövedékek nyomai is.
A víztorony közelében, a Kamaraerdő határán futó út mellett szokatlan kinézetű fémoszlop
magasasodik felénk egy kisebb dombon. Ez egy
úgynevezett vasoszlop, amely szintén földmérési
jel, és sorszámát tekintve a 280-as határjel. Történetéről annyit, hogy még meg sem történt a
három település: Pest, Buda és Óbuda egyesítése,
amikor 1871-ben Buda szabad királyi város felmérése is sorra került. A budai háromszögelési
pontok közül 50-et jelöltek meg vasoszlopokkal
(vagy más néven vasasztalokkal). Közülük a mai
napig a helyén áll hét darab, bár némelyik meglehetősen rossz állapotban. A pontok állandósítására tervezett vasasztalok elkészítése nem volt
olcsó mulatság, azokat a Ganz-gyár öntödéjében
készítették, és darabjuk 97 forint 10 krajcárba került. Ez az összeg akkoriban körülbelül egy mérnök két és fél havi fizetése volt.
A betontömbre rögzített vasoszlopok három
láb (körülbelül 95 centiméter) magasak. Üreges
törzsük négyzet keresztmetszetű. Az oszlop alsó
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harmada kissé szélesebb, felső részének 20–20
centiméter széles négy oldallapján, mélyített
mezőben feliratok láthatók. Az oszlopot az alján
körtárcsa, a tetején pedig a mérőműszer elhelyezésére szolgáló kör alakú, 46 cm átmérőjű és 8 cm
vastag, szépen formált öntöttvas asztallap zárja le.
Az asztallapot két horony négy körcikkre osztja,
a pont tulajdonképpeni helye a két horony metszéspontja. E fölé kellett a szögmérőműszert felállítani. Az oszlopot úgy helyezték el, hogy négy
oldallapja éppen a négy égtáj felé nézzen.
Az oldallapokon az öntőformába mélyített
feliratok láthatók. Sajnos a fennsíkon található vasoszlop meglehetősen rossz állapotban
van, a feliratok nehezen olvashatók. A számok
és betűk egy lehetséges olvasata a következő.
A vasoszlopnak a keletre tájolt oldalán a díszesen mélyített mező tetején a magyar címer
látható, alatta a pontszám: L., majd a HSZ.Á.P.

Gergely Attila
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A víztorony közelében álló vasoszlop 2020-ban
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felirat és az 1872-es évszám. A felirat feloldása: háromszögelési állópont. Az északi oldalon
felül NY.R. betűk, alattuk egy szám: 2126°.426.
A betűk jelentése: nyugati rendező, vagyis a koordinátarendszer kezdőpontjától nyugati irányba mért koordináta; a tizedesponttól balra álló
köröcske pedig az öl mértékegységnek az akkoriban használt jele. Az oszlop nyugati oldalán
olvasható DÉL.M. betűk és a 3432°.049. azt
mondja meg, hogy mennyi az oszlop déli metszéke, vagyis mennyire van az a Gellért-hegyi
kezdőponttól délre. A negyedik, vagyis a déli
oldalon négysoros a felirat: a DN.SP.F. és 359’
azt jelenti, hogy a vasasztal tányérjának felső
síkja 359 lábra van a Duna nullapontja – az addig mért legkisebb vízállás – felett, az ADR.T.F.
és 665’ pedig azt, hogy a tányér az Adriai-tenger szintje felett 665 lábbal helyezkedik el. A láb
mértékegységét akkoriban a ’ jellel adták meg.
A határkövek és a vasoszlopok a tulajdonviszonyok jelzése, az ingatlanpiac szabályozása
és áttekinthetősége miatt valamikor megkülönböztetett figyelemben részesültek. Ma a rongálás mellett a legnagyobb ellenségük az érdektelenség és a tudatlanság, az ebből eredő lassú
enyészet. A határkövek tájképet gazdagító tájelemek, a táji értékek megőrzése pedig gyakorlati célkitűzésként is szerepel a Tétényi-fennsík
védetté nyilvánítási rendeletében. A fennsíkon

található határkövek és a vasoszlop egyedi táj
értékek, vigyázzunk rájuk, megóvásuk – amely
egyben az ismeretterjesztést is szolgálja – közös
felelősségünk!
Egyedi tájérték – Kultúrtörténeti egyedi tájértéknek minősülnek azok a tájelemek, amelyek valamely
közösség számára jelentőssé váltak − azokat a
közösség építette, készítette, használta vagy használja, illetve érzelmileg kötődik hozzá. A közösség
az esetek többségében a település lakossága vagy
annak egy csoportja, de lehet nagyobb térség közössége, a társadalom valamely rétege is. A tájérték
egyaránt lehet a település beépített területén vagy
külterületén, de fontos, hogy önállóan – környezetével együtt – jelenjen meg, önállóan érzékelhető
és értékelhető legyen. Az egyedi tájértékeket két
csoportba – természeti és kultúrtörténeti egyedi tájértékek csoportjába – soroljuk. Az egyedi
tájértékek védelmének szükségességét a természet
védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény írja elő.

Gergely Attila

Modern kor

A Tétényi-fennsík meghatározó tájképi eleme a víztorony

Érdekes látvány, a mai napok meghatározó
tájképi eleme a 2008-ban üzembe állított víztorony. Az óriási, 42 méter magas építmény
szinte mindenhonnan látszik. Az elkészült létesítmény egyedülálló mérnöki megoldásokkal
büszkélkedhet, a szerkezet ugyanis aszimmetrikus, vagyis a 3000 köbméter víz tárolására
alkalmas kétrekeszes kehely törzse nem annak
súlypontja alatt helyezkedik el: a tartály és a
láb elválnak egymástól, ezáltal a kehely – súlya
ellenére – könnyeddé és lebegővé válik. A víztorony megépítését Budafok és környéke földrajzi adottságai tették szükségessé: a településrész ugyanis olyan magaslati területen fekszik,
melynek stabil és minden körülmények között
zavartalan vízellátása csak megfelelő ellennyomást nyújtó tároló segítségével biztosítható. Az
építkezés során a humuszréteget felszedték, a
védett növényeket kiásták, majd a munkálatok
befejezése után visszatelepítették; az elhúzódó
építkezés miatt azonban a visszatelepítés csak
részben volt sikeres. Élővilág-védelmi okokból
a víztorony díszkivilágítását – amely az éjszaka
repülő denevérek és rovarok számára jelentős
zavarást okoz – évente ritkán, csak rövid időre
kapcsolják fel.
Gergely Attila

A Tétényi-fennsík növényzete
Egykori természetes növényzet
Ma már meglepőnek tűnhet, de a Tétényi-fennsík természetes növénytakaróját leginkább az
erdei növénytársulások jellemezték. A Duna
felé eső déli-délkeleti oldalakon melegkedvelő tölgyesek és molyhos tölgyes bokorerdők
(karsztbokorerdők) nőttek. A plató sekély, sziklás talaján karsztbokorerdő-foltok váltakoztak
sztyepprét- és sziklagyepfoltokkal, az északi-északnyugati oldalt (a Kamaraerdőt) mészés melegkedvelő tölgyesek és cseres-kocsánytalan tölgyesek uralták, a hűvösebb mezoklímájú
helyeken, kisebb foltokban gyertyános-kocsánytalan tölgyes is előfordult.
Az emberi beavatkozás hatására a fás növényzet a terület nagy részéről eltűnt. A déli-délkeleti
oldal erdeit szőlőskertek és bányagödrök váltották fel. Később a szőlőültetvények csaknem teljesen kipusztultak, helyüket gyümölcsösöknek
és a terjeszkedő kertvárosnak adták át. A platón
a legelőgazdálkodás, a honvédségi hasznosítás,
valamint néhány külszíni bánya térfoglalása vezetett a fás növényzet visszaszorulásához.
Mindemellett ma a nagyrészt erősen cserjésedett fennsík flórája körülbelül 500 növényfajt
számlál (ez a hazai flóra nagyjából egyötöde),
amelyből több mint 50 védett, illetve fokozottan védett.
Flóra – Egy adott területen adott időpontban jelen
lévő növényfajok összessége.

A továbbiakban a helyi jelentőségű természetvédelmi terület jellemző, természetközeli állapotú,
vagy másodlagos, emberi hatásra kialakult élőhelytípusait ismertetjük a fajkészlet és az állománykép (fiziognómia) rövid bemutatásával.
Növényzet, vegetáció – A földfelszínt borító
növények összefoglaló neve, egy-egy adott terület,
táj növényeinek összessége.

Élőhely – Az élőhely az élettelen és élő környezeti
tényezők szempontjából egységes, térben lehatárolható terület, amelyet a gyakorlatban legtöbbször
a jellegzetes növényzete vagy fizikai tulajdonságai
alapján ismerünk fel. Élőhely egy molyhostölgyes,
de egy növényzettel alig borított sziklafelszín is. Az
élőhely egy másik, általános értelmezés szerint az
a hely (habitat), amely valamely élőlénynek, (gombának, növénynek, állatnak, embernek) táplálékot,
búvóhelyet és más szükséges életfeltételt biztosít.
Növénytársulás (asszociáció) – Nem szinonim
fogalma az élőhelynek. Egy természeti szempontból
többé-kevésbé egységes területen (élőhelyen), egymással kölcsönhatásban álló populációk (növényfajok) összessége, életközössége. Az asszociációk
jellemzői: állandó megjelenés (fiziognómia, habitus),
közel állandó fajösszetétel, közel állandó környezeti
háttér.
Másodlagos növénytársulás – Az emberi tevékenység következtében a természetes növénytakaró helyén kialakult, illetve átalakult növényzet.
Fiziognómia – Egy vegetációfolt „képe”, habitusa,
magyarul „fizimiskája”; függőleges térbeli szerkezete
(pl. az erdő szintezettsége) és vízszintes mintázata
(pl. a gyep mozaikossága, „foltossága”).

Mészkedvelő nyílt és zárt sziklagyepek
A Tétényi-fennsík nyílt sziklagyepjei közül csak
igen kevés maradt meg eredeti állapotban. Legtöbbjük másodlagos, azaz az emberi tevékenység során felszínre került sziklafelületeken, vagy
mészkőtörmeléken kialakult állomány. A platón
az elmúlt több mint száz évig tartó katonai tevékenység hatására sok helyen eltűnt a sekély
talajréteg, a mészkő a felszínre került. A nyílt
sziklagyepek a lombhullató erdő kialakuláshoz
vezető szukcessziós folyamatok korai állomását képviselik. Elnevezésük onnan ered, hogy a
növényzet a kőzettörmeléket vagy a szikla felszínét csak részben takarja. A fajok mindegyike
kifejezetten szárazságtűrő. Az igen száraz körülményekhez való alkalmazkodás teljes tárháza

Lepkék és boroszlánok – A Tétényi-fennsík védelmének húsz éve

A Tétényi-fennsík növényzete

23

Gergely Attila

megfigyelhető: jellemzők a pozsgások, az apró
levelű félcserjék, az efemerek (rövid életű, egyéves növényfajok) és az olyan fűfélék, melyek
levelei serteszerűek vagy viaszos bevonatúak.
A csupasz kőzetek felszínét telepes szerveződésű
fajok (mohák és zuzmók) borítják. A virágos növények közül jellemző a deres csenkesz, illetve
egyes sásfajok, de nagy számban megjelenhet a
védett csinos árvalányhaj is. A gyepben találkozhatunk a magas gubóvirággal, a csabaírével vagy a homoki pimpóval. A napsütötte,
kitett élőhely megfelelő körülményeket biztosít
egyes törpecserjéknek, mint amilyen a heverő
naprózsa. A gyepek száraz jellegét mutatja a
vízraktározásra képes pozsgások, például a borsos varjúháj megjelenése. A Tétényi-fennsíkon

Cserjésedő zárt sziklagyep az ágas homokliliom tömegével

található társulás különlegessége, hogy több dolomit sziklagyepre jellemző faj, így a fokozottan
védett magyar gurgolya itt nem dolomiton, hanem a fizikai jellegében hasonló durva szarmata
mészkövön jelenik meg.
A nyílt sziklagyepeket a szukcessziósorban
a zárt gyepek követik. Ilyen típusú élőhelyről
akkor beszélünk, ha a növényzettel borított
rész meghaladja a talajfelszín 80 százalékát. Az
országosan is ritka zárt sziklagyep társulásnak
csak néhány maradványfoltja figyelhető meg
a fennsík lépcsőperemeinek északias oldalán.
A környezeténél kissé hűvösebb, párásabb mikroklímájú gyepekben található azonban – sajnos
mára már csak kevés egyedszámban – a fővárosi védett terület rejtett kincse, az április végén,
május elején virágzó henye boroszlán. A gyep
állományalkotó pázsitfűfaja a magyar rozsnok.
A fennsík zárt sziklagyep állományaiban tömeges az ágas homokliliom. Ritkább faj a védett
kisfészkű hangyabogáncs, melynek bordó fészekvirágzata májusban a legszebb. Nyár derekán virít a lila virágairól könnyen felismerhető
kereklevelű harangvirág. Helyenként találkozhatunk az apró szőröktől szürkészöld levelű

selymes peremizzsel is, amely szintén hazánk
védett növényfajai közé tartozik.
A fennsík jellemző zárt gyeptípusa a délies
kitettségben megjelenő, szubmediterrán klímát
jelző sziklafüves lejtősztyepp. Az élőhelytípus
különlegessége, hogy a fennsíkon – neve ellenére – gyakran plató helyzetben, vagyis sík
területen, ritkán északi oldalak szegélyében
fordul elő, mindig sekély, köves talajon. A többé-kevésbé záródott állományt kisebb-nagyobb
szabad sziklafelszínek tagolják, amelyeken szigetszerű sziklagyep-fragmentumok maradnak
fenn (például a tanösvény középső szakaszán).
A gyepet vékonyszálú szárazságtűrő füvek alkotják.
Az állományalkotó élesmosófű és lappangó
sás mellett a védett tavaszi hérics és az apró
nőszirom, valamint a selymes dárdahere, az
aranyfürt és a szilkés gurgolya is előfordul.
A fennsíkra legtöbbször a fent bemutatott
sziklagyep társulások együttes mozaikjai, „keverékei” jellemzők. Így pl. a nyílt sziklagyepekkel
és a sziklafüves lejtősztyeppel képez átmeneti
társulást az árvalányhajas dolomit-mészkősziklagyep.

Ezüstös őszmoha és háztetőmoha a csupasz mészkő
felszínén

A lejtősztyeppek legszebb arcukat májusban mutatják,
amikor az állományalkotó csinos árvalányhaj ezüstfehérre színezi a gyepet

Lejtősztyeppek
A táj legszebb képét májusban mutatja, amikor
a csinos árvalányhaj toklászainak megnyúlt,
tollas szálkái fénylő ezüstfehérre színezik a gyepet: ilyenkor a fennsíkon folyton fújó szélben
hullámzó „fűtenger” képe tárul elénk. Egyöntetű, zárt, 40–50 cm magasságot elérő gyepet figyelhetünk meg. A plató helyzetű sztyepplejtők
legjellemzőbb tulajdonsága, hogy elsődleges állományalkotói az árvalányhajak. Ez a gyeptípus
azonban csak távolról szemlélve egységes, közelebbről vizsgálva látható, hogy ebben is változatos gyepmozaik uralja a felszínt. A pázsitfűfélék
között a virágok legtöbbször eltűnnek az avatatlan szemek elől. Jellegzetes, áprilistól június

Gergely Attila

A felszínre bukkanó alapkőzeten nyílt sziklagyep alakul ki

Korda Márton
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Kétszikűekben gazdag lejtősztyeppállomány a koloncos legyezőfű tömegével

elejéig nyíló védett fajunk a pusztai meténg.
A fűfélékkel egy magasságban találhatjuk meg
a koloncos legyezőfű virágait. Néhány helyen
fellelhetők a védett bunkós hagyma és a borzas
vértő egyedei is. Az árlevelű len jellemző faja a
társulásnak, de más gyeptípusokban is találkozhatunk vele. Az előforduló számos színezőelem
közé tartozik például a pusztai kutyatej és a közönséges méreggyilok.
A pusztafüves lejtősztyepp a fennsík jellemző,
nagy kiterjedésben előforduló növénytársulása.
Zárt, xeroterm (szárazságtűrő) gyep, amelynek
állományaiban az árvalányhaj mellett más keskenylevelű, szárazságtűrő fűfajok uralkodnak,
mint például a pusztai csenkesz. A széles levelű
füvek és kétszikűek csak alárendelt szerepet játszanak az állományokban. Enyhe degradációt
jelez a fenyérfű felszaporodása (például a tanösvény elején).
A lejtősztyeppek a sziklagyepek záródásával
alakultak ki. A fenti gyeptípusok „tiszta” állományfoltjai mellett sok nehezen behatárolható,
átmeneti jelleget mutató gyepfolttal is találkozhatunk a fennsíkon. Az egyes típusok között a
legfeltűnőbb különbség a tömegesen megjelenő

gyepalkotó fajokban és a sziklagyepekkel közös
fajok arányában van. Ezek együttes mozaikjainak előfordulása jellemző a Tétényi-fennsíkra.
A fennsík sztyepprétállományainak egy része
még védett fajokban gazdag, természetközeli
állapotban van. Megóvásuk, aktív kezeléssel történő fenntartásuk elsődleges természetvédelmi
célkitűzés.
Jellegtelen szárazgyepek
A Mementó Park (korábban Szoborpark) kerítésétől nyugatra, a Kamarerdőtől délre kezdődnek a fennsík hatalmas kiterjedésű gyepei.
Ez a terület 2013-ig csupán pufferzóna volt,
azóta azonban a védett részhez csatolva a Tétényi-fennsík Természetvédelmi Területhez
tartozik. A pufferzónát, vagy más néven védőzónát a törvényi oltalom alatt álló élőhelyek
körül jelölik ki, melynek feladata a negatív hatások csökkentése, tompítása, vagy megállítása.
Növény- és állatvilága szinte ugyanaz, mint
a belsőbb területeké, azonban a gyepben ezen
a részen kiterjedt állományokat alkot a fenyérfű és a kunkorgó árvalányhaj. Ezek a fajok

jelzik a szegélyterület lassú leromlási folyamatát, bolygatottságát. A bolygatás az értékes növénytársulások és a hozzájuk kötődő állatvilág
összetételét is károsan befolyásolja, elszegényíti,
jellegtelenné teszi az élőhelyet. Ezek a leromlási – degradációs – folyamatok többnyire emberi (antropogén) hatások „eredményeként”
indulnak meg. Mindezek ellenére a fenyérfűfoltok között ma is több helyen felfedezhetjük
az eredeti sziklagyep-lejtősztyepprét mozaikjait, helyenként egybibés galagonya és virágos
kőris csoportokkal tarkítva. A gyepek állományalkotói a pázsitfűfélék közül kerülnek ki.
Ezek az élesmosófű, a lappangó sás, a magyar
rozsnok, a pusztai csenkesz és a kunkorgó árvalányhaj. A védett növényfajok közül megtalálhatjuk a selymes boglárkát, a budai imolát,
az árlevelű lent, valamint a pézsmahagymát.
Legértékesebb növényfaja a fokozottan védett,
közösségi jelentőségű homoki kikerics.
Degradáció, leromlás – A leromlási (degradációs)
folyamatok többnyire emberi hatások „eredményeként” indulnak meg. Ezek jellemző tünetei
a zavarást tűrő (ilyen például a fenyérfű is) és a
gyomfajok megjelenése (például az utak mentén
a parlagfű), tömegessé válása, a gyepek fajokban
való elszegényedése. Összefoglalva: a színpompás
gyep „eljellegtelenedik”. A jelenség a Tétényi-fennsík
bolygatott felszínein, többnyire a peremterületeken,
az utak és gyakran használt gyalogösvények mentén figyelhető meg.
Antropogén hatások – Az emberi tevékenység okozta – általában negatív – változások a
természetben. Ilyeneket idézhet elő a mező- és
erdőgazdálkodás is. Mindez az állat- és növényfajok
eltűnését vagy élőlénytársulások megváltozását,
esetleg kipusztulását idézhetik elő.
Természetes növényzet – Olyan növényzeti állomány, amelynek őshonos fajgazdagsága kíméletes
emberi beavatkozás mellett vagy anélkül a helyi
feltételeknek megfelelő, önmegújulásra képes, változatos állományszerkezet és koreloszlás jellemzi.
Jellegtelen növényzet – Olyan növényzeti
állomány, amelyben azok a fajok a gyakoriak, uralkodók, amelyek ökológiailag igen tágtűrésűek, nem
kötődnek egy-egy speciális növényzeti típushoz,
azaz generalisták.
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Galagonyás-kökényes cserjések
Az elmúlt évtizedekben először a legeltetéses
állattartás, majd a katonai használat szűnt meg,
ami újra megteremtette a fásszárúak számára
az elterjedés lehetőségét. Ez a jelenség a szukcesszió természetes, spontán módon lezajló
folyamata, vagy másképpen megfogalmazva a
növénytársulások fokozatos, időbeni átalakulása. Zárt gyepben a cserjék megjelenése az első
lépés az erdő kialakulásának irányába, a sűrű,
tövises-tüskés, főleg galagonya, kökény és vadrózsa alkotta bozót ugyanis eredetileg a molyhostölgyesek szegélyében volt jellemző.
A cserjék kezdetben egymástól elkülönülve
állnak, mozaikot képeznek a gyepben, melyek
lassan, fokozatosan terjeszkednek, majd összezáródnak. Ezzel egy időben a gyepek fajösszetétele
is fokozatosan megváltozik. Félárnyékot, árnyékot kedvelő, cserjés és erdei aljnövényzethez
tartozó lágyszárúak jelennek meg a fényigényes
gyepi fajok helyén. A Tétényi-fennsík cserjéseiben legnagyobb egyedszámban az egybibés
galagonya él, de mellette kisebb számban megtalálható még a sóskaborbolya, az ostorménfa,
a varjútövis valamint vadrózsafajok jó néhány
egyede. Az erdőssztyeppek szép pillangósvirágú
cserjéje a pukkanó dudafürt, mely szórványosan a fennsíkon is látható. A közönséges fagyal
inkább a foltokban megmaradt tölgyesek és a
telepített fenyvesek szegélyének növénye. Néhány helyen meg tudtak telepedni a cserjefoltokban a fák is, elsősorban a virágos kőris. Így
végső soron kialakultak a sátor alakú, fásszárú
állományfoltok, ahol néhány fából álló belső
mag körül sűrű cserjegyűrűt figyelhetünk meg.
A tanösvény mentén több ehhez hasonló cseppnyi karsztbokorerdő foltot is megfigyelhetünk.
A spontán erdősülés folyamatában kialakult
cserjések lehetőséget teremtenek a bokorerdők
gazdag élővilágának kialakulására és elterjedésére is. A cserjék és fák alkotta foltok megjelenése nemcsak a növényzet átalakulásához
vezetett, hanem az állatvilágot is megváltoztatta. Megjelentek a cserjésekhez kötődő fészkelő
madarak, valamint a fával és a fák, illetve cserjék lombjával táplálkozó rovarok. Természetvédelmi szempontból ez kedvező a fajgazdagság
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Pusztai kutyatej

A Tétényi-fennsík növényzete
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A galagonyás-kökényes cserjések a fennsík nagy területén terjednek, helyenként az értékes gyepek rovására

Virágos kőris által uralt karsztbokorerdőfolt a víztorony környékén

megőrzésében, ugyanis a változatos, mozaikos
élőhelyek még értékesebbé, fajgazdagabbá teszik a flórát és faunát. Ezen kívül segítenek,
hogy a gyomos, leromlott állapotú, vagy bolygatott gyepfoltok helyett nagyobb értéket képviselő társulások jöjjenek létre. A természetes
állapotú nyílt területeken azonban az emberi
hatások miatt túlzottan felgyorsult cserjésedés
nem szerencsés, ezeken a foltokon a cserjék körültekintően megtervezett, kíméletes visszaszorítása folyik, a sztyeppfajokban gazdag tisztások
megőrzése érdekében.

sztyeppréten elterjedt erdészeti beavatkozás volt
az erdeifenyő és mindenekelőtt az idegenhonos
feketefenyő telepítése. Ezeknek a fásításoknak
az elsődleges célja nem a faanyagtermelés volt,
hanem leggyakrabban talajvédelmi szerepet
szántak nekik. Ezek a beavatkozások számos
fajgazdag, értékes gyepünket hátrányosan érintették. Ezeken a szélsőséges éghajlati és talajadottságú területeken azonban a fenyvesek sok

Regeneráció – Az a folyamat, melynek során egy
életközösségben a bolygatás után újra kialakul
a korábbihoz hasonló fajösszetétel, szerkezeti
tulajdonságok stb. A regenerációra való képesség
minden jól működő életközösségre jellemző bizonyos határok között.

A víztorony déli, délnyugati előterében, a második világháborús légvédelmi ütegállások helyén, peremén a szukcesszió már eljutott a fás
növényzet, az erdőfoltok kialakulásáig. Nem
beszélhetünk itt zárt erdő megjelenéséről,
hanem gyep és kisebb nagyobb facsoportok
mozaikjáról. Ez az állomány megjelenésében
erősen hasonlít az eredeti, természetes növénytakaró karsztbokorerdejéhez. Az állományából
azonban, néhány magoncot leszámítva, még
hiányzik az élőhely jellemző fafaja, a molyhos
tölgy. A lombkoronaszint uralkodó faja a virágos kőris. A cserjeszint fajgazdag, egybibés
galagonya, ostorménfa, közönséges fagyal jellemzi. A gyepszintben a környező sziklagyepek
és sztyepprétek fajai mellett száraz tölgyes fajok
is megjelennek, mint például az erdei gyöngyköles és a soktérdű salamonpecsét.
Ültetett erdők, cserjések
Erdei- és feketefenyves telepítések a Balatoni
(7-es) út és a Dózsa György út mentén találhatók. A 19–20. században igen sok magyarországi homoki élőhelyen, illetve sekély talajú száraz

Gergely Attila

Szukcesszió – Természetes folyamat, melynek
során egy életközösség átadja helyét egy másiknak. Progresszív szukcesszió esetén az új élőhely
rendszerint összetettebb és több szerves anyagot
(biomasszát) hoz létre. Szukcessziós folyamatok
indulnak be bárhol a Földön, ahol arra alkalmas
megtelepedési felszínek jönnek létre, akár egy új
sziget képződésekor, akár egy növényzettel borított
területen, bolygatás után.

Másodlagos karsztbokorerdő-foltok

Telepített erdei- és feketefenyves, cserjés szegéllyel

esetben korán pusztulni kezdtek, kiszáradtak.
A hazánkban nem őshonos feketefenyő ültetvényeinek zártsága és a lehulló tűlevelek alkotta
összefüggő takaró kialakulása következtében az
eredeti növénytakaró teljesen kiszorul az egykori gyepből. A fenyő a szomszédos gyepeket is
veszélyezteti: repítőszárnyas magjaival könnyen
eljut, és megtelepszik az értékes sztyeppréteken.
A fenyveseknek – bár természetvédelmi szempontból egyértelmű a negatív hatásuk – néhány
pozitív tulajdonsága is van: megszűrik a fennsík
melletti főútvonal káros hatásait, ezáltal védik a
gyepek állapotát, sőt esetenként ritka állatfajok
is megtelepednek bennük. A Tétényi-fennsíkon
szerencsére elegyes telepítések is történtek, és a
fenyők mellett a karsztbokorerdők fajait is ültették: virágos kőrist, valamint cserszömörcét.
Ezeknél a foltoknál esély lenne a tájidegen fajok
eltávolítása után a természetközeli erdőfoltok,
erdő-sztyepp mozaik kialakítására.
Szintén a Balatoni út mentén találkozhatunk
nagyobb kiterjedésű orgonásokkal. A sűrű cserjés is hozzájárul az értékes gyepterületek káros
hatásoktól való megóvásához. Azonban meg
kell jegyeznünk, hogy a hazánkban idegenhonos közönséges orgona terjedése potenciális
veszélyt is jelent a gyepek számára.
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Soktérdű salamonpecsét
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tekinthetjük veszélyes özönnövénynek, mivel
kis egyedszámú állománya szépen megtalálja
helyét a területen, és nem szorítja ki az őshonos
fajokat. Ezért – kultúrtörténeti jelentőségét is
figyelembe véve – helye van a fennsík értékes
növényállományában, de esetleges nagyarányú térhódítása miatt szükséges folyamatosan
felügyelet alatt tartani. A terület oltalma miatt
fontos, hogy a gyűjtés ezen a termőhelyen nem
megengedett, ugyanis védett élőhelyről semmilyen növényt és állatot, valamint ezek részeit sem szabad elvinni. (Másként fogalmazva: a
védett területen minden védett!) A levendulást
már évtizedek óta nem művelik.

Régi levendulás
A Dózsa György úti gázátadó állomás közelében
az emberi beavatkozás más nyomait is felfedezhetjük. A Tétényi-fennsíkhoz hasonló, sekély
talajú, csekély termőképességű helyek korábbi
hasznosítása legtöbbször legelőként történt. E
mellett azonban néhány magyarországi területen másra is használták az ilyen élőhelyeket.
A szubmediterrán klíma lehetővé tette a mediterrán eredetű haszonnövények termesztését.
Így került a Tétényi-fennsíkra a közönséges
levendula, amelynek őshazája a Földközi-tenger környéke. Nálunk a korai középkorban, de
egyes feltételezések szerint talán már a római
időkben is gyógy- és fűszernövényként ültették.
Magyar elnevezése latin nevéből ered. Fontos illóolajtermelő növényünk, mely dísznövényként
és rovarriasztó hatása miatt is népszerű. Illóolaját előszeretettel és széles körben hasznosítják
gyógyhatású készítményekben (fito- és aromaterápiás termékek, krémek stb.).
Kedveli a napos területeket, ezért a fölé növő
cserjés állományok és a fák lassan kiszorítják
az egykori levendula állományt. Ugyanakkor a
populáció lassú terjedését is megfigyelhetjük,
mivel a korábbi telepítéseken kívül, a gyepekben is feltűnt néhány töve. Ennek ellenére nem

Idegenhonos növényfajok,
özönnövények állományai
A terület magára hagyottsága azonban nemcsak
az őshonos fásszárúak terjedésének kedvezett,
hanem az idegenhonos fafajoknak is. Az 1970-es
években útszéli fásítás céljából telepítették ide az
Ázsiából származó keskenylevelű ezüstfát. Ma
már spontán terjed a fennsík belsőbb területein
magjai segítségével, de sarjtelepeket (polikormonokat) is képez. Az ezüstfát szinte mindenütt
felfedezhetjük a területen. Apró szőrökkel borított levelei szürkés színű lombozatot képeznek,
melyről messziről azonosítható. Virágai átható
illatúak. Szemétkupacok és útszélek környékén
jelenik meg a Délkelet-Ázsiában őshonos mirigyes bálványfa. Gyökérsarjak és magvak segítségével is igen gyorsan terjed, kiszorítja az őshonos növényfajokat. Terjedésének visszaszorítása
évek óta folyik a védett területen.

Szemelvények a Tétényi-fennsík élővilágából

Védett növények
A Tétényi-fennsík botanikai szempontból nagyon sokáig a kevésbé feltárt területek közé tartozott. Annak ellenére igaz ez, hogy herbáriumi
gyűjtések, útinaplók leírásai és szakcikkekben
megjelenő szórványadatok is bizonyítják, hogy
időként megfordultak kutatók a területen, illetve annak környékén. Így pl. Kitaibel Pál az
1800-as évek első felében az országot behálózó
kutatóutjai során többször is érintette ezt a tájat, de ugyanabban a században közölt adatokat
a területről Borbás Vince is. Az 1900-as évek első felében Boros Ádám, Jávorka Sándor, Tuzson
János és Kárpáti Zoltán is járt a területen, míg
az 1950-es években Zólyomi Bálint vizsgálta a
növénytársulásokat.
Bár a fent kiemelt botanikusok mellett sokan
mások is kutattak a fennsíkon, a növényzet átfogó vizsgálata egészen az 1900-es évek végéig nem
kezdődött meg. Ennek magyarázata elsősorban
a tájtörténeti elemzésben részletesebben ismertetett katonai használatban rejlik. Tekintve, hogy
a fennsíkon az 1800-as évektől, több mint egy
évszázadon keresztül a katonai területhasználat
volt a jellemző, a kutatók bejutása korlátozott
volt. Miután a katonai hasznosítás megszűnt, a
terület kutathatóvá vált, és ennek megfelelően az

1990-es évektől a feltáró munka kezdetét is vette.
Ennek első eredményeit az 1996-ban megjelent
Természeti kincsek Dél-Budán című kötet foglalta össze, mely florisztikai szempontból az addig
megjelent legátfogóbb munka.
Azóta a fennsík a botanikusok kedvelt kutatási területe, így viszonylag gyakran jelennek meg
olyan szakcikkek, melyek újabb és újabb adatokkal járulnak hozzá növényvilágának részletesebb
megismeréséhez. Mindezek eredményeként a
Tétényi-fennsíkon – a védett területen kívül eső
részeket is beleértve – napjainkra már 500 körüli
növényfaj előfordulásáról tudunk. Ebben a számban az őshonos és az idegenhonos fajok egyaránt
szerepelnek, de a mohák nem. Egy terület természetvédelmi értékének megítélésénél mindig
fontos kérdés, hogy ott hány védett növényfaj él.
A Tétényi-fennsík e tekintetben is kiemelkedően
értékes, hiszen napjainkra már több, mint ötven
természetvédelmi oltalmat élvező növényfaj előfordulását sikerült kimutatni.
Jelen kötetben nem célunk ezek mindegyikét
ismertetni, csak azokat, melyekkel a területen
járva könnyen találkozhatunk, illetve azokat,
melyek valamilyen szempontból kiemelkedő
értéket képviselnek.

A Tétényi-fennsíkon egykor levendulát is termesztettek. Az ültetvény maradványai még napjainkban is
megtalálhatók

Inváziós faj – Jelentése „özönfaj”. Olyan adventív
faj, mely természetes előfordulási területén kívülre
történt véletlen behurcolását vagy szándékos
betelepítését követően képes ott megtelepedni és
robbanásszerű terjeszkedéssel hódítani, veszélyeztetve ezáltal az őshonos életközösségek ökológiai
egyensúlyát (pl. az őshonos fajok kiszorításával).
Az adventív fajok egy része – szerencsére csekély
része – válik csak invázióssá.

Gergely Attila és Kecskés Ferenc
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Adventív faj – Jelentése „jövevény faj”. Az emberi
kultúra által egy adott területre betelepített vagy
véletlenül behurcolt idegenhonos faj.

A Tétényi-fennsík legtöbb védett növénye a fajgazdag lejtősztyeppekhez kötődik

Lepkék és boroszlánok – A Tétényi-fennsík védelmének húsz éve

Tavaszi hérics (Adonis vernalis)
Védett. Természetvédelmi értéke: 5000 Ft.
Eurázsia kontinentális területein elterjedt növény. Magyarországon még sokfelé előfordul, de
hiányzik a Nyugat- és a Dél-Dunántúl, illetve az
Alföld jelentős részéről. Mészkedvelő sztyeppnövény. Tudományos nemzetségnevéhez méltóan
– melyet Adoniszról, a férfiszépség félistenéről
kapott – egyik legszebb vadvirágunk. A magánosan álló, 6 cm nagyságot is elérő sárga, fénylő
szirmú virágai rövid száron március–májusban

Selymes boglárka (Ranunculus illyricus)
Védett. Természetvédelmi értéke: 5000 Ft.
Május–júniusban nyíló citromsárga virágairól,
illetve a növény szárát és leveleit sűrűn borító,
rányomott, ezüstös szőreiről könnyen felismerhetjük. Ez utóbbi tulajdonsága annyira látványos, hogy a virágzó szárat még nem hajtó, csak
tőlevelet viselő példányok is jól határozhatók.
Hazánk flórájának szubmediterrán tagja, mel�lyel leggyakrabban a Dunántúli- és az Északi-középhegység délies kitettségű – leginkább
meszes alapkőzeten kialakult – sztyepprétjein
találkozhatunk. A Dunántúl többi részén és az
alföldjeinken ritka. A Tétényi-fennsíkon szórványos előfordulású faj, melyre jellemző, hogy
szálanként vagy kisebb csoportokban virít a
gyepben. A gyepek fenntartásával a faj állományának megőrzése hosszú távon biztosítható.
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nyílnak, gyakran szinte a földön ülnek. A szár
később akár 30 cm magasra is megnőhet. Levelei
kétszer-háromszor szárnyasan összetettek, a levélsallangok igen keskenyek, fonálszerűek. A növény mérgező, gyöktörzsét a népi gyógyászatban
használták. Állományait a cserjésedés és az evvel
járó avar-felhalmozódás veszélyezteti, de sajnos
gyakran végzi a virágszedők rövid életű csokraiban is.

A leánykökörcsin (balra) impozáns, kékeslila virágaival már márciusban találkozhatunk, míg a fekete kökörcsin
(jobbra) feketés virágai csak néhány héttel később nyílnak

Szubmediterrán flóraelemek – Olyan növényfajok, melyek elterjedési területe nem csak a
Földközi-tenger mediterrán vidékét érinti, hanem
északabbra, a kontinens belsejébe – így hazánkba
– is behatolnak. A Tétényi-fennsíkon igen jelentős a
szubmediterrán elemek aránya.

Fehéres csüdfű (Astragalus vesicarius)
Védett. Természetvédelmi értéke: 10 000 Ft.
Mészkő és dolomit alapkőzeten kialakult sziklagyepek és sztyepprétek kistermetű, 5–15 cm
magas növénye. A Kárpát-medencében egy
bennszülött, ritka alfaja alakult ki (subsp. albidus), melynek a legnagyobb állományai a Dunántúli-középhegységben élnek. Előfordulásai
között a Tétényi-fennsíkon élő állománya jelentősnek számít. A védett területen jellemzően
szálanként vagy kisebb foltokban találjuk. Legjobb eséllyel április–májusban bukkanhatunk
rá, amikor jellegzetes ibolyás és fehér részeket

A tavaszi hérics nagyméretű, sárga virágaival a kora
tavaszi fennsík leglátványosabb növénye
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Közösségi jelentőségű fajok – Azok a fajok,
amelyek az Európai Unió szempontjából (tehát közösségi szempontból) veszélyeztetettek, sérülékenyek, ritkák, illetőleg bennszülöttek, ezért védelmük
az EU-ban fontos természetvédelmi cél.
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Kökörcsinfajok (Pulsatilla spp.)
Védettek. Természetvédelmi értékük 10 000 Ft.
A kökörcsin nemzetség mind az öt hazai faja természetvédelmi oltalmat élvez. Közülük két faj – a
közösségi jelentőségű leánykökörcsin (Pulsatilla
grandis) és a fekete kökörcsin (P. nigricans) – él
a Tétényi-fennsíkon. Mindkettő sziklagyepek,
sztyepprétek és bokorerdők évelő növénye. Elsősorban középhegységeinkben fordulnak elő,
de állományaikkal találkozhatunk az Alföldön
is. Selymesen szőrös, gyapjas növények. Virágaik magánosak, tőleveleik szárnyasan szeldeltek,
fiatalon szőrösek, később kopaszodók. Az érett
terméseik tollas bóbitát viselnek, melyek a szél
általi terjesztést segítik elő. A leánykökörcsin
kék, kékeslila, 6–8 cm átmérőjű, kehely alakú virágai felállók, márciusban jelennek meg, szinte a
talaj felszínén. A virágban az élénksárga porzók
alkotta kör közepén lilás színű bibék csoportja
figyelhető meg. A virágzás során a szár először
10–20 cm magasra nyúlik, majd termésérleléskor tovább nő. A fekete kökörcsin virágzáskor
10–20 cm magas, fehéres, selymes szőrű növény.
Feketés, sötétbíbor, 2–3 cm nagyságú, bókoló
virága március–áprilisban nyílik. Mindkét faj
meglehetősen ritka a fennsíkon. Állományaikat a cserjésedés okozta avarfelhalmozódás, a
túlszaporodott vadállomány miatti degradáció,
a taposás, és mindenek előtt az igen dekoratív
növények kiásása, illetve virágaik leszakítása veszélyezteti.

Szemelvények a Tétényi-fennsík élővilágából – Védett növények
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A selymes boglárka szárát és leveleit jellegzetes,
ezüstös szőrzet borítja
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Magyar gurgolya (Seseli leucospermum)
Fokozottan védett, közösségi jelentőségű faj.
Természetvédelmi értéke: 100 000 Ft.
Elsősorban dolomit sziklagyepekhez kötődik,
de helyenként törmelékes mészkövön is előfordul. Kizárólag Magyarországon, azon belül
is csak a Dunántúli-középhegységben és a Naszályon élő bennszülött (endemikus) faj. Mészkövön való előfordulásának egyik első adata a
Tétényi-fennsíkról származik. Ez azért érdekes,
mert korábban csak dolomitról volt ismert.
A növény 30–100 cm magas, erőteljes. Szára
elágazó, levelei összetettek, kaporra emlékeztetnek, a levélnyél kissé felfújt. Kis gyakorlattal
hosszú, vékony, csomóban álló tőleveleiről is
jól felismerhető. Apró, fehér virágai a szár és az
oldalágak csúcsán ernyővirágzatot alkotnak.

Szürkés ördögszem (Scabiosa canescens)
Védett. Természetvédelmi értéke: 5000 Ft.
20–50 cm magas, pelyhesen szőrös évelő növényfaj. Lapított félgömb alakú fejecskében júliustól októberig nyíló liláskék virágai jellegzetesek: a szélsők cimpái feltűnően nagyobbak a
többinél. Levelei meglehetősen változatosak, míg
a tőlevelek épek, addig az átellenesen álló szárlevelek mélyen, fésűsen szeldeltek. Közép-európai
faj, melynek Magyarországon a legjelentősebb
állományai a Dunántúli-középhegység száraz
gyepeiben élnek. A Tétényi-fennsík zárt sztyepprétjeiben sokfelé előfordul, de sehol sem gyakori.
Állományainak hosszú távú megőrzése napjainkban még biztosítottnak tűnik.
Közeli rokona a nem védett vajszínű ördögszem (S. ochroleuca), mely az országban szinte
mindenütt előfordul, a fennsíkon is gyakori.
A szürkés ördögszeméhez hasonló, de attól eltérő vajsárga virágzatáról könnyen felismerhető.
Árlevelű len (Linum tenuifolium)
Védett. Természetvédelmi értéke: 5000 Ft.
Középhegységeink mészkő- és dolomit sziklagyepeiben, sztyepprétjein, valamint az Alföld
löszgyepeiben fordul elő. Kistermetű, a fél méteres magasságot csak ritkán elérő lenfaj. Szára felálló, a tő közelében elágazó. Szórtan álló
levelei vékonyak, szálasak, 1–2 cm hosszúak,
hegyes csúcsúak (a magyar és tudományos fajneve is erre utal). Öttagú, fehéres vagy halványrózsaszín, 2–3 cm átmérőjű virágai sátorozó
virágzatot alkotnak. A szirmok erezete olykor
sötétbíbor. Májustól októberig virágzik. Termése a tetején kis csúcsban kihúzott gömbös tok.
A Tétényi-fennsíkon sokfelé szórványosan előforduló, de sehol sem tömeges faj. Állománya
megnyugtató méretű, így hosszabb távú fennmaradása biztosított, de helyenként a cserjésedés és a taposás veszélyezteti.
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Henye boroszlán (Daphne cneorum)
Védett. Természetvédelmi értéke: 50 000 Ft.
Magyarországon ritka faj, állományainak
többsége a Dunántúli-középhegység dolomit
sziklagyepeiben fordul elő. Ritkán törmelékes
mészkövön is tenyészik, így pl. a Tétényi-fennsíkon is. A növény heverő, fásodó szárú, örökzöld törpecserje, mely párnaszerű telepeket alkot. Apró, 1–2 cm hosszú, megnyúlt elliptikus
levelei a száron szórtan állnak. Április–májusban virágzik. Erősen illatos, másfél centiméternél kisebb, rózsaszínű virágai hatosával-tíze
sével a hajtások csúcsán fejecskeszerű, végálló
virágzatot alkotnak. A helyi jelentőségű védett
területen kifejezetten ritka, csak néhány töve
ismert. Ezeket elsősorban a cserjésedés és a feketefenyő terjedése veszélyezteti. A védett területen kívüli állományának egy részét a beépítés,
illetve a legeltetés fenyegeti.

Virágzási ideje június–július, de elhúzódhat egészen őszig. A fennsíkon kifejezetten ritka, a helyi
jelentőségű védett területen mindössze egyetlen
állománya ismert, de azon kívül is csak kettő. Kifejezetten a nyílt sziklagyepekhez kötődik, így állományainak egyedszáma a gyepek záródásával,
cserjék megjelenésével gyorsan csökkenni kezd.

A Kárpát-medence bennszülött alfaja a fehéres csüdfű, melynek a Tétényi-fennsíkon jelentős állománya él

Április–májusban bontja illatos virágait a fennsík ritka
törpecserjéje, a henye boroszlán
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Bennszülött fajok (endemizmusok) – Olyan
fajok, melyek elterjedése kis területre korlátozódik.
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is tartalmazó, félgömbszerű fejecskébe tömörülő pillangós virágai nyílnak, de gyakorlott
szemmel az ezüstösen szőrös, összetett leveleiről is könnyen felismerhető. A védett területen
állományainak fennmaradását elsősorban az
élőhelyének átalakulása (cserjésedés), illetve a
taposás veszélyezteti.

Szemelvények a Tétényi-fennsík élővilágából – Védett növények

Bajor Zoltán
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A magyar gurgolya bennszülött növényünk, mely csak
a Dunántúli-középhegységben és a Naszályon él

A szürkés ördögszem kissé lapított, félgömb alakú,
lilás virágzatai a nyár közepétől egészen őszig nyílnak

Szemelvények a Tétényi-fennsík élővilágából – Védett növények

Vértőfajok (Onosma spp.)
Védettek. Természetvédelmi értékük 5000 Ft.
A Magyarországon előforduló mindhárom vértőfaj természetvédelmi oltalmat élvez. A Tété
nyi-fennsíkon két fajuk is él, a borzas vértő
(Onosma visianii) és a homoki vértő (O. arenaria). A nemzetség magyar nevét a gyökérben,
gyöktörzsben található vörös színanyagnak kö-

Az árlevelű len a nevét a bőr lyukasztására használt
eszközre emlékeztető, keskeny, hegyes leveleiről kapta

szönheti. A tudományos nemzetségnevét a növény szamárra emlékeztető szaga alapján kapta
(görög onosz = szamár, oszmé = szag). Mindkét
faj hajtása sűrűn serteszőrös. A borzas vértő
középhegységeink sziklagyepeiben, sztyepprétein él. Kétéves életformát folytató növény,
mely az első évben csak tőlevélrózsát fejleszt,
míg a magános, már tőből dúsan elágazó, sötétbíbor színű hajtását csak a másodikban hozza.
Vajsárga, fehéres, keskeny harang alakú, bókoló virágai május–júniusban nyílnak. Termés
érlelés után a növény elszárad. Kóróját a szél
görgeti, így szórja el magjait. A homoki vértő
gyöktörzses évelő növény. A középhegységek
sziklagyepjei, sztyepprétjei mellet az Alföld homokpusztáin is előfordul. Jellemzően több szá
rat fejleszt, melyek zöldek vagy piroslók, csak
a felső kétharmadukban ágasak. Halványsárga,
keskeny harang alakú virágai júniustól augusztusig nyílnak. A Tétényi-fennsíkon mindkét faj
ritka, de ennek ellenére feltűnő megjelenésük
miatt könnyen észrevehetők. Mindkét fajt élőhelyük cserjésedése veszélyezteti.
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A fennsíkon sokfelé előforduló pusztai meténg a kertekből jól ismert kis télizöld közeli rokona

A ritka, szubmediterrán borzas szulák a gyomnövényként közismert apró szulák rokona
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Borzas szulák (Convolvulus cantabrica)
Védett. Természetvédelmi értéke: 5000 Ft.
Hazánk flórájának szubmediterrán elterjedésű
tagja, mellyel elsősorban a Dél-Dunántúlon és
a Dunántúli-középhegységben találkozhatunk.
A gyomnövényként közismert apró szulák közeli rokona, de attól egyértelműen elkülöníthető az elálló, borzas szőrei, illetve a keskeny
levelei alapján. Tölcsér alakú, rózsaszín virágai
messziről észrevehető foltokat alkotnak a gyepekben májustól szeptemberig húzódó virágzása során. A Tétényi-fennsíkon elsősorban
sztyeppréteken fordul elő, de sziklagyepekből is
ismert. Állományait hosszú távon az élőhelyéül
szolgáló gyepek fenntartásával őrizhetjük meg.
Erre szolgál látványos példaként a tanösvény 2.
állomása körüli gyepfolt, ahol a néhány töves
állománya a cserjék visszaszorítását követően
látványosan felszaporodott.
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Pusztai meténg (Vinca herbacea)
Védett. Természetvédelmi értéke: 5000 Ft.
A dísznövényként közismert télizöld (vagy kis
télizöld) közeli rokona, melytől első ránézésre
nem is olyan egyszerű elkülöníteni. Fontos különbség, hogy míg a télizöld – nevének megfelelően – örökzöld, addig a pusztai meténg ősszel
lehullajtja leveleit. Szára indaszerűen kúszik, de
nem gyökerezik le. Igen jellegzetes, propellerre
emlékeztető liláskék virágai április–májusban
nyílnak. Elsősorban a Dunántúli- és az Északi-középhegységben, a Duna–Tisza közén és
a Dél-Tiszántúlon elterjedt sztyeppfaj. Élőhelyei elsősorban sztyepprétek, homok-, lösz- és
sziklagyepek. A Tétényi-fennsík sztyepprétjein
mindenütt előfordul, helyenként igen szép
egyedszámban. Virágzási időben keresve kön�nyen ráakadhatunk. Állományai megnyugtatóan nagy egyedszámúak.
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A hazánkban élő vértövek közül a fennsíkon kettő is előfordul. A borzas vértő (balra) pártája alig látszik ki a csészéből, míg a homoki vértő (jobbra) esetében feltűnően kilóg
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Selymes peremizs (Inula oculus-christii)
Védett. Természetvédelmi értéke: 5000 Ft.
A növény magyar nevét a szárat és a leveleket
sűrűn borító, selymes tapintású szőrökről kapta. Ezzel szemben a tudományos fajnév (oculus-christii = Krisztus szeme) a kb. 30 cm hos�szú száron fejlődő sötétsárga fészekvirágzatokra
utal, melyek némileg valóban szemekre emlékeztetnek. A növényre jellemző, hogy gyökereivel is jól szaporodik, melynek eredményeként
nagy, akár néhány m2-es foltokat is elfoglalhat.
Legkönnyebben június–júliusi virágzásakor találhatunk rá, de szürkésen selymes tőleveleiről

Kisfészkű hangyabogáncs (Jurinea mollis)
Védett. Természetvédelmi értéke: 5000 Ft.
Akár 1,5 m hosszúra is megnövő, karcsú évelő.
Levelei szárnyasan szeldeltek, fonákukon fehéren gyapjasak-molyhosak, puha tapintásúak.
Ez utóbbi tulajdonságára utal a tudományos
neve is (mollis = puha). Hosszú szárának csúcsán egy darab 1,5–4,5 cm átmérőjű, félgömb
alakú fészekvirágzat fejlődik, melyben a virágok sötétrózsaszínűek vagy lilák. Magyar nevének megfelelően szinte mindig találni rajta
hangyákat. Tipikus szárazgyepi faj, melynek
legjelentősebb állományai a Dunántúl-középhegység sztyepprétjein élnek, ahol általában
szálanként vagy kisebb csoportokban jelenik
meg. A Tétényi-fennsíkon szórványosan előforduló faj, de a helyi jelentőségű védett területen kifejezetten ritka.
Budai imola (Centaurea sadleriana)
Védett. Természetvédelmi értéke: 5000 Ft.
Nagytermetű, akár az 1 m-es magasságot is
elérő, bokrosodó évelő. Mélyen szeldelt levelei
érdes tapintásúak. 1,5–2,5 cm átmérőjű vöröseslila virágzatai hosszú kocsányokon egyesével
állnak. Virágzási ideje igen elhúzódó, májustól
októberig tart. Ez idő alatt a növény újabb és
újabb virágzatokat fejleszt. A pannon flóratartomány bennszülött növénye, melynek legnagyobb állományai a középhegységeinkben, a
Duna–Tisza közén és a Kisalföldön élnek. Előfordul a legkülönbözőbb száraz gyepekben, sőt
jelentősebb zavarást is elvisel. A Tétényi-fennsíkon is gyakori faj, bármerre is indulunk, egészen biztosan összefutunk vele. Tudományos
neve az elismert magyar botanikusnak, Sadler
Józsefnek (1791–1849) állít emléket. (A legújabb tudományos munkákban Centaurea scabiosa subsp. sadleriana néven említik.)

Korda Márton

virágtalan állapotban is könnyen felismerhető.
Magyarországi elterjedésének súlypontja a Dunántúli-középhegységre esik, ahol elsősorban
mészkő- és dolomitsziklagyepekben, illetve
sztyeppréteken él. Igaz ez a Tétényi-fennsíki
állományokra is. Kisebb mértékű zavarást is
elvisel, így hosszabb távú fennmaradása biztosítottnak tűnik.

A selymes peremizs több négyzetméteres foltokat
alkothat, melyek virágzás idején már messziről láthatók

Hazánk viszonylag gyakori védett növénye a magyar
repcsény, mellyel a fennsíkon is sokfelé találkozhatunk

A kisfészkű hangyabogáncson – nevének megfelelően
– szinte mindig látni hangyákat

Korda Márton

Csillagőszirózsa (Aster amellus)
Védett. Természetvédelmi értéke: 5000 Ft.
Közepes termetű, 20–40 cm magasra növő
évelő, mely a kertekben gyakran ültetett őszirózsák (gerebcsinek) rokona. Állományainak
döntő többsége a középhegységeinkben él, de
a Dunántúl fennmaradó részén és helyenként
az Alföldön is előfordul. Júliustól októberig
tartó virágzása során igen feltűnő, impozáns
faj, de gyakorlott szemmel érdes szőrű leveleiről is megismerhető. Fészekvirágzatának belső
virágai (csöves virágok) sárgák, míg a szélsők
(sugárvirágok) ibolyáskékek. Száraz gyepek
és száraz erdők szegélyeinek növénye. Országos léptékben viszonylag gyakori, de a Tétényi-fennsíkon kifejezetten ritka, eddig egyetlen
előfordulása vált ismertté.
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Magyar repcsény (Erysimum odoratum)
Védett. Természetvédelmi értéke: 5000 Ft.
Nagytermetű (60–100 cm), kétéves növény, a
szárán szabályosan, de ritkásan fogazott szélű,
keskeny levelekkel. Nem túl nagy, sárga virágai meglepően hosszan, májustól szeptemberig
folyamatosan nyílnak. Tudományos nevében
az „odoratum” jellegzetes illatú virágaira utal.
Elsősorban meszes alapkőzeten kialakult száraz tölgyesekben, bokorerdőkben, illetve száraz
gyepekben fordul elő, de gyakran ezek valamelyest degradálódott változataiban is megtaláljuk. Magyarországon a legnagyobb állományai
a középhegységeinkben élnek. A Tétényi-fennsíkon sokfelé előfordul, állománya nem veszélyeztetett.

Szemelvények a Tétényi-fennsík élővilágából – Védett növények
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A pannon régió gyakoribb bennszülött növényfaja a
budai imola, mellyel a Tétényi-fennsíkon is találkozunk
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Hagymafajok (Allium spp.)
Védettek. Természetvédelmi értékük 5000 Ft.
A hazánkban őshonos 17 hagymafaj közül hat
élvez védettséget, ezekből kettő fordul elő a
fennsíkon. A bunkós hagyma (Allium sphaero
cephalon) sziklagyepek, sztyepprétek növénye.
Középhegységeinkben és az Alföldön egyaránt
előfordul. Szára karcsú, hengeres, magassága virágzáskor elérheti a 80–90 cm-t. Levelei
félhengeresek, néhány mm szélesek. Júniusban–júliusban virágzik. A közel 3 cm átmérőjű, sötétpiros, bordó virágokból álló gömbös
virágzatot kezdetben két hártyás buroklevél
takarja. A pézsmahagyma (A. moschatum)
mészkő és dolomit sziklagyepekben, valamint
homokpusztákon tenyészik. Alacsony termetű
faj (10–20 cm). Levelei fonalasak. Ernyőben
fejlődő virágai júliustól szeptemberig nyílnak.
A lepellevelek fehérek, középerük sötétpiros,
bíbor színű. A bunkós hagyma gyakori a fennsíkon, szinte bárhol találkozhatunk vele. Ezzel
szemben a pézsmahagyma jóval ritkább, de

Vetővirág (Sternbergia colchiciflora)
Védett. Természetvédelmi értéke: 10 000 Ft.
Apró, 4–10 cm-es hagymás évelő. Különleges
életmenetű faj, mely virágait ősszel, szeptember–októberben hozza (a vetések idején, erre
utal a neve), míg leveleket és termést csak a következő tavasszal fejleszt. Ugyancsak szokatlan
tulajdonsága, hogy csak megfelelő mennyiségű
őszi csapadék esetén virágzik, de ennek elmaradása esetén a felszín alatt is megtermékenyülhet
és magot érlelhet. Mivel a növény nem fejleszt
szárat, és virágának lepelcsöve is rövid, igen
szép, sárga virágai csaknem közvetlenül a talaj
felszínén nyílnak. Levelei némileg a – közeli
rokon – hóvirág leveleire emlékeztetnek. Elsősorban a Dunántúli-középhegység sziklagyepeiben és lejtőszteppeiben, illetve a Dél-Tiszántúl
löszgyepeiben fordul elő. A Tétényi-fennsíkon
kifejezetten ritka faj, állományaira apró termete
miatt nem könnyű rábukkanni.
Nősziromfajok (Iris spp.)
Védettek.
A kertekből is jól ismert nőszirom nemzetség
nyolc hazánkban őshonos faja közül hét élvez természetvédelmi oltalmat. Közülük kettő
fordul elő a fennsík helyi jelentőségű védett
területén. Mindkét faj kistermetű. A 15 cm
magasságot csak ritkán elérő szárukon április–májusban egy, ritkán két virág nyílik. Virágaik külső, kihajló lepelcimpája középtájon
szőrös – ezek az úgynevezett szakállas nőszirmok. Az apró (törpe) nőszirom (Iris pumila
– természetvédelmi értéke 5000 Ft) a hegy- és
dombvidéki sziklagyepeken, sztyeppréteken
kívül homokpusztákon, legelőkön is előfordul.
Levele 1–2 cm széles, sűrűn erezett. A virágok magánosak, színük változatos, általában
ibolyakék vagy halványsárga, de lehet bíbor,
sötétibolya, fehér vagy szennyessárga is. Egyedeivel találkozhatunk a tanösvény bejárása során. A közösségi jelentőségű homoki nőszirom
(Iris arenaria – természetvédelmi értéke 10 000
Ft) a Kárpát-medence bennszülött faja (pannon

Korda Márton

jellemző rá, hogy foltszerűen fordul elő, gyakran nagyobb egyedszámmal. Mindkét faj létét a
cserjésedés veszélyezteti.

A zöldségként közkedvelt hagymák számos rokona él Magyarországon vadon is, melyek közül sok védett. Ezek
közül a fennsíkon a bunkós hagymával (balra) és a pézsmahagymával (jobbra) találkozhatunk

A fokozottan védett homoki kikerics a közismert őszi
kikerics közeli rokona; bennszülött növényünk

Bajor Zoltán

Homoki kikerics (Colchicum arenarium)
Fokozottan védett, közösségi jelentőségű faj.
Természetvédelmi értéke: 100 000 Ft.
Bennszülött növényünk, mely elsősorban a
Duna–Tisza közi meszes homokpusztákon tenyésző, síksági erdőssztyeppfaj. Állományai néhol – így a Tétényi-fennsíkon is – megjelennek
dombvidéken, hegylábakon és peremhegyeken
is. A törékeny, 5–12 cm magas lilás, rózsaszínes
virágai augusztus vége és október eleje között
nyílnak. Szürkészöld, néhány cm széles, hos�szúkás, szálas levelei azonban csak a következő
tavasszal jelennek meg. A levélcsokor közepén,
rövid száron fejlődik ki a toktermése. Mérgező
növény. A Tétényi-fennsíkon kifejezetten ritka
faj, a néhány ismert állománya kis egyedszámú,
melyeket a cserjésedés veszélyeztet.
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Pannon flóratartomány – Minden terület a rajta
élő növényfajok összessége (flóra), illetve a közöttük
mutatkozó hasonlóságok és eltérések alapján,
besorolható növényföldrajzi egységekbe. Ezek
különböző léptékben értelmezhető, hierarchikus
rendszert alkotnak, melynek egyik eleme a pannon
flóratartomány, mely hazánk területének döntő
hányadát magában foglalja.

Szemelvények a Tétényi-fennsík élővilágából – Védett növények
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A vetővirág sárga virágai az őszi vetések idején nyílnak, innen ered a magyar neve

endemizmus). Az Alföld homokpusztáinak és a
középhegységek meszes alapkőzetű sziklagyepeinek, sztyepprétjeinek növénye. Levelei szürkészöldek, kard alakúak, 1 cm-nél keskenyebbek. Virága sárga, magánosan, néha párban
fejlődik. A Tétényi-fennsíkon kifejezetten ritka.
Mindkét fajra veszélyt jelent a gyepek záródása,
cserjésedése és ennek következtében az avarfelhalmozódás, de sajnos gyakran tapasztalni a
növények kiásását és letépését is.
Kosborok (Orchis spp.)
Védettek. Természetvédelmi értékük 10 000 Ft.
A kosborfélék (más néven orchideafélék) családjába elsősorban trópusi növényfajok tartoznak, de a mérsékelt övben is szép számmal
előfordulnak talajlakó orchideák. Sokan nem is
sejtik, hogy a közismerten változatos orchideák (gondoljunk csak a virágboltokban kapható
lepkeorchideákra) rokonai erdeinkben és gyepeinkben is előfordulnak, igaz általában jóval
szerényebb megjelenésűek. A helyi jelentőségű

védett területen három kosborfaj jelentősebb
állományait ismerjük, de ezek közül egyik
sem gyakori. Mindegyik sztyeppréteken, illetve erdőszegélyekben fordul elő. Közülük talán
a 10–35 cm magas sömörös kosbor (Orchis
ustulata) a legérdekesebb, ugyanis ez a faj Európa legkisebb virágú kosbora. Magyar nevét a
virágain látható apró bíboros pöttyökről kapta,
melyek némileg a bőrbetegségre emlékeztetnek. Ugyancsak kistermetű faj az agárkosbor
(O. morio), hazánk leggyakoribb kosbora.
Gyakran már áprilisban virágzik. Virágai legtöbbször vörösek, de ez a rózsaszínen keresztül
egészen fehérig változhat. A területen előforduló legnagyobb faj (30–60 cm) a bíboros kosbor
(O. purpurea). A virág sajátos tagoltsága, illetve
sisakszerűen összeboruló lepellevele már-már
tökéletes emberalakot formáz. E faj látványos,
vöröses virágai miatt sajnos gyakran kerül a virágszedők csokrába, de igen gyorsan elhervad.
Már csak ezért sem érdemes leszakítani, és persze védettsége miatt nem is szabad.

A bennszülött homoki nőszirom kifejezetten ritka a
Tétényi-fennsíkon

Korda Márton

A fennsíkon előforduló orchideák közül az agárkosbor
állománya a legnagyobb

A sömörös kosbor (balra) és a bíboros kosbor (jobbra) kifejezetten ritkák, csak szálanként fordulnak elő
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A Tétényi-fennsíkon előforduló védett nőszirmok közül a törpe nőszirommal még sokfelé találkozhatunk, de
állományát évről-évre csökkenti a tövek kiásása

45

Korda Márton

Szemelvények a Tétényi-fennsík élővilágából – Védett növények

Korda Márton

Lepkék és boroszlánok – A Tétényi-fennsík védelmének húsz éve

Kecskés Ferenc

44

46

47

Lepkék és boroszlánok – A Tétényi-fennsík védelmének húsz éve

Szemelvények a Tétényi-fennsík élővilágából

A fennsík jobb állapotú gyepeit május–júniusban ezüstösen hullámzó „tengerré” változtatják az állományalkotó
árvalányhajak

Árvalányhajfajok (Stipa spp.)
Védettek.
Az árvalányhaj nemzetségnek nyolc faja él hazánkban, közülük hét élvez jogi védettséget.
A fennsíkon négy faj fordul elő, közülük egy
nem védett (kunkorgó árvalányhaj – Stipa
capillata). A három védett faj mindegyike az
úgynevezett tollas szálkájú árvalányhajak közé
tartozik. Közös jellemzőjük, hogy a takarólevél
nélküli, csak ivarlevelekből (termő, porzók) álló
virágot kettő – később a szemtermésre ránövő
– fellevél, a toklász veszi körül. A külső toklász
hosszú szálkában végződik, amelyet tollas szőrzet borít (erre utal a görög eredetű tudományos
nemzetség név is, amely kócot jelent). Virágzásuk május–júniusban van. Ezüstösen hullámzó
állományaikkal még több helyen találkozhatunk, például a tanösvény 6. állomásánál. A ránézésre egymáshoz meglehetően hasonló három faj elkülönítése szakembert és jó nagyítót
kíván. A biztos határozáshoz a levelek különböző morfológiai bélyegeit, illetve a termés jellegzetes szőrözöttségének mintázatát kell alaposan
vizsgálni. Bár a fajok határozása nem könnyű,

bármelyiket is látjuk, biztosak lehetünk abban,
hogy védett növényhez van szerencsénk. A 30–
80 cm magas bozontos árvalányhaj (Stipa dasyphylla – természetvédelmi értéke: 10 000 Ft) az
Északi-középhegység száraz sztyepprétjeinek
állományalkotója. A Dunántúli-középhegységben csak szórványosan fordul elő, ezen előfordulások egyike a Tétényi-fennsík. A csinos árvalányhaj (S. pulcherrima – természetvédelmi
értéke: 5000 Ft) meszes alapkőzetű sztyepprétek
30–60 cm magas lakója.
A délvidéki árvalányhaj (S. eriocaulis – természetvédelmi értéke: 5000 Ft) az Északi-középhegységben ritka, a Dunántúli-középhegységben és a Villányi-hegységben szórványosan
fordul elő. Meszes alapkőzetű sziklagyepek,
sztyepprétek 25–40 cm magas növénye. Mindhárom fajra veszélyt jelent a taposás és a versenyképesebb gyepalkotó fajok elterjedése.
Korábban kalapdísznek és szárazvirágként is
gyűjtötték őket, de védettségük miatt ez ma már
tilos, bár ennek ellenére az utóbbit gyakran tapasztalni.
Korda Márton és Kecskés Ferenc

Az 1860-as évek végén járunk. Egy lepkegyűjtő
család tagjai – Ankerék – esernyőkkel és hálókkal támadva sikeresen menekülésre késztetnek
egy másik csapatot, Pech Jánost és családját a
budai kincstári erdőben, vagyis a Kamaraerdőben. Van okuk a haragra: az újonnan jöttek
kilesték, amint az Anker-família az addig sikeresen titkolt lelőhelyen gyűjti a nagyfoltú
bagolylepkét (Oxytrypia orbiculosa), akkori
nevén a körjegyű ardócot, az egyik legritkább,
és bízvást a legértékesebb magyarországi rovarfajt, melyért a mohó nyugati gyűjtők tíz aranyat is megadtak. Ismerve a lepke életmódját
– hernyója nősziromfajok gyöktörzsében él –, a
pontos helyszín valójában a Kamaraerdővel határos fátlan puszta lehetett – a Tétényi-fennsík.
A két vetélkedő család később megegyezett
egymással, ám a fényes üzletnek hamarosan
bealkonyult: a híres lepke egyre több helyről
került elő Budapesten és környékén (ára ezért
mélyre zuhant), majd talán részben a túlzott
gyűjtés miatt is kipusztult Magyarországról.
A Tétényi-fennsík azonban a mai napig a zoológusok – leginkább a gerinctelenekkel, azokon
belül is főleg az ízeltlábúakkal foglalkozók –
egyik leginkább kedvelt vizsgálati területe.
Nagyszabású, teljességre törekvő faunafelmérésre még sohasem került itt sor, de a hivatásos
és amatőr entomológusok kisebb-nagyobb célzott projektek során, vagy akár csak a maguk
örömére rendszeresen kutatták a területet, és
eredményeiket néha publikálták is. Az évtizedek során egyre alaposabban megismerték a
fennsík faunáját – olyannyira, hogy amikor a
helyi és országos jelentőségű természetvédelmi
területek, illetve a Natura 2000 terület kijelölésére sor került, az értékek listájának összeállításakor volt mire támaszkodni.
A lapos mészkőplató – mely a Veszprémi–
várpalotai-fennsík után a második legnagyobb
területű hazánkban – állattani tekintetben

semmiben nem marad el a közeli, szintén szubmediterrán növényzetű Sas-hegytől és a budaörsi Csíki-hegyektől. A Tétényi-fennsíkon
a többségét megtaláljuk azoknak a védett és
faunisztikailag figyelemre méltó rovar- és más
állatfajoknak, melyek a különféle mészkő- és
dolomitgyepek ritkaságai vagy gyakoribb, de
nagyon is jellemző fajai. Ezek közül adunk közre pillanatfelvételnek is tekinthető válogatást.
Ájtatos manó (Mantis religiosa)
Védett. Természetvédelmi értéke 5000 Ft.
Az Európa, Ázsia és Afrika nagy részén elterjedt (Észak-Amerikába pedig betelepített), ös�szetéveszthetetlen külsejű ájtatos manó – vagy

Bajor Zoltán

Korda Márton

Gerinctelen állatok

Az ájtatos manó a fogólábúak rendjének egyetlen
magyarországi faja
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Fűrészlábú szöcske (Saga pedo)
Védett. Természetvédelmi értéke 50 000 Ft.
Hazánk legnagyobb testű, majdnem arasznyi hosszúságú rovara Kínától Csehországig
terjedt el. Magyarországon a középhegységi
sziklagyepekben és lejtősztyeppeken sokfelé
megtalálták (és két ponton az Alföldön is), de
populációi mindenütt nagyon kicsik. Lárvái
májusban jelennek meg, a kifejlett állatokat
a nyár második felében láthatjuk – de ehhez
nagy szerencse kell, mert hatalmas termete ellenére a rovar nagyon jól beleolvad a növényzetbe. Még a testét is úgy himbálja, mintha
szél mozgatta levél lenne, ráadásul leginkább
este és éjjel aktív. Nagytestű rovarokkal, főleg
sáskákkal, szöcskékkel táplálkozik; nagy ellensége az ájtatos manónak. Kizárólag tetraploid
(négyszeres kromoszómakészletű) nőstény
egyedei ismertek, tehát szűznemzéssel szaporodik (kétivaros szaporodására esély sincs,
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Magyar tarsza (Isophya costata)
Fokozottan védett, közösségi jelentőségű faj.
Természetvédelmi értéke 100 000 Ft.
A pannon régió endemikus szöcskefaja: legtöbb adata Magyarországra esik, de előfordul
Kelet-Ausztriában és a Partiumban is, illetve a
közelmúltban megtalálták Dél-Szlovákiában.
Hazánkban a középhegységekből, a Kiskunságból, a Dél-Tiszántúlról és a Fertő mellékéről ismerjük. A nem szélsőségesen száraz (sőt
néha üde) gyepek lakója, főleg ott, ahol magas
a kétszikűek aránya. A Tétényi-fennsíkon csak
két helyen fordul elő: az egyik részben a helyi
jelentőségű természetvédelmi területre esik,
a másik a Nagy-puszta legnyugatibb része; az
utóbbi helyet legeltetik, ezért csak a felnövő
galagonyák által körbezárt gyepfoltokban található, ahová a legelő állatok nem mennek be.
Mindkét állomány fennmaradása bizonytalan.
A legkorábban megjelenő szöcske: májusban
már ivarérett egyedei vannak, amikor a többi
szöcskefaj még valamelyik lárvastádiumánál
tart. Július elejére el is tűnik. Kétszikűek leveleivel táplálkozik. Lomha mozgású, röpképtelen, aránylag nagy és vaskos testű szöcske,
mégis nehéz észrevenni, mert nappal alig mozog, zöld színével beleolvad a környezetébe, és
hangja emberi füllel alig hallható. Késő délután
és este aktívabb.
Tőrös szöcske (Gampsocleis glabra)
Védett. Természetvédelmi értéke 5000 Ft.
Az eurázsiai sztyeppek nagy elterjedésű faja:
megtalálható Belső-Ázsiától a Pireneusokig.
Ázsiában gyakori, Európa középső és nyugati részén azonban sokkal ritkább, több helyről
már ki is pusztult. Az orosz–ukrán sztyeppektől nyugatra jelentősebb állományai csak
Magyarországon és Franciaországban élnek.
Nálunk az Alföldön nem különösebben ritka;
főleg a magasabb füvű, zavartalan helyeken él,
de tűri a legeltetést, kaszálást, és lucernásokban is megtalálható. A Dunántúlon azonban

Somay László

mert a petéken még a spermium behatolását
lehetővé tevő terület is hiányzik). A Tétényi-fennsíkon régóta ismerjük, de csak kevés
alkalommal figyelték meg.

A fűrészlábú szöcske Magyarország leghosszabb testű rovara

A magyar tarsza nagyon ritka a Tétényi-fennsíkon

Karl Csaba – forrás: izeltlabuak.hu, licenc: CC BY 4.0

ahogyan sokan ismerik, az imádkozósáska –
a nyárvégi fennsík egyik legismertebb rovara.
Mindenütt találkozhatunk vele, de leggyakoribb ott, ahol a gyep zártabb és dúsabb. Nevével
ellentétben nem rokona a sáskáknak (inkább a
csótányoknak), hiszen míg azok növényevők,
az ájtatos manó ragadozó, és ugrani egyáltalán
nem tud. Rendszerint mozdulatlanul ül a magasabb lágyszárú növényeken, és bicskaszerűen összecsukott fogólábát úgy tartja maga előtt,
mintha imádkozna. Ha észreveszi a zsákmányt,
követhetetlenül gyorsan elkapja. Hatalmas szemével rendkívül pontosan becsüli meg a távolságot, és ez az egyetlen rovar hazánkban, mely
hátra tud nézni a válla fölött! Párosodás során
a nagyobb, lomhább, röpképtelen nőstény néha
(de korántsem mindig) elfogyasztja a kisebb,
karcsúbb és repülni tudó hímet. Az így áldozatul esett hím azonban képes befejezni a párzást,
és teste értékes tápanyagokat biztosít a petéket
érlelő nősténynek. Erre szükség is van, mivel a
nőstény a petéit fehérjedús habos váladékban
rakja le. A levegőn megszilárduló habból a nőstény a kövek oldalán vagy nagyobb kórók tövén cipó alakot formáz. Ebből tavasszal kelnek
ki az apró lárvák, melyeknek csak töredéke éri
meg a felnőttkort.

Szemelvények a Tétényi-fennsík élővilágából – Gerinctelen állatok

Ambrus András – forrás: izeltlabuak.hu, licenc: CC BY 4.0

48

A tőrös szöcske ciripelését nyár derekán hallhatjuk a
Tétényi-fennsíkon
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Sisakos sáska (Acrida ungarica)
Védett. Természetvédelmi értéke 50 000 Ft.
Megnyúlt fejéről azonnal felismerhető, mediterrán elterjedésű egyenesszárnyúfaj, északon a pannon életföldrajzi régió felső részéig
(Bécsi-medence, Dél-Szlovákia) fordul elő.
Magyarországon leginkább az Alföld felnyíló
homoki gyepeiben láthatjuk (néha csapatosan), de szórványosan megtalálható homokos
szikeseken, illetve még ritkábban meszes alapkőzetű sziklagyepekben és lejtősztyeppeken.
A Tétényi-fennsíkon sokfelé szem elé kerül,
de inkább csak egyesével. Erősen hőigényes,
ezért csupasz talajfelszínre is szüksége van,
ahol átmelegedhet; ugyanezért viszonylag
későn, csak nyár vége felé alakul át imágóvá.
Ha megzavarják, energikusan és nagy távolságokra repül. Legtöbbször zöld, de barna és
átmeneti színű is lehet, gyakran hosszanti sötét foltokkal. Ahol száraz a növényzet, ott több
a barna és foltos egyed; üdébb réteken a zöld
színűek a gyakoribbak. A szín lárvakorban dől
el, a kifejlett sisakos sáskák már nem változtatják a színüket.
Keleti rablópille (Libelloides macaronius)
Védett. Természetvédelmi értéke 50 000 Ft.
Neve és külseje ellenére nem a lepkék, hanem
a recésszárnyúak közé tartozik. Közép-Ázsiától nyugat felé Ausztriáig és Észak-Olaszországig honos; elterjedésének északi határa a Kárpát-medence vonalára esik. A Mediterráneum
sziklagyepeiben és száraz bozótjaiban néhol
tömeges is lehet, az elterjedési terület peremei
felé azonban egyre ritkább. Nálunk a kötött talajú száraz és félszáraz gyepek lakója az Alpokalján, a Dunántúli- és az Északi-középhegységben és a Dél-Tiszántúlon, de mindenütt

szórványosan fordul elő. Csak a jól szintezett
gyepek a megfelelőek neki, ahol a 20 centis átlagmagasságú növényzetből magasabb füvek,
kórós kétszikűek vagy kisebb bokrok állnak ki;
a rablópille ezeken pihen, illetve petéit ezekre rakja (a kikelő ragadozó lárvák azonban a
földre hullanak). A Tétényi-fennsíkon ritka.
A kánikula rovara: július–augusztusban találkozhatunk vele. Szemének elülső-felső része
csak az ultraibolya tartományban lát, ezért
csak teljesen felhőtlen napokon aktív. Olyankor sebesen, csapongva repül, és röptében
kapja el rovarzsákmányát. Borús időben vagy
estefelé azonban megpihen a kiemelkedő növényeken, ahol a kontrasztos színezetű, sajátos
alkatú rovar hálás fotótéma.
Magyar futrinka (Carabus hungaricus)
Fokozottan védett, közösségi jelentőségű faj.
Természetvédelmi értéke 100 000 Ft.
Középkelet-Európától Kelet-Szibériáig, illetve a Kaukázusig elterjedt bogárfaj, az erdős
sztyeppi fauna tipikus tagja. A hazai nagy
futrinkafajok közül a leginkább szárazságtűrő.
Magyarországon főleg az alföldi homokpusztákon él, de a Dunántúli-középhegység dolomit vagy mészkő alapkőzetű sziklagyepeiben
és lejtősztyeppjein is megtaláljuk. A Tétényi-fennsíkon évtizedeken át csak szórványos
régi adatairól tudtunk, de a 2010-es években
célzott kereséssel többször is előkerült, főleg
ott, ahol a cserjésedés kissé már elindult. Legnagyobb egyedszámban augusztus közepétől
október közepéig látható; ilyenkor zajlik a párzás, a peterakás és a lárvák kikelése. A lárvák
áttelelnek, de a kifejlett bogarak egy része is
túléli a telet, ezért magyar futrinkákat kisebb
számban tavasszal is találni. Éjszakai ragadozó, nappal a talajba ássa magát, vagy a talajon
heverő tárgyak alá húzódik. Védett rokonai
közül egy alkalommal előkerült a valamelyest
szintén szárazságtűrő érdes futrinka (Carabus
scabriusculus); jóval gyakoribb az élőhellyel
szemben kevésbé igényes bőrfutrinka (Carabus coriaceus); a jobbára erdőlakó változó
futrinkát (Carabus scheidleri) viszont csak a
fennsík legnyugatibb részének karsztbokorerdő-maradványaiban találták.
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sokkal ritkább. A Tétényi-fennsík régóta ismert lelőhelye, szórványosan az egész területen megtalálható. Leginkább ragadozó, de
virágrészeket, zsenge leveleket is fogyaszt.
Imágói júniustól októberig találhatók a növényzeten. Zavaráskor rövid távra repülnek,
vagy levetik magukat a földre. A hímek folyamatosan, hangosan, több tíz méterről is hallhatóan ciripelnek.
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Magyar virágbogár (Protaetia ungarica)
Védett. Természetvédelmi értéke: 10 000 Ft.
Délkelet-Európától Közép-Ázsiáig elterjedt
faj. Magyarországon a kötött talajú területeken fordul elő, leginkább löszgyepekben, néhol zárt, mélyebb talajú lejtősztyeppeken és
nem nagyon szélsőséges szikeseken. Lárvája
a talajban lévő elhalt gyökereken fejlődik. A
kifejlett bogarak általában bogáncsfajok, néha
a mezei aszat virágzatán ülnek májustól júliusig, vagyis rontott-zavart (gyomos) helyeken
is előfordulnak. Más virágbogaraktól eltérően
nem a virágrészeket fogyasztják, hanem a virágzat alsó részén, a vacokpikkelyeknél fúrják
be a szájszerveiket. A Tétényi-fennsík bogáncsain rendszeresen látható.
Magyar alkonybogár (Hymenalia morio)
Védett. Természetvédelmi értéke: 50 000 Ft.
Eddigi ismereteink szerint csak a Kárpát-medencében és Ukrajnában él. Magyarország egyik legritkább gyászbogárfaja; eddig mindössze 12 hazai előfordulása ismert

Északkelet-Magyarországról, Budapest környékéről, a Dél-Kiskunságból és a Dél-Dunántúlról. Adatainak zöme azonban régi (legalább
több évtizedes). Mindennek az is oka lehet
azonban, hogy kistermetű, nem feltűnő, rövid
ideig rajzó, alkonyatkor és éjszaka aktív fajról
van szó. A kifejlett bogarak nappal a növényi
törmelék közé bújnak, majd a hőség enyhülésével kiülnek a növényzetre. Lárvája valószínűleg
a talajban fejlődik, de egyelőre ismeretlen. Az
országban egyedül a Tétényi-fennsíkról vannak
friss adatai, itt azonban gyakorinak látszik.
Déli bűzbogár (Blaps abbreviata)
Természetvédelmi értéke: 10 000 Ft.
A vaskos, fekete, kemény páncélú, röpképtelen
bogár előfordul Délkelet-Európában és a Közel-Keleten. Magyarországon elsősorban a Dunántúli-középhegységben elterjedt, az Északi-középhegységben nagyon ritka. Néhány adata
ismert a Dél-Tiszántúlról, a Dél-Dunántúlról és
a Nyugat-Dunántúlról is, de az Alföld túlnyomó részéről ismeretlen, és ott nem is várható az

A magyar virágbogár imágója főleg aszat- és bogáncsfajok virágzata alatt tartózkodik

A déli bűzbogár a köves helyek éjszaka aktív lakója
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A magyar futrinka az alföldi homoki gyepek és a hegyvidéki lejtősztyeppek közös faja

A magyar alkonybogár legerősebb hazai állománya a
Tétényi-fennsíkon él

Németh Tamás
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A tündöklő méreggyilok-levelész lárvája a méreggyilok gyökerét, imágója a levelét fogyasztja
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A magyar darázscincér imágói a dárdahere virágzatán
tartózkodnak

Az árgusszemű cincért leginkább a nyúlkapor hajtásain találjuk
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előfordulása. Löszgyepekben, lejtősztyeppeken
él. Kis egyedszámban mindenütt megtaláljuk a
Tétényi-fennsíkon, de nappal kövek alatt, üregek
bejárata környékén kell keresni, mert csak éjszaka mászkál a talajon. Jóval gyakoribb nála két
rokona, a közönséges (Blaps lethifera), de főleg
a pontusi bűzbogár (Blaps halophila); ezek szintén éjszaka aktívak. A hozzájuk eléggé hasonló,
és a fennsíkon szintén sokfelé látható pohos
gyászbogár (Gnaptor spinimanus) osztozik velük ugyanazokon a gyepeken, de nappal mozog.
Tündöklő méreggyilok-levelész
(Chrysochus asclepiadeus) Nem védett.
Elterjedt Európa déli felétől Mongóliáig és Kína északi részéig – a nagy, színpompás fajokból álló ázsiai Chrysochus nemzetség egyetlen
képviselője, mely eléri Európát. Magyarországon ott számíthatunk az előfordulására,
ahol a két hazai méreggyilokfaj is megtalálható, azonban ritkább, mint a tápnövényei.
A Tétényi-fennsíkon rendszeresen láthatjuk,
főleg júniusban. Lárvái a talajban, a méreg�gyilok gyökerén fejlődnek, a kifejlett bogarak
a növény leveleit fogyasztják, de általában nem
pusztítják el a teljes növényt. A bogarak lomha mozgásúak, szinte sohasem repülnek, és
csak akkor gyalogolnak rövid távolságokra, ha
újabb táplálékforrást keresnek.
Dárdahere-zsákhordóbogár (Tituboea macropus)
Védett. Természetvédelmi értéke: 5000 Ft.
A délkelet- és kelet-európai bogárfaj magyarországi adatainak többsége a Keszthelyi-hegységtől a Cserhátig tartó sávra esik. Itt dolomit- és mészkőgyepekben, illetve hegylábi
löszgyepekben él, ott, ahol a selymes dárdahere
is előfordul. Nem mondható, hogy a dárdahere
a tápnövénye, mert lárvája korhadékfogyasztó
(tápnövénynek ugyanis azt a növényt nevezzük,
amelyen táplálkozva a lárvák eljutnak a bábozódásig, illetve az ivarérett stádiumig), de a kifejlett bogarak érési táplálkozást a dárdahere levelein folytatnak. Meglepő módon van néhány
alföldi előfordulása is, ahol viszont homoki baltacimon található. A Tétényi-fennsík dárdahere-állományaiban, június–júliusban mindenütt
találkozhatunk vele.

Gór Ádám

A dárdahere-zsákhordóbogár lárvái maguk készítette
tokba rejtik puha potrohukat
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A füstös ősziaraszoló az első őszi fagyok után repül a fennsíkon
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A sávos pohók október–novemberben látható a Tétényi-fennsík száraz gyepeiben

Lepkék és boroszlánok – A Tétényi-fennsík védelmének húsz éve

Magyar darázscincér (Chlorophorus hungaricus)
Természetvédelmi értéke: 5000 Ft.
A Délkelet-Európában és a Közel-Keleten élő
cincér Magyarországon leginkább a Dunántúli-középhegység dolomit- és mészkősztyepprétein, valamint hegylábi löszgyepein honos,
de előkerült a Cserhátból és a Mecsekből is.
A Budai-hegységben különösen erős állományai élnek. Előfordulása szintén egybeesik a
selymes dárdaherével, mert lárvája annak gyökerében él, a kifejlett bogár pedig a virágzaton
tartózkodik. A Tétényi-fennsíkon a dárdahere-zsákhordóbogárral együtt figyelhető meg,
ugyanabban az időszakban, de sokkal kisebb
egyedszámban.
Árgusszemű cincér
(Musaria argus seu M. rubropunctata)
Védett. Természetvédelmi értéke: 10 000 Ft.
Az európai Mediterráneum keleti felében elterjedt bogárfaj Magyarországon szórványosan fordul elő a középhegységek mészkő és
dolomit alapkőzetű gyepeiben; legtöbb adata
a Budai-hegységből ismert. Előfordulása a
nyúlkapor jelenlétéhez kötött, mert lárvája
annak gyökerében fejlődik. A kifejlett bogarak
április-májusban a nyúlkapor szárán tartózkodnak, vagy a tápnövényük körül röpködnek. A Tétényi-fennsíkon elszórtan mindenütt
előkerült, de mindig kis egyedszámban. Az
Alföldön igen ritka (Duna–Tisza köze: Miklapuszta; Pesti-síkság: Sződ; Bihari-sík); az ott
élő állományok gurgolyafajokban fejlődnek,
egyedeik nagyobbak, jóval később (június-júliusban) rajzanak, és lehet, hogy különálló fajt
képviselnek. Valószínűleg az alföldi állomány
az igazi Musaria argus, a hegyvidékiek a M.
rubropunctata képviselői.
Füstös ősziaraszoló (Lignyoptera fumidaria)
Fokozottan védett, közösségi jelentőségű faj.
Természetvédelmi értéke 100 000 Ft.
Elterjedésének nyugati határát a Kárpát-medencében (Alsó-Ausztriában és Magyarországon)
éri el, keletre Oroszország európai felének déli
részéig fordul elő. Magyarországon a Dunántúli-középhegység több elszigetelt pontján találták. Főleg a dolomit- és mészkő sziklagyepek,
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lejtősztyeppek állata. A Tétényi-fennsík az
egyik klasszikus lelőhelye, erős populációi élnek itt. Késő őszi, tél eleji lepke, a novemberi
első fagyok utáni enyhe, szélcsendes, derűs napokon aktív, december elejéig. A barnásszürke
hím általában délelőtt, „szökdécselve” röpköd a
gyep felett; elvétve azonban éjszakai lámpázás
során is megfigyelték. Nősténye teljesen szárnyatlan, a növényekre felkapaszkodva várja a
hímeket. Hernyójának tápnövénye leginkább
a közönséges cickafark.
Sávos pohók (Lemonia dumi)
Védett. Természetvédelmi értéke 10 000 Ft.
A Közép- és Délkelet-Európától az Urálig elterjedt lepkefaj Magyarországon szórványosan
fordul elő száraz gyepekben. A Tétényi-fennsík biztos lelőhelye, bár itt is csak kis egyedszámban él. Hernyóinak tápnövényei hölgy
mál-, oroszlánfog- és gyermekláncfűfajok.
Rövid életű imágói október-novemberben jelennek meg. A hímek napsütötte időben, a déli
órákban rendkívül gyorsan, cikázva repülnek,
és keresik a feromonokat kibocsátó, sokkal
lomhább nőstényeket, melyek a talaj közelében várakoznak.
Kis pávaszem (Saturnia pavoniella)
Védett. Természetvédelmi értéke 10 000 Ft.
Elterjedt Európa déli felében (nyugatra Olaszországig) és a Kaukázus környékén. Magyarországon az Alföldön szinte egyáltalán nem
fordul elő, a Dunántúlon és az Északi-középhegységben azonban igen sokfelé megtalálható.
Hernyói számos fa- és cserjefaj lombjával táplálkoznak, de leginkább kökénnyel és galagonyával; emiatt a Tétényi-fennsík szinte ideális
élőhelye ennek a lepkének. A két ivar megjelenése erősen eltérő: a hímre jellemző meleg
barna színezet a szürkés nőstényen egészen
hiányzik. A tápnövények tövén rögzülő gubóban áttelelt bábokból kora tavasszal (márciustól
májusig) kelnek ki az imágók. A hímek csak
nappal repülnek; a nőstények nappal mozdulatlanul csalogatják a hímeket feromonjukkal, viszont alkonyatkor és éjszaka repülnek. Maguk a
kifejlett pávaszemek nem táplálkoznak, és csak
néhány napig élnek.

Gór Ádám
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A kis pávaszem a kora tavasz látványos lepkefaja (felül nőstény, alul hím)

Szemelvények a Tétényi-fennsík élővilágából – Gerinctelen állatok

A dolomit-kéneslepke áprilistól kezdve október végéig repül

Kökény-farkincásboglárka (Satyrium spini)
Védett. Természetvédelmi értéke 10 000 Ft.
Európa atlanti partjaitól Iránig és az Urálig
terjedt el. Magyarországon az Északi-középhegységben és a Dunántúl nagy részén előfordul. Ligetes erdők szélein, cserjésekben,
felhagyott gyümölcsösökben találjuk, ugyanis
tápnövényei leginkább a Prunus nemzetségbe
tartozó csonthéjasok – nálunk leginkább a

A kökény-farkincásboglárkának kedvez a mérsékelt cserjésedés a Tétényi-fennsíkon

kökény. A Tétényi-fennsík túlzott cserjésedése
természetvédelmi szempontból kedvezőtlen,
de azért a mérsékelt cserjeállomány színesíti
a faunát – így ezt a lepkefajt is rendszeresen
láthatjuk a fennsíkon. Június–júliusban repül,
és általában magasabb növények virágait látogatja.
Fecskefarkú pillangó (Papilio machaon)
Védett. Természetvédelmi értéke 10 000 Ft.
Hatalmas elterjedésű lepkefaj: az Óvilágban
előfordul Eurázsia északi részén, keleten a Himalájáig és Tajvanig, délen az Arab-félsziget
alsó pereméig, de megtalálható Észak-Amerika nagy területén is. Magyarországon és a
Tétényi-fennsíkon is gyakori. Eredeti tápnövényei vadon élő ernyősvirágzatúak – a fennsíkon például kocsordok, gurgolyák vagy a
nyúlkapor –, de rikító mintázatú hernyója ma
már rendszeresen látható agrár- és lakott területek termesztett ernyősein is, leginkább kapron. Kettő, néha három nemzedéke májustól
szeptemberig repül. A nagy és feltűnő lepke

Káldi József – forrás: izeltlabuak.hu, licenc: CC BY 4.0

Dolomit-kéneslepke (Colias chrysotheme)
Fokozottan védett.
Természetvédelmi értéke 100 000 Ft.
Elterjedésének nyugati határa Burgenland, keleten Mongóliáig fordul elő. Magyarországon
leginkább a Dunántúli-középhegységben és a
környező dombságokban, a Mezőföldön, illetve
a Duna–Tisza közén található. A Tétényi-fennsík régóta jól ismert lelőhelye. A mészkő- és
dolomitgyepek, illetve a meszes homokpuszták
jellegzetes lepkéje. Áprilistól késő októberig
négy nemzedéke repül. Hernyójának tápnövényei csüdfű- és bükkönyfajok.
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A fecskefarkú pillangó ma már a művelt területeken is gyakori
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jellegzetes tulajdonsága a „dombtetőzés” (angolul hilltopping). Párzási időben a hímek a
terület magasabb pontjai felé igyekeznek (már
néhány méteres szintkülönbség is számít nekik), és ott egymást kergetve küzdenek a legjobb – vagyis a legmagasabb – helyért. Annak
a hímnek van a legjobb esélye a párosodásra,
amelyik elfoglalta magának a tetőt, ugyanis a
nőstények felé ezzel bizonyítja rátermettségét
és jó genetikai állományát.

61

észrevehetetlen. Szinte egész életét a tárna sötétjében tölti; csak a párt kereső hímek és a
tárnájukat kinövő fiatal egyedek kóborolnak a
felszínen, főleg tavasszal, de néha ősszel is. Ha
egy rovar megérinti a csapóajtót vagy a bejárattól kifeszített jelzőfonalakat, a pók előrohan
a tárnából – de hátulsó lábaival nem engedi el a
tárna falát –, majd zsákmányával azonnal vis�sza is húzódik. A délkelet-európai elterjedésű
faj Magyarországon a szubmediterrán jellegű
területek jellemző pókja. Többfelé előfordul, de
igazán jelentős populációi csak a neki valóban
kedvező helyeken találhatók. A Tétényi-fennsík ezek közé tartozik.
Bikapókfajok (Eresus spp.)
A fennsík szépséges pókjai a bikapókok. Két
fajuk is él itt: kora tavasszal a deres bikapókkal
(Eresus hermani) találkozhatunk – mely eddig

Rahmé Nikola

Magyar aknászpók (Nemesia pannonica)
Védett. Természetvédelmi értéke 10 000 Ft.
A trópusi madárpókokkal áll rokonságban;
erre utalnak előre irányuló és egymással párhuzamosan mozgó csáprágói. A talajba akár 20
cm mély tárnát ás, melynek bejáratát pókselyemből szőtt csapóajtóval zárja el; ezt törmelékkel olyan jól álcázza, hogy az gyakorlatilag
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A magyar aknászpóknak különösen népes állománya él a Tétényi-fennsíkon

csak Magyarországról ismert ritkaság –, ősszel
pedig a Nyugat-Európától az Altájig elterjedt
skarlát bikapókkal (Eresus kollari), mely védett, természetvédelmi értéke 5000 Ft. Hazánkban mindkét faj elég szórványosan fordul
elő. Annyira hasonlóak, hogy elkülönítésükre
csak szakember vállalkozhat, de a hímek évszakos aktivitásának ideje jó támpontot ad az
azonosításhoz. A talajba ásott, 10–30 cm mély,
ujjnyi átmérőjű tárnában laknak, melynek
bejáratát szövedékkel fedik. A nagy, egyszínű
fekete nőstények és a fiatal hímek a tárnájukból csak zsákmányszerzéskor, éjjel jönnek ki.
Leginkább bogarakra vadásznak. Az ivarérett
hímek azonban párkereséskor a talajfelszínen
mászkálnak. Utótestük bársonyos piros, négy
fekete folttal, testük többi része fekete, lábaikon
fehér mintázat is látható.
Az óriás-keresztespók hazánk legnagyobb testtömegű
pókfaja

Ujvári Zsolt – forrás: izeltlabuak.hu, licenc: CC BY 4.0

Szinetár Csaba

A skarlát bikapók kontrasztos mintázatú hímje ősszel
keresi a párját
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A pokoli cselőpók főleg a zavartabb helyeken szaporodik el

A lapos kórócsiga más puhatestűekkel ellentétben nagyon jól tűri a szárazságot

Óriás-keresztespók (Araneus grossus)
Védett. Természetvédelmi értéke 5000 Ft.
Magyarország legnagyobb testtömegű pókja: a nőstények kisebb diónyi nagyságúra is
megnőnek (a hímek általában csak fele akkorák). Franciaországtól Közép-Ázsiáig terjedt
el. Hazánkban a Dunántúli-középhegység elszórt pontjairól ismert, de kimutatták a Gödöllői-dombságból és az Aggteleki-karsztról
is. A szubmediterrán klímájú cserjések, magas
füvű sztyepprétek, karsztbokorerdők lakója; a
Tétényi-fennsíkról csak két régi és egy egészen
friss (2019-es) adatát ismerjük, noha a bebokrosodó sztyepprétek nagyon is alkalmas élőhelyei.
Tekintélyes mérete ellenére nehéz kimutatni,
mert egyedszáma mindenütt alacsony, és jókora hálóját szemmagasság alatt, a talajhoz közel
készíti, ráadásul főleg éjszaka aktív. Hálója igen
erős fonálból készül, nagyobb sáskákat, szöcskéket és lepkéket is foglyul ejt; a gyalogló ember is
érzékeli, ha a lába beleakad. A kifejlett pókok a
kánikula állatai: júniustól augusztusig láthatók.

indulnak; ezek rezdülései nyomán rohannak
ki elkapni zsákmányukat. (A cselőpókok tárnái függőlegesek, és pókselyem béleli őket; a
mezei tücskök lyukai ferdék, a bejárat előtt
kis növényzetmentes felszínnel és pókselyem
nélkül.) A júniusban kikelő kispókok gyalogolva vagy repítőfonalaikon szállva népesítik
be az új élőhelyeket. A nőstények, ha elkészítették végleges tárnájukat, életük végéig benne maradnak; a hímek viszont a szaporodást
megelőző utolsó vedlésük után – nyár végén
és ősszel – a nőstényeket keresve néhány napig
a felszínen járkálnak. Ilyenkor néha lakásokba
is betévednek, és indokolatlan riadalmat kelthetnek.

Pokoli cselőpók (Geolycosa vultuosa)
Védett. Természetvédelmi értéke 5000 Ft.
Ha testhosszát tekintjük, Magyarország egyik
legnagyobb pókfaja: a nőstények elérik a 35
mm-es hosszúságot. Előfordul Szlovákiától
Délkelet-Európán át Azerbajdzsánig. Hazánkban a síkságokon és a dombvidékeken általánosan elterjedt. Természetes élőhelyei a nyílt
talajfelszínekkel tarkított alacsony gyepek, de
itt általában kis egyedszámban él. A növényzet záródását, magasodását és a vízzel való
elárasztást nem viseli el, a szárazságot viszont
jól tűri. Ott, ahol a nyílt talajfelszín bolygatás
eredménye, meglepően gyakori lehet; emiatt
szaporodik el túllegeltetett gyepekben, városi
parkokban, lakótelepeken, parlagokon, töltéseken és hasonló helyeken. A Tétényi-fennsíkon is elsősorban az utak környékén és
hasonló zavart helyeken láthatjuk 25–30 cm
mély és akár 2 cm átmérőjű tárnáit, vagy ős�szel a kóborló hímeket. A felnőttek a tárnájukban élnek, melynek bejáratától jelzőfonalak
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Lapos kórócsiga (Xerolenta obvia)
Nem védett.
Délkelet-európai elterjedésű faj, a Balkántól
észak felé azonban eljut a Balti-tengerig, nyugatra pedig Dél-Franciaországig. Északra és
nyugatra egyre ritkább, Magyarországon azon-

ban száraz, szikár helyeken (homokpusztákon,
sztyeppréteken, vasúti töltéseken, szőlőhegyeken, parlagokon) általánosan előfordul és
gyakori, főleg az Alföldön. Észak-Amerikába
behurcolták; ott még csak néhány előfordulási
adata ismert, de potenciálisan inváziós kártevőnek tekintik, mert a haszonnövények fogyasztása mellett gombabetegségeket terjeszt,
illetve juhok és kecskék parazitáit hordozza.
A Tétényi-fennsíkon – melynek száraz, meleg
klímája nem kedvez a puhatestűeknek – a leginkább szembetűnő csiga. Az aszályos időszakokat ugyanis nem elbújva vészeli át, hanem
felkapaszkodik a száraz kórókra, házának szájadékát megszilárduló nyálkadugóval bezárja,
és így hosszú hetekig is kibírja táplálék nélkül.
Az 1,5–2 cm átmérőjű, egyszínű fehér vagy
barna csíkos csiga néha nagy egyedszámban
jelentkezik.
Merkl Ottó
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Eltűnő ritkaságok

Gerinces állatok

Katona Gergely

Bevezetés – A Tétényi-fennsík
értékelése a gerincesfauna
szempontjából

Ambrus András

forrás: izeltlabuak.hu, licenc: CC BY 4.0

A magyar ősziaraszolót a Tétényi-fennsíkon dokumentáltan utoljára több, mint 40 éve gyűjtötték; a
bizonyítópéldányt a Magyar Természettudományi
Múzeum őrzi

A Tétényi-fennsík a Dunántúli-középhegység
nagytájon belül a Dunazug-hegyvidék középtájban helyezkedik el, melynek legdélebbi kistája. A tagolatlan fennsík majdnem 100 méter
magas meredek lejtővel emelkedik a mellette
fekvő Budaörsi-medence fölé. Sok más természetes vagy természetközeli magyarországi
területhez hasonlóan kultúrterületek veszik
körül, ami az élővilág számos csoportjánál bizonyos mértékű elkülönülést, fragmentálódást
eredményezett. Emiatt a terület természetvédelmi szempontból egészen különleges.
A gerincesfauna szempontjából azonban
nem érhető tetten annyira látványosan ez az
elszigetelődés, mint a növényvilág vagy az
ízeltlábú-fauna esetében. Ennek magyarázata
meglehetősen egyszerű. Míg a flóra és a helyváltoztatásra csak kisebb mértékben képes

faunaelemek számára a fennsíkot körülvevő
kultúrtáj nehezen leküzdhető akadály, addig a
gerincesek döntő többsége ezt könnyedén áthidalja. Ebből adódóan a Tétényi-fennsíkon a gerincesek között kevesebb a kimagasló érték az
említetett fajcsoportokhoz képest. Jelentősége a
főváros és az agglomeráció szempontjából mégis nagy, ugyanis – főként a madarak esetében
– több faj előfordulása is ritkaságnak számít a
kistáj, sőt az egész középtáj szempontjából.
A bemutatást a gerincesek törzsének egyes
osztályai szerint részletezzük a halak kivételével, ugyanis a terület állandó vizű élőhelyek
hiányában a halfajok megtelepedésére nem alkalmas.
Kétéltűek osztálya (Amphibia)
A Tétényi-fennsík kétéltűek szempontjából
nem jelentős élőhely. Ennek oka az, hogy a
kétéltűek kifejlett korban életük döntő többségét a szárazföldön töltik, de néhány kivételtől

forrás: izeltlabuak.hu, licenc: CC BY 4.0

A magyar ősziaraszoló hímje (balra) és röpképtelen
nősténye (jobbra)

Káldi József

Entomológusaink, ha a Tétényi-fennsíkon járnak, elsősorban azokra a fajokra
összpontosítanak, melyek kimutatásával
a természetvédelem számára különösen
hasznos adatokat szolgáltathatnak. Ilyenek
mindenek előtt a közösségi jelentőségű fajok (kissé pongyola megfogalmazással „Natura 2000-es jelölőfajok”). A Tétényi-fennsík
jelölőfajairól többnyire alapos, naprakész
információink vannak – akad azonban egy
kivétel.
A fokozottan védett magyar ősziaraszoló (Chondrosoma fiduciarium) (természetvédelmi értéke 100 000 Ft) a füstös
ősziaraszolóhoz annyiban hasonló, hogy
szintén késő ősszel, nappal repül, és
nősténye szárnyatlan. A hím röpte azonban
rendkívül gyors: akik látták, azt mondják,
repülés közben inkább emlékeztet poszméhre, mintsem lepkére. A sztyeppi maradványfajnak tekintett rovar Kazahsztántól a
Kárpát-medencéig fordul elő. Tudományra
új fajként, új genusban a Tétényi-fennsíkon
fogott példány alapján írták le 1854-ben,
ezen kívül csupán néhány biztos előfordulása ismert a Duna–Tisza közéről. Utolsó
bizonyított fennsíki észlelése 1981-ből
való. Magyarországon utoljára 1985-ben
találták Ásotthalmon; azóta nem került elő
az országban, pedig lepkészeink igazán
elszántan keresik a neki megfelelő élőhelyeken. Mivel úgy tűnik, a Tétényi-fennsík
gyepei megfelelő körülményeket nyújtanak
neki, remélhetjük, hogy hazai faunánk e
nagyon értékes tagja felbukkanásával ismét
megörvendeztet minket.
Szintén reménykednünk kell, ha a védett
(50 000 Ft-os természetvédelmi értékű)
tarka szemeslepkét (Chazara briseis)
szeretnénk viszontlátni a fennsíkon. Az
egész Európában nagyon megritkult lepke
a hegységeink mészkő- és dolomitgyepeiről
ismert, de számos lelőhelyén már régóta
nem látták. A Tétényi-fennsíkról vannak
szórványos korábbi megfigyelései, de úgy
tűnik, mára eltűnt a területről.
Merkl Ottó

A tarka szemeslepke valószínűleg eltűnt már a
Tétényi-fennsíkról

Gór András
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Az erdei béka ritka, alkalmi vendég a Tétényi-fennsíkon, állandó állománya Kamaraerdő területén él
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valószínűleg állandó állománya van a Kamaraerdőben. A Tétényi-fennsíkon – illetve a szomszédos kertesházas övezetben – csupán alkalmilag fordul elő.
A két fenti fajon kívül feltehetően jelen van
a barna varangy is, de bizonyított előfordulása
egyelőre még nem ismert a vizsgált területről.

Feltehetően a barna varangy is előfordul a Tétényi-fennsíkon, de ennek bizonyítása még várat magára

eltekintve a vízben szaporodnak. A peték kikelése után a következő fejlődési stádium első szakaszában kopoltyúval lélegeznek, míg felnőtt
korban tüdővel, de bőrük ekkor is nedves, mely
lehetővé teszi számukra a bőrlégzést. E sajátosság miatt a vizes élőhelyeket nem tudják teljes
mértékben elhagyni. Előfordulásuk állandó
víztestek hiánya miatt szórványos, de néhány
faj az adatok alapján állandónak minősül a
fennsíkon.
Legtöbb adata a zöld varangynak van, mely
a védett területen belül is előfordul, de jellemzőbb a környező kertekben és a területtel közvetlenül határos Kamaraerdő szegélyzónájában.
Ennek oka, hogy az öntözött kertek és a vízaknák megfelelően nedves körülményeket biztosítanak a fajnak, amit előszeretettel ki is használ.
A zöld varangyon kívül bizonyított előfordulásai ismertek az erdei békának, amelynek

Pannongyík (Ablepharus kitaibelii fitzingeri)
Fokozottan védett.
Természetvédelmi értéke: 250 000 Ft
Herpetológiai szempontból a terület legnagyobb értéke. A szkinkfélék, vagy más néven
vakondgyíkfélék családjának egyetlen magyarországi képviselője. Jelenlegi tudásunk szerint
az Ablepharus kitaibelii fajnak három alfaja ismert Európában; a fitzingeri alfaj kizárólag a
Kárpát-medencében fordul elő. A pannongyík
hazánk legkisebb termetű gyíkfaja, megnyúlt,

Bajor Zoltán

A hüllők fajlistája már szélesebb a fennsíkon:
jelenlegi ismereteink szerint négy gyíkfaj és egy
siklófaj biztosan él a területen, további két gyíkfaj és egy siklófaj előfordulása pedig valószínűsíthető. A hüllők minden hazai faja természetvédelmi oltalmat élvez.
A fennsíkon elsősorban a fürge gyíkkal, a
zöld gyíkkal valamint a fali gyíkkal találkozhatunk. A fali gyík elsősorban a lakott területekkel határos részeken figyelhető meg, míg a
fürge és zöld gyík a napsütötte, nyílt gyepterületeken fordul elő. Magyarország legnagyobb
gyíkja a zöld gyík, mely a vizsgált területen gyakoribb a fürge gyíknál.
A siklók közül állandó állománya egyedül a
rézsiklónak alakult ki: számos adata bizonyítja
előfordulását a fennsíkon. A cserjékkel tarkított
nyílt területek kitűnő élőhelyet biztosítanak neki, mely a megfigyelések alapján a fennsíkkal
határos lakott szegélyzónára is kiterjed. Keresztes viperáéhoz hasonlító mintázata ellenére
nem kell tartanunk tőle, mert emberre nézve
teljesen ártalmatlan, méregfogai nincsenek.
Fontos tudnunk, hogy a fennsíkon nem élnek
viperák, így nem kell félni attól, hogy veszélyes
hüllőfajba botlunk a területen.

A fürge gyíknak stabil, de kis egyedszámú állománya él a védett területen

Bajor Zoltán

Gór András

Hüllők osztálya (Reptilia)

Az akár 35 cm-esre is megnövő zöld gyík a fennsík leggyakoribb gyíkfaja
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vékony, hengeres teste mindössze 10–12 cm
hosszú, feje rövid, orra tompa. Szemhéja a kígyókéhoz hasonlóan összenőtt, így nem képes
pislogni. Apró, kerek, sötétbarna pikkelyeinek
köszönhetően tapintása sima. Lábai aprók, rövidek és egymástól messze erednek, így testét
nem képes elemelni a földtől. Mozgása gyors
és tekergőző, kistermetű siklóéra emlékeztet.
Oldalán az orrtól egy világos szegéllyel határolt feketés sáv húzódik, mely egészen a hátsó lábpárig tart. Hasa szürkésfehér. A nemek
külső bélyegek alapján nem különíthetők el
egymástól.
A faj a fennsíkon a megfigyelések alapján
általánosan elterjedt, szinte mindenütt megtalálható a száraz sztyepprétektől kezdve a cserjés
szegélyekig egyaránt. Előszeretettel tartózkodik az erdőkkel szegélyezett gyepeken, ahol az
avar megfelelő pihenő és napozóhelyet biztosít
számára, és amiben veszély esetén gyorsan el is
rejtőzhet. A pannongyíkról általában nyílt dolomitsziklákon készült felvételeket lehet látni,

Bajor Zoltán

68

de a faj – kis termete és védtelensége miatt –
a legtöbbször kerüli ezeket a területrészeket.
A Kamaraerdő közelsége miatt a felsoroltakon kívül további hüllőfajok potenciális előfordulása is elképzelhető a területen. A Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesület
(MME) Kétéltű- és Hüllőtérképezési Programjának adatbázisa alapján az erdei siklónak,
a közönséges és a kékpettyes lábatlangyíknak a
fennsíktól 5 km-es távolságon belül több észlelési adata is ismert. Mivel e három faj számára a
Kamaraerdő megfelelő élőhelyet biztosít, feltételezhető, hogy alkalmilag előfordulnak a vizsgált területen is.
Madarak osztálya (Aves)
A gerinceseken belül a legnagyobb fajszámban a
madarak fordulnak elő a fennsíkon. Egy 2003–
2004-ben végzett madártani felmérés szerint a
vizsgált területen 95 faj előfordulása bizonyított, de az azóta eltelt évek további megfigyelései

Bajor Zoltán
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A rézsikló az egyetlen kígyófaj, amelynek állandó populációja él a területen

A fokozottan védett pannongyík egyik legnagyobb fővárosi populációja a Tétényi-fennsíkon él
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A barátposzáta a terület egyik leggyakoribb fészkelő énekesmadara
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A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesülettel közösen 2017ben öt költőládát helyezett ki a fennsíkra a vörös vércse tartós megtelepítése céljából
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A vörös vércse egész évben megfigyelhető a területen, de bizonyított költésére 2020-ig nem került sor

A szajkó minden évben rendszeresen költ a területen

A csilpcsalpfüzike rendszeres, de nem gyakori fészkelő a fennsík erdőfoltokkal, bokrokkal tarkított részén

Bajor Zoltán
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újabb fajok jelenlétének igazolásával bővítették a
fajlistát. Ennek alapján a Tétényi-fennsík 2020ban érvényes fajszáma 98-ra bővült. Az észlelt
fajok döntő többsége természetvédelmi oltalmat
élvez, mely alól – az alább említettek közül – kivételt képez a szarka és a szajkó.
Egy terület madártani jelentőségét általában
azok a fajok jellemzik legjobban, amelyek a költési időszakban is itt vannak, mivel megtalálják
a lehetőséget arra, hogy utódokat neveljenek.
Ezek jelzik, hogy az adott élőhely milyen állapotban van természetvédelmi (madárvédelmi)
szempontból. A fennsík a hozzá hasonló hazai cserjés-sztyeppréti területek közül előkelő
helyen áll, ugyanis a költőfajok száma a teljes
fajszámhoz mérten meghaladja az 50 százalékot: összesen eddig 54 faj fészkelése bizonyított. Rajtuk kívül 10 faj rendszeres átvonuló,
10 rendszeres téli vendég, 24 faj pedig alkalmi
kóborló vagy ritka vendég. A fennsík felett –
főként a költési időszakon kívül – néha a tájra nem jellemző, vizesebb élőhelyeket kedvelő
fajok is megjelennek. Ilyenek a kormorán, a
szürke gém és a bíbic, ami a Duna viszonylagos
közelségével magyarázható.
A leggyakoribb költőfajok a verébalakúak
(más néven énekesmadár-alakúak) rendjéből
kerülnek ki. Közülük stabil – 10 pár körüli –
állománya van a fülemülének, valamint a barátposzátának. Elterjedt költőfaj még a fekete
rigó, melynek állománya ugyancsak legalább
10 pár, de nagyobb méretű, sokszor könnyen
megközelíthető fészkét gyakran fosztják ki a
ragadozók, így a költési sikere feltételezhetően
elmarad az előbbi két fajtól. A kisebb erdőfoltokkal tarkított cserjések adnak otthont több
pár szarkának, néhány szajkónak és a csilpcsalpfüzikének. Utóbbiból évente rendszeresen
fészkel 4–5 pár. A fenyvesekkel, gyepekkel és
cserjés állományokkal tarkított tájakon alkalmi
költőfaj a fitiszfüzike, mely inkább a dombsági
és középhegységi erdős vidékeinkhez kötődik.
Bár a fennsíkon gyakori őszi-tavaszi átvonuló,
fészkelésre csak ritkán marad, ennek ellenére
néhány adat egyértelműen bizonyítja időszakos megtelepedését. Megfigyelések 2004-ben
igazolták sikeres költését, de feltételezhetően
szinte minden évben fészkel 1–2 pár.

Fészkelő ragadozómadarak szempontjából
nem nevezhető fajgazdagnak a fennsík. Rendszeres költőfaj csupán a karvaly, melyből egy
pár minden évben sikeresen fészkel. A megfigyelések azonban 2017-től kezdődően bizonyították, hogy a terület szegélyzónájában
telepített fenyvesek egyikében egy héjapár is
megtelepedett; azóta minden évben megfigyelhető revírfoglalása és nászrepülése, de sikeres
költésére még nincs egyértelmű bizonyíték.
Ugyancsak bizonyítás előtt áll a vörös vércse fennsíki fészkelése. Az MME a Zöld Jövő
Környezetvédelmi Egyesülettel közösen 2017
februárjában 5 költőládát helyezett ki a vércse
tartós megtelepítése céljából. A vizsgált területen rendszeresen jelen lévő vércsék rögtön birtokba vették ezeket, melyeket elsősorban őr- és
táplálkozóhelyként hasznosítanak, de sokszor
be is ülnek a ládák belsejébe. Sikeres költésük
mindezek ellenére eddig még nem bizonyított,
ugyanakkor feltételezhető, hogy erre a célra is
használják a berendezések némelyikét.
A legértékesebb fészkelőfajok azonban nem a
ragadozók közül kerülnek ki. Kis számban, de
rendszeresen fészkelnek itt olyan kisebb termetű, nehezebben megfigyelhető fajok, amelyek
fővárosi, de regionális viszonylatban is jelentősnek számítanak. Ezek közül néhányat az alábbiakban kiemelünk.
A fennsík természetesen nem csak a költési
időben tartogat megfigyelnivalót a madarak
iránt érdeklődőknek. A Magyarországon elsősorban csak késő ősztől kora tavaszig megfigyelhető fajok is előszeretettel látogatják meg
minden évben a viszonylag háborítatlan gyepeket, és cserjeállományokat. Közülük említést
érdemel a fenyőpinty, a süvöltő, valamint a
csíz, akik rendszeres „téli” vendégnek számítanak. A három faj októbertől márciusig gyakran látható a területen. Ugyanakkor ebben az
időszakban is megfigyelhetünk ritkaságokat a
fennsíkon, közülük a legkülönlegesebbet a fejezet végén külön is bemutatjuk.
A telelőkön, valamint a fészkelő fajokon kívül
meg kell említenünk a vonulók és ritka kóborlók jelenlétét is, ugyanis ezek között országos
szinten ritkaságnak számító fajok is előkerültek
az évek során. Ezek közül kiemelést érdemel a
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A Tétényi-fennsík rendszeres téli vendége a süvöltő

hazánkban ritka fészkelő keresztcsőrű, a tundrákon költő rozsdástorkú pityer, a fokozottan
védett fehér gólya, a darázsölyv, a parlagi sas
és a réti fülesbagoly.
A madártani felméréseket elsősorban az
MME Budapesti Helyi Csoportjának tagjai végezték és végzik a területen mind a mai napig.
Erdei pacsirta (Lullula arborea)
Védett, közösségi jelentőségű faj.
Természetvédelmi értéke: 50 000 Ft
Hazánkban a szikipacsirta után a legritkább fészkelő pacsirtafajunk. Élőhelyei elsősorban a sík és
dombvidéki homoki gyepek, száraz sztyepprétek, amelyek fenyvesekkel vagy cserjefoltokkal
tarkítottak. Vonulás során ott is felbukkan, ahol
egyébként nem költ, de ilyenkor is előnyben
részesíti az említett élőhelyeket. A kistermetű

pacsirtafaj farka feltűnően rövid. Barnás tollazatában a kézfedőtollakon éles határvonalú
világos-sötét-világos mintázat látható, mely az
ülő és a repülő madáron egyaránt megfigyelhető. Az erdei pacsirta sokkal gyakrabban ül ki
fákra és bokrokra, mint a többi pacsirtafajunk.
Nászrepülése jellegzetes, elnyújtott körökből
áll, miközben folyamatosan énekel. Hangjában
sokszor felfedezhető egy lágy és messze hangzó
„lululululu” strófa, melyből tudományos elnevezése is származik. A Tétényi-fennsíkon már évek
óta rendszeresen megfigyelhető a tavaszi és őszi
vonulási időszakban. Olykor nagyobb csapatait
is észlelték, 2003. március 3-án például 28 egyed
időzött a Kamaraerdővel határos gyepterületen.
A fennsíkon első bizonyított fészkelésére a Budaörssel határos részen 2018-ban került sor, ekkor egy pár telepedett meg a területen. A költése
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Karvalyposzáta (Sylvia nisoria)
Védett, közösségi jelentőségű faj.
Természetvédelmi értéke: 50 000 Ft
Hazánk legnagyobb termetű fészkelő poszátafaja, testhossza akár 16 cm is lehet. Nevét karvalyszerűen keresztcsíkozott mell- és hasmintázatáról kapta. A hím és a tojó hasonló, de az
előbbinek öreg korban élénksárga a szeme. A
tojó minden tekintetben kissé fakóbb színezetű.
A karvalyposzáta Magyarországon sehol sem
gyakori, a fővárosban pedig kifejezetten ritka
költőfaj. Sokáig csupán a XXIII. kerület (Soroksár) déli részén volt ismert egy 8–10 páros
állománya. A Tétényi-fennsíkon költőfajként a
hosszú évek óta folyó, célzott kutatások ellenére sem került elő, pedig a kiterjedt galagonyás
állományok jelentik a faj legfontosabb hazai
élőhelyeit. (Többek között ezért sem cél az egybibés galagonya teljes kiszorítása a fennsíkról).
2017-ben aztán megtört a jég. Egy hím kitartóan énekelt és revírt foglalt a védett élőhely máig is lekerített részének északi szegélyében. A
tartós jelenlét alapján feltételezhető volt, hogy
ebben az évben költött is a területen. 2018-tól
kezdve az első észlelési helytől kicsit délebbre
minden évben megtelepszik 2–3 pár a fennsíkon, és revírt is foglalnak, így valószínű, hogy
állandósult megtelepedésről van szó.
Tövisszúró gébics (Lanius collurio)
Védett, közösségi jelentőségű faj.
Természetvédelmi értéke: 25 000 Ft
A tövisszúró gébics a Magyarországon előforduló gébicsfajok közül a leggyakoribb. A 17
cm-es nagyságú énekesmadár kampós csőrével
inkább kistermetű ragadozómadárnak tűnik.
Életmódja is ezt támasztja alá, ugyanis étlapján
egyaránt szerepelnek rovarok, gyíkok, de néha
kisemlősök is. Hajlamos az élelem raktározására: a zsákmánya egy részét tövises bokrokra, kisebb fákra szúrja fel, innen kapta magyar nevét
is. A hím élénk gesztenyebarna hátával, fehéres hasával és fekete szemsávjával igen feltűnő
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madár, míg a tojó ennél sokkal szerényebb, barnás tollazatú. Igazi vártamadár, vagyis kiül egy
magas pontra, ahonnan jól belátja környezetét,
és onnan leröppenve könnyedén elkaphatja
zsákmányát.
A fennsíkon évente átlagosan egy-két pár
költ, vagyis a ritkább fészkelők közé tartozik.
Szerencsére a fővárosban ma még sokfelé előfordul, ahol nyílt élőhelyeket talál. Mivel hosszú
vonulási útvonalán számos veszély leselkedik
rá, valamint a számára alkalmas nyílt gyepterületek kiterjedése folyamatosan zsugorodik, állománya lassan, de folyamatosan csökken.
Bajszos sármány (Emberiza cia)
Fokozottan védett.
Természetvédelmi értéke: 100 000 Ft
Kifejezetten telelőként van jelen a területen,
mely a fentebb ismertetett énekesmadarak mellett az egyik legértékesebb faj a fennsíkon.
Magyarországon egész évben megfigyelhető, de a költőállomány a hidegebb hónapokban
lejjebb húzódik a domb- és hegyvidéki felnyíló, cserjés oldalakról, melyek legfőbb hazai
fészkelőhelyeit adják. A hímek tollazatát a kék
és narancsos színek uralják, melyekben sötét
mintázat figyelhető meg. Világos kékesszürke
fejükön a két oldalon 3–3 fekete csík húzódik.
A tojók hasonlóak, de tollazatuk nem annyira
élénk, mint a hímeké.
A 2000-es évek eleje táján bizonyosodott be,
hogy az őszi-téli és a kora tavaszi időszakban
kisebb csapatokban rendszeresen áttelel a fennsík cserjecsoportokkal tarkított részein. Az áttelelők létszáma változó, a megfigyelések szerint
évente átlagosan 10–15 egyed vendégeskedik
ideiglenesen a területen. A madarak által előnyben részesített területrészek évről évre változnak a fennsíkon belül, de általában az tapasztalható, hogy táplálékkeresés céljából a fennsík
bármelyik cserjés területén megfigyelhetők.
Megtalálásukhoz némi terepi gyakorlatra van
szükség, ugyanis keveset mozognak, általában
a bokrosok sűrűjében rejtőznek. Legtöbbször
vékony, sípoló „cíííp” kontakthangjuk árulja
el jelenlétüket. Az élőhely alkalmas lenne a faj
tartós megtelepedéséhez és fészkeléséhez is, de
erre ez idáig nincs bizonyíték.
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azóta állandósult, ehhez valószínűleg hozzájárul
a cserjések visszaszorítása és a gyepes területek
arányának növelése, ami jobban megfelel a faj
élőhelyi igényeinek.
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A Magyarországon még elterjedt tövisszúró gébics néhány párja a fennsíkon is rendszeresen költ
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A fokozottan védett bajszos sármány a fennsík egyik legnagyobb madártani értéke
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Emlősök osztálya (Mammalia)
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feltételezhető még a mezei pocok, az erdei egér
és a lakott területekhez közel a házi egér előfordulása.
A menyétféle ragadozók közül a nyest előfordulása biztosra vehető, a többi – hazánkban elterjedt – faj fennsíki jelenlétét hitelt érdemlően
eddig nem igazolták.
Ugyanez a helyzet a denevérekkel is. A közeli
lakott területek és a Kamaraerdő minden bizonnyal otthont adnak számos fajnak, amit jól
példáz, hogy a koraesti órákban a terület felett
és a kertvárosi övezet szegélyében lévő utcai
lámpák fényében rendszeresen megfigyelhető
több denevér is. A pontos fajösszetételt azonban nem ismerjük, ugyanis a Tétényi-fennsík
denevérfaunájának részletes feltárására ez idáig
nem került sor.
Üregi nyúl (Oryctolagus cuniculus)
Nem védett
A fennsíkon a mezei nyúl csak kis számban
és ritkán tűnik fel, de az üregi nyúlnak máig
fennmaradt állandó állománya alakult ki. Ez

Dulai Dávid

Emlősadatok tekintetében a Tétényi-fennsík
meglehetősen szegény. Az itteni emlősfauna
tagjairól csupán eseti megfigyelések állnak rendelkezésünkre, melyek alapján körvonalazni lehet a fajösszetételt és az állományok nagyságát.
A közeli Kamaraerdő jótékonyan járul hozzá
a vizsgált terület emlősfaunájához. Az itteni fajkészlet jellemző tagjai az őz, a vörös róka, a borz
és a vaddisznó. E fajok néha a Tétényi-fennsík
területén is láthatók, de csupán táplálékszerzés
miatt keresik fel a területet, Megfigyelésükre inkább a fennsíkkal határos Kamaraerdőben van
nagyobb esélyünk. A vaddisznó túrásnyomait
sajnos egyre gyakrabban lehet felfedezni a gyepekben, ami komoly veszélyt jelent az értékes
sztyeppréti flórára és faunára. A kisebb termetű
emlősfajok közül megfigyelték a védett keleti
sünt, illetve egyes cickányfajokat is. Utóbbiak
közül a mezei cickány előfordulása a legvalószínűbb, de a keleti és az erdei cickány potenciális jelenléte is elképzelhető. A rágcsálók közül
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Bár ritkán kerül a szemünk elé, de a Tétényi-fennsíkon és a szomszédos Kamaraerdőben sem ritka a vörös róka

A fennsíkon és a környező kertekben esténként gyakran hallani a keleti sün csörtetését és jellegzetes hangját

különlegesség, ugyanis az eredetileg Északnyugat-Afrikából és az Ibériai-félszigetről
származó, széles körben telepített állatfaj magyarországi – igen népes – állománya az 1970es évektől kezdődően nagyrészt összeomlott.
Ez a mixomatózisnak nevezett betegség hatása, melyet többféle hasonló vírus idéz elő.
A betegség nagyon fájdalmas duzzanatokat,
ödémákat okoz, és a nyúl megvakulásához is
vezethet. A megfertőződött állat 1–2 héten belül elpusztul. A bolhák, szúnyogok, tetvek és

atkák által terjesztett betegségre az üregi nyúl
kifejezetten érzékeny, ezért is érdekes a Tétényi-fennsíkon tapasztalható, viszonylag nagyszámú populáció. A mixomatózisnak köszönhető, hogy az üregi nyúl végül nem okozott
olyan ökológiai problémát Magyarországon,
mint pl. Ausztráliában, ahol helyenként katasztrofális állapotokat idéz elő az idegenhonos nyúlfaj túlszaporodó állománya.
Bajor Zoltán
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Élőhelykezelés a Tétényifennsík helyi jelentőségű
természetvédelmi területen
munkákhoz pénzügyi források is elengedhetetlenek. Önkéntes munka, illetve pénzügyi támogatások nélkül a kezelésekre nem kerülhetett
volna sor.
Az élőmunkát elsősorban mindig is a lelkes
önkéntesek biztosították. Az állandó önkéntescsapatot eleinte a Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület és a Budatétényi Polgári Kör
tagjai, illetve a környék természettudatos lakói
adták, mely társaság 2011-től kiegészült a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) tagjaival és jelentős társadalmi

Az illegális szemétlerakók
felszámolása
A védelem kezdeti éveiben a legégetőbb probléma az illegális szemétlerakás volt. Ez a folyamat a honvédségi tevékenységek végeztével
szinte azonnal kezdetét vette, és az ellene való
küzdelem is jócskán megelőzte a védetté nyilvánítást. Első lépésként az évek alatt behordott
nagymennyiségű kommunális hulladék, lom
és építési törmelék összegyűjtése, illetve elszállítása történt meg, mellyel párhuzamosan
sor került a fennsíkra bevezető utak lezárására is. Ez utóbbi feladat elsősorban földsáncok
építésével valósult meg, melyek a sorompónál
hatékonyabban tartják távol a járműveket.
Természetesen néhány helyen sorompók kihelyezése is történt, hisz a területre való bejutás

Mészáros Péter

A Tétényi-fennsík védetté nyilvánításával a természeti értékek jogi oltalma létrejött, és a legnagyobb veszély, vagyis a terület beépítése, elhárult. Ezt követően kezdetét vette a gyakorlati
természetvédelem, vagyis megkezdődhettek a
védetté vált terület természeti értékeinek hos�szú távú megőrzését segítő munkálatok. Ezek
fenntartó jellegű beavatkozások, tehát időről
időre el kell végezni őket, hogy a természeti értékek fennmaradását, sőt esetenként helyzetük
javítását biztosíthassuk. Az ilyen tevékenységnek jelentős az élőmunkaigénye, és bizonyos

A kezelés a hatályos természetvédelmi kezelési tervnek megfelelően, a szükséges engedélyek birtokában történik.

A szemétszedés eredménye a Kamaraerdei út környékén 2001-ben

Mészáros Péter

bázisukkal. Mindemellett kezdetektől fogva
állandó partner a Fitoland dísznövénykertészet
is. A 2012-ben létrejött Budapesti Természetvédelmi Őrszolgálat is rendszeresen részt vesz
a kezelésekben, míg 2017-től a fővárosi helyi
jelentőségű védett területek természetvédelmi
kezelésével megbízott Főkert szakembergárdája
is igen jelentős részt vállal a kezelések kivitelezésében. Egy-egy akció keretében segítettek
már különböző cégek, illetve intézmények önkéntes csoportjai, mint a Magyar Telekom, az
Ombudsmani Hivatal, vagy a Magyar Turisztikai Ügynökség munkatársai is, sőt többször
kapunk lelkes segítséget a környező iskolákból
és egyetemistáktól is.
Az anyagi háttér megteremtése mindig az aktuális pályázati lehetőségektől függ. Az élőhelyek kezeléséhez az évek során számos helyről
kaptunk segítséget, így pl. a KvVM Zöld Forrás
KAC és KÖVICE kereteiből, Budapest Főváros
Önkormányzatától, a Fitoland dísznövénykertészettől.
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Földsánc kialakítása az illegális szemétlerakás megakadályozására 2007-ben
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lehetőségét biztosítani kell (pl. a későbbi természetvédelmi kezelések miatt, tűzoltók bejutásának biztosítására). A szemét kérdése napjainkra a terület nagy részén normalizálódott,
a bejutás ellehetetlenítésével a belső területeken újabb szemétlerakással nem kell számolni. A terület közúttal határos szélein azonban
koránt sem ilyen kedvező a helyzet, az utak
mellől évről-évre továbbra is sok köbméter
szemetet kell összegyűjteni, és ez a helyzet
napjainkban sem javul.
A gyepek cserjésedésének
megakadályozása

A probléma már az 1999-es védetté nyilvánításkor is ismert volt, és a szakemberek számára
nem volt kérdés, hogy mihamarabb tenni kell
ellene. Az első beavatkozásra már 2000 őszén
sor került, melyet követően – kisebb-nagyobb
területeken – minden évben elvégezték a cserjék ritkítását. Ennek szükségessége a természetvédelmi terület kezelési tervébe is bekerült.

legeltetett terület ilyen célú hasznosítása teljesen megszűnt. Ugyanis a legelő jószág a folyamatos rágásával fenntartotta a gyepet, hiszen a
fák és cserjék megjelenő magoncait is lelegelte.
A legeltetés felhagyása megszüntette ezt a hatékony kontrollt, így a korábbi nagy kiterjedésű
gyepeken felverődő fásszárúak megerősödtek,
és az állományaik egyre több helyen záródni
kezdtek, vagyis a terület cserjésedésnek indult.
Ez a folyamat évszázados léptékben – beavatkozás nélkül – a terület (vissza)erdősödéséhez
vezetne (ezt nevezzük szukcessziónak). Mindez
természetes folyamat, de jelen esetben mégis
veszélyeztető tényezőnek kell tekintenünk. Ennek az az oka, hogy a gyepi életközösségeket
alapvetően fényigényes fajok alkotják, melyek a
cserjésedés során fokozatosan árnyékba kerülnek, így lassan megritkulnak, majd eltűnnek.
Ha hagynánk ezt a folyamatot érvényesülni,
akkor a terület legféltettebb természeti értékeit,
a sziklagyepek és sztyepplejtők (platógyepek)
fajait veszítenénk el.

A cserjeirtás tervezése
A cserjésedő foltok visszaszorítása természetvédelmi szempontból kényes feladat. Fontos
látni, hogy jelen esetben a cserjésedés őshonos
fajokkal (egybibés galagonyával, kökénnyel,
sóskaborbolyával, vadrózsával stb.) történik.
Ezek a fajok éppen olyan teljes értékű tagjai a
magyar növényvilágnak, mint azok a ritka, védett gyepi növények, melyek érdekében kivágjuk őket. E mellett jelentős szerepet töltenek
be búvóhelyként és táplálékforrásként (például madaraknak, kisemlősöknek, rovaroknak).

Az egykor legeltetett fennsíkon az előretörő fásszárú növények a rendkívül értékes gyepek rovására terjednek
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Összességében tehát a biológiai sokféleség
szempontjából a cserjék fontos részei az élőhelynek.
A számos pozitív tulajdonság ellenére mégis
részleges visszaszorításuk mellett döntöttünk.
Ez azzal magyarázható, hogy ezek a fajok jóval gyakoribbak, mint a gyakran súlyosan veszélyeztetett, ritka, védett növények, melyekkel
azonos élőhelyen fordulnak elő, és melyeket
kiszorítanak onnan. Mindezekre tekintettel tehát szakmai szempontból a cserjék visszaszorítása szükséges, de nem cél azok teljes kiirtása.
Ez természetvédelmi szempontból óriási hiba
lenne. Mindezek fényében tehát a kezelés célja a mozaikos szerkezetű élőhely kialakítása és
fenntartása, melyben az egyes mozaikelemek a
gyepek, a cserjés és a fás foltok.
A fentieknek megfelelően a cserjeirtással
érintett terület kijelölését körültekintő tervezésnek kell megelőznie. Természetvédelmi
szempontból két alapvető tényezőt kell megvizsgálni.

Gergely Attila

A fennsík természeti értékeit nem csak emberi
tevékenységek veszélyeztetik. Bizonyos természetes folyamatok a gyepekhez kötődő természeti értékek visszaszorulását eredményezhetik.
Ezek közül a legnagyobb problémát a gyepek
cserjésedése okozza. A jelenség arra vezethető vissza, hogy az évszázadokon keresztül
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Cserjék vágása körfűrésszel ellátott motoros kézi fűkaszával
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– Hol vannak a legértékesebb gyepfoltok,
amelyek védelme, illetve területük növelése
érdekében a cserjéseket vissza kell szorítani.
Ennek eldöntése az előforduló ritkább növényés állatfajoktól függ. Minél több van ezekből,
illetve minél jobb, természetesebb szerkezetű a
gyep, annál értékesebb.
– Hol vannak azok a cserjés foltok, melyeket
meg kell kímélni. A gyepekhez hasonlóan itt is
az előforduló értékeket vizsgáljuk (például ritkább fa- vagy cserjefajok előfordulása, fészkelő
madarak, a termés mint kedvelt madáreleség).
A terület kezelésén dolgozó szakemberekkel
egyeztetve általános szabályként fektettük le,
hogy azokon a területeken nem kezdünk cserjeirtást, ahol a cserjés már régóta záródott, alóla a gyepekhez kötődő növények a fényhiány
miatt már kiszorultak, esetleg erdei fajok már
megjelentek. Az ilyen helyeken a gyep már nehezen regenerálódna, így célszerűbb hagyni az
erdős foltok kialakulását.
E két kérdés szakszerű megítélése feltétlenül
naprakész terepi vizsgálatokat igényel.
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A cserjeirtás gyakorlati kivitelezése
Mielőtt a cserjék vágásának nekiállunk, fontos
a területet alaposan bejárni, és a megkímélendő cserjefoltokat, fákat és facsoportokat megjelölni, hogy a beavatkozás közben véletlenül se
kerüljenek kivágásra. Ezt követően kezdődhet
a cserjék kivágása. Az általunk kezelt területen ezt motorfűrésszel (láncfűrésszel) vagy
körfűrésszel ellátott motoros kézi fűkaszával
végezzük. A következő lépés a kivágott cserjék lehordása a területről. Az erre alkalmazott
módszerek palettája igen széles, de talán a leghatékonyabb a kiterített, strapabíró ponyvára
pakolt cserjekupac, melyet négy ember a ponyva sarkainál megfogva könnyen el tud juttatni
a gyűjtőhelyre. Ez után kezdődik vagy ezzel
párhuzamosan zajlik az összegyűjtött cserjék
ledarálása és elszállítása a területről.
Ezzel még nem tekinthető befejezettnek az
élőhely kezelése, ugyanis ezt követően néhány
éven keresztül időnként vissza kell menni a területre és a körfűrészes fűkaszával le kell vágni

Korda Márton
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A levágott cserjék darálása és elszállítása a területről

A levágott cserjék hordása a gyűjtőhelyre ponyva segítségével

a felverődő sarjakat. Erre azért van szükség,
mert a kivágott cserjék többsége (különösen az
egybibés galagonya) tuskóról nagyon jól sarjad,
és gyorsan regenerálódik. Ha a visszavágást
nem végezzük el, akkor néhány év alatt megint
termetes cserjévé nőnek. A rendszeres visszavágás következtében viszont néhány év alatt
elpusztulnak.
A leírt művelet kapcsán felmerülhet, hogy
miért a kézi eszközök alkalmazását preferáljuk, a jóval hatékonyabb szárzúzóval szemben.
Ennek az az oka, hogy a kézi eszközök sokkal
kíméletesebbek, nem okoznak számottevő talajsebzéseket. Ami ennél is fontosabb különbség, hogy a szárzúzó az összezúzott növényi
törmeléket szétteríti a területen, mely a gyep
leromlását, gyomosodását eredményezi, ezzel
szemben a kézi módszerekkel a kivágott cserjéket teljesen lehordjuk, így a munka végeztével
jó állapotú gyepet hagyunk hátra. Gyakran felmerül a kérdés, hogy miért nem ássuk ki gyökerestül a cserjéket, amivel megakadályoznánk

a sarjadzást. Ebben az esetben is hangsúlyozni
kell, hogy a cél a gyepek megőrzése, védelme.
Ha a cserjéket kiásnánk, az nagyon jelentős
bolygatással járna, és a gyepet nagy kiterjedésben tönkretenné. Így valóban megakadályoznánk a cserjék sarjadzását, de az elsődleges
célunk – a gyep védelme – nem valósulna meg.
Tapasztalatok és jövőkép
Az első, kísérleti beavatkozásra 2003-ban került
sor. Ekkor kb. 700 m2-en távolítottuk el a cserjéket. Ezt követően minden évben zajlottak cserjeirtással kapcsolatos beavatkozások, az adott
évi lehetőségeinktől függően kisebb-nagyobb
területeken. A kezelések történetében fontos
mérföldkő volt, hogy 2011-ben – és azóta minden évben – az MME-vel közösen hirdettük
meg az élőhelykezelést. Az aktív természetvédelmi beavatkozásokat nem csak szakértelmükkel és eszközeikkel segítették, de mozgósították
igen jelentős önkéntesbázisukat is. A munka
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szervezésével és kivitelezésével kapcsolatos tapasztalataink évről-évre egyre bővültek, így ma
már rutinszerűen végezzük a terület természetvédelmi kezelését.
Napjainkig (2020) mintegy 18 hektáron
végeztünk a cserjések visszaszorítását célzó
beavatkozásokat nagyjából 10 helyszínen. Tapasztalataink szerint az elvégzett munkák hatékonyan segítik a gyepek regenerációját, illetve
védelmét. Nyilvánvaló azonban az is, hogy ezek
a beavatkozások csak ideiglenesen jelentenek
megoldást, a folyamatosan megjelenő cserjék
ellen rendszeresen fel kell lépni. Ahogy arról
fentebb már szó esett, a területet egykor legelőként hasznosították, és a cserjésedés a legeltetés
megszűnése miatt indult meg. Ezt figyelembe
véve kézenfekvő volna a legeltetést visszaállítani, ami hosszú távon is segítené a gyepek
fenntartását. Mindez szakmailag is kívánatos
volna, de sajnos egyelőre nem sikerült megoldani, hogy a területre megfelelő állatállomány
kerüljön, de hosszú távon ez a célunk.
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Gyeprekonstrukció az egykori
honvédségi sertéshizlalda helyén
Sajátos természetvédelmi kezelési feladatot ad
a terület északkeleti felén található egykori – a
2000-es évek közepén elbontott – sertéshizlalda
területe. A hosszú éveken át működő hizlalda
környékén az élőhelyek erősen degradálódtak,
gyomosodtak, az érzékenyebb növényfajok eltűntek. A hizlalda épületének lebontása és az
építési törmelék elszállítása lehetővé tette, hogy
az érintett területen megkezdődjenek az aktív
természetvédelmi beavatkozások.
Élőhely-rekonstrukciós munkálataink célkitűzése a területen a platóra jellemző lejtősztyepp
regenerációjának elősegítése (felgyorsítása) a
ruderális (romtalajokra jellemző) gyomnövényzet rendszeres eltávolításával. Erre esélyt
adtak a terület adottságai: viszonylag kis mérete (kb. 1 hektár), és az érintkező természetes
állapotú árvalányhajas lejtősztyeppek közelsége, ahonnan várható volt a „jobb” (természetes

Gergely Attila

Korda Márton

Mozaikosan cserjésedő gyep a cserjék visszaszorítása előtt (fent) és után, a következő nyáron (lent)

A paréj lórom kaszálása és gyűjtése az egykori hizlalda területén

mintaterületeken. Kezelésünk eredményeként
már a 3. évtől kezdve megfigyelhettük a gyomfajok tömegességének csökkenését, az állomány
alkotó, többnyire társulásközömbös, illetve a
sztyepprétre is jellemző füvek – pl. tarackbúza, csomós ebír, siskanád, fenyérfű, valamint a
sztyeppréti pusztai csenkesz, vékony csenkesz és
a vékony perje – fokozatos térnyerését. A fajkészlet változásának vizsgálatai alapján a spontán regeneráció elősegítése („felgyorsítása”) sikeresnek
mondható. A gyomok visszaszorulása mellett
megjelentek a természetes kísérőfajok is, pl. hegyi len, magyar zsálya, ligeti zsálya, csabaíre vérfű, magyar szegfű és a védett csinos árvalányhaj
is. A tájseb „begyógyult”: a teljesen antropogén,
mesterséges eredetű sitt- és sóderkikopások kivételével a gyep szinte teljesen bezárult.
Az érintett terület teljes regenerációja még
hosszú időt vesz igénybe, de kezelésünk érdemben hozzájárul ahhoz, hogy ezt a területet is a
lehető leggyorsabban újra benépesítsék a fennsík értékes életközösségei.

A sertéshizlalda még álló épülete 2004-ben (balra) és a bontást követően regenerálódó terület 2019-ben (jobbra)
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folyamatosan visszafertőződik, de állománya a
rendszeres kaszálással kordában tartható. A Tétényi-fennsíkon természetvédelmi szempontból a kevésbé problémás fajok közé tartozik,
mivel a jobb sztyeppréteken és sziklagyepekben
nem képes érdemben megtelepedni.
A területen előforduló inváziós fajok közül a
legkomolyabb természetvédelmi veszélyforrás a
mirigyes bálványfa. Ennek egyrészt az az oka,
hogy a bálványfa rendkívül agresszívan terjed
(magról és gyökérsarjakról egyaránt) a legértékesebb élőhelyeken is, másrészt, hogy nagyon
nehezen irtható. A fa puszta kivágása csak ront
a helyzeten, mert erre rendkívül erőteljes gyökérsarjképzéssel reagál, melynek eredményeként több méter átmérőjű körben, sok száz sarjból álló foltokat hoz létre. Jelenlegi ismereteink
szerint a bálványfa hatékony irtása csak vegyszeres úton oldható meg. A vegyszerhasználat –
főleg, hogy védett területről van szó – nagy körültekintést igényel, mind a vegyszert használó
egészségének, mind pedig a természeti értékek

Inváziós növényfajok (özönnövények)
irtása
A területen elsősorban a keskenylevelű ezüstfa
és a mirigyes bálványfa okoz jelentős problémát,
de helyenként a parlagfű is nagyobb állományokat alkot, és kisebb foltokban az ecetszömörce
és a fehér akác is gondot jelent. Az inváziós fajok elleni védekezés ma már a természetvédelem
alapvető feladatainak egyike, így a Tétényi-fennsíkon folytatott élőhelykezelések kezdetétől fogva végezzük ezt a feladatot is. A beavatkozások
célja e fajok esetében alapvetően a teljes kiirtás.
Az említett fajok közül a parlagfű kezelése a
legkevésbé problémás. Ahol nagyobb állományai alakulnak ki – elsősorban a gyalogutak
mentén – ott virágzása előtt lekaszáljuk. Ezzel
nem csak a faj visszaszorítását segítjük elő, hanem a sokaknak komoly allergiás reakciókat
okozó virágporszórást is megelőzzük. A parlagfű végleges kiirtása gyakorlatilag reménytelen.
Rendkívül hatékonyan terjed, ezért a terület

Google Earth

növénytársulásokat jellemző) növényfajok spontán betelepülése. A roncsolt felszínen, az egykori
épületek (ólak) helyén felverődött gyomtársulások tisztítókaszálását 2007-ben kezdtük meg, és
évente 2–3 alkalommal végeztük el. A kezdetben
igen nagy tömegű kaszálékot (zöld biomasszát)
a területről minden alkalommal lehordtuk, amivel megakadályoztuk, hogy a növények lebomlásával a tápanyag visszakerüljön a sekély, köves
talajba. A domináns paréj lóromot („vadsóskát”)
és a fekete ürömöt még magérlelés előtt levágtuk,
így szívós munkával mára már sikerült szinte
teljesen visszaszorítanunk ezeket az agresszívan
terjedő gyomfajokat. A rekonstrukciós helyszín
déli sarkában található trágyadombot (kb. 120
m3) elszállítottuk. Ez a rész olyan „fertőzési gócnak” számított, ahol a hatalmas gyommagkészlet és a tápanyag-túlkínálat tartóssága folytán
a ruderális gyomfajok eltávolítása reménytelen feladat lett volna. A 4. évben a szomszédos
(érintkező) természetközeli állapotú gyepekből gyűjtött magvakat vetettünk el alkalmas
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A mirigyes bálványfa terjedésének megakadályozására szelektív lehetőség a törzsinjektálás: első lépés a furat
elkészítése (balra), majd a vegyszer furatba juttatása (jobbra)
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a bálványfához képest némileg könnyebben
kezelhető. Ez elsősorban azzal magyarázható,
hogy kivágása esetén elsősorban tuskóról sarjad, gyökérről jóval kisebb intenzitással, ami
az utókezelést nagyban megkönnyíti. A képződött sarjakat időnként leverve viszonylag
gyorsan elérhető a fa teljes pusztulása. Tapasztalataink szerint a kivágott ezüstfa tuskójának
vegyszeres kenése jelentősen csökkenti a képződő sarjak mennyiségét. Kísérleti céllal próbáltuk az ezüstfák vegyszeres injektálását is, és
az eljárás e faj esetében is kedvező eredményeket mutat.
Országosan nem tartjuk inváziós fajnak, de
a Tétényi-fennsíkon jelentős problémát okoz a
feketefenyő terjedése. A területen az 1960-as
években hoztak létre kisebb-nagyobb kiterjedésű fenyveseket, elsősorban a Balatoni út,
illetve a Dózsa György út mentén úgynevezett talajvédelmi erdőket, melyekbe erdei- és
feketefenyőt ültettek. Elsősorban a hazánkban
nem őshonos feketefenyő esetében tapasztaljuk, hogy az erdőfoltok környéki értékes gyepekben jelentős mennyiségben jelennek meg a
fenyőcsemeték, és ezek idővel fává cseperednek. Így ezek visszaszorításáról is gondoskodni kell. A fentebb tárgyalt fajokhoz képest a
feketefenyő egyszerűen kezelhető, mivel sekélyen gyökerező idősebb csemetéi is könnyedén
kihúzhatók, és az idősebb fák sem sarjadnak
a kivágás után, így e faj esetében utókezelést
nem kell tervezni.
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A növényi invázióról
Egy terület élővilágát nem csak a természet alakítja, arra az ember is sokféleképpen hat.
Például úgy, hogy szándékosan (pl. kertbe telepítve) vagy véletlenül (pl. egy cipőtalpról
lehulló maggal) olyan növényeket ültet oda, melyek korábban nem fordultak elő, ott nem
őshonosak, tehát idegenhonosak. Az idegenhonos növények a legkülönbözőbb helyekről
kerülhetnek hazánkba. Ismertek Európa más tájairól és más kontinensekről származók is.
Ezek többsége nem okoz problémát, de kb. 10 százalékuk olyan kedvező életfeltételeket
talál, hogy terjedni kezd, és nagy területeket hódít meg. Az ilyen növények gyakran minden
más növényfajt kiszorítanak maguk közül. Ezeket hívjuk inváziós növényfajoknak, vagy
találó magyar kifejezéssel özönnövényeknek. Az invázió jelensége világszerte az egyik legjelentősebb természetvédelmi probléma, mivel az inváziós fajok betolakodnak az őshonosok közé, sőt, gyakran teljesen elfoglalják azok területét, és megszüntetik sok-sok őshonos
növény- és állatfaj élőhelyét. Másképpen fogalmazva: az özönnövények az őshonos természeti értékeink megritkulását vagy akár teljes eltűnését is okozhatják!
Korda Márton

Tapasztalatok és jövőkép
Az özönnövények elleni küzdelem alapvetően
sikeresnek mondható, de sok tennivalónk van
még ezen a téren. Egyrészt még jócskán vannak
kezeletlen állományok a területen, másrészt
számolni kell a folyamatos visszafertőzéssel (a
környező kertekből, utak mentéről stb.), és új
fajok megjelenésével is. Fontos feladat, hogy
a területet rendszeresen ellenőrizzük, és az új
helyeken megjelent özönfajok visszaszorítását
mihamarabb megkezdjük. Ekkor még jóval
egyszerűbben és sokkal olcsóbban kezelhető a
probléma.
Korda Márton és Gergely Attila

A Tétényi-fennsík két legveszélyesebb özönnövénye a mirigyes bálványfa (balra) és a keskenylevelű ezüstfa (jobbra). Mindkét faj Ázsiából származik

Korda Márton

megóvásának érdekében. A kezelést végzők védelme a megfelelő védőöltözettel oldható meg,
míg a természeti értékek károsodása a szelektív
vegyszerhasználattal kerülhető el. Erre a bálványfa esetében két lehetőség adódik.
– A vékonyabb (5 cm törzsátmérő alatti) egyedek és sarjak a kéreg vegyszeres kenésével
sikeresen irthatók. Ekkor egy hosszú nyelű
ecsettel (ún. radiátorecsettel) juttatjuk a
vegyszert a törzsre, ügyelve arra, hogy csak
annyi vegyszer kerüljön az ecsetre, hogy az
ne cseppenjen le a talajra, illetve ne csorogjon
le a törzsön. Ez a módszer csapadékos időben
nem alkalmazható, mert a víz a vegyszert lemossa a felületről.
– Az 5 cm-nél vastagabb törzsek esetében a
törzsbe injektált vegyszer vezet célra. Ekkor
a törzset (vastagságától függően több helyen
is) megfúrjuk, és egy arra alkalmas eszközzel (pl. injekciós fecskendővel) bejuttatjuk a
gyomirtót, majd a furatot lezárjuk (pl. gittel),
megakadályozva az elcseppenést, illetve kicsorgást. Ezt a módszert bármilyen időjárási
viszonyok között alkalmazhatjuk.
Bármely megoldást is alkalmazzuk, a kezelés időpontjaként a nyár végi, őszi időszak a
legkedvezőbb. Tapasztalataink szerint a beavatkozással sikeresen vissza lehet szorítani a
bálványfát. A magoncok, illetve csemeték (kb.
ceruza vastagságú törzsig) általában még kézzel
is kihúzhatók. Ez a módszer csak akkor hatásos, ha gyökerestül ki tudjuk húzni őket. Ebben
az esetben vegyszer használata nélkül is sikert
érhetünk el.
A bálványfánál alkalmazott módszerrel kezeljük a terület néhány pontján előforduló ecetszömörcét is. Magról kevésbé terjed, de sarjképzése vetekszik a bálványfáéval, így ebben az
esetben is indokolt a vegyszerhasználat.
A fennsík helyi jelentőségű védett területén gyakori inváziós fafaj a keskenylevelű
ezüstfa, melyet az 1970-es években ültettek
nagyobb mennyiségben a Balatoni út menti
fásításokba. Idővel a madarak széthurcolták a
magvait az egész területen, így ma már szinte
mindenütt előfordul. Legnagyobb állománya a
védett terület központi részén kialakult, nagy
kiterjedésű cserjés-fás foltban van. Az ezüstfa
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A tudományos igénnyel, de a nagyközönség
számára is érthető nyelvezeten írt könyvet a
kerületben és kerületen kívüli iskolákban is
terjesztették.
Még ebben az évben elkészült a Tétényi-fennsík területéhez kapcsolódó, a terepi oktatást segítő munkafüzet és tanári útmutató is.
Az 1999-es védetté nyilvánítást követően a
Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület aktivistái a Fitoland dísznövénykertészet segítségével
három tájékoztató táblát helyeztek el a védett
terület peremén, az egykori „Szoborpark” (ma
Memento Park) mellett, a Balatoni út és a Dózsa
György út kereszteződésénél levő autóbuszmeg
álló közelében és a Kamaraerdei úton, a „Dűlő
út” elnevezésű autóbuszmegálló mellett. A táblákkal egy időben elkészült a területet bemutató

A védetté nyilvánítást követően kihelyezett tájékoztató tábla

Élőhelykezelésre induló lelkes csapat 2000-ben. A háttérben
az Oktató Kutató Ház

Mészáros Péter

A természetes élőhelyek és azok fajainak megóvása mellett a védett területek fontos szerepet
töltenek be az ismeretterjesztésben, a környezeti nevelésben és az oktatásban is.
A Tétényi-fennsík természeti értékeket feltáró kutatására az 1990-es évek elején került
sor. Ezt hamar követte a terület növény és állatvilágát bemutató első kiadvány. A Természeti
kincsek Dél-Budán című könyvben a kutatók
tudományos hangvételű tanulmányokban számoltak be eredményeikről. A tanulmánykötet a
XXII. kerület iskolái mellett más oktatási intézményekbe is eljutott.
Az inkább szakmai közönségnek készült kötetet 1998-ban követte a Budatétényi Polgári
Kör Tétényi-fennsík című kiadványa, melynek célja kifejezetten az ismeretterjesztés volt.

Mészáros Péter

A Tétényi-fennsík szerepe az
ismeretterjesztésben és az
oktatásban

A védett területet bemutató leporelló (1999)

A tanösvénytáblák helyének kialakítása 2005-ben

A 2005-ben átadott tanösvény vezetőfüzete (balra) és 2015-ben megújult kiadása (jobbra)
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Az élőhelykezelésen a résztvevők mindig számíthatnak a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által
szervezett madárgyűrűzési bemutatóra is

leporelló, ennek példányait a táblákra szerelt kis
tartóba helyezték ki.
A védett terület bemutatása nem csak a
helyszínen folyt. A területet jól ismerő kutatók
tollából 2000-ben megjelent egy ismeretterjesztő cikk a TermészetBúvár folyóiratban Szubmediterrán sziget – a Tétényi-fennsík címmel.
Ugyancsak az 1999-es védelmet követő projektek egyike keretében Természetvédelmi Oktató
Kutató Ház létesült a fennsík közeli Csúcs utcában egy korábbi hétvégi házban. Bő évtizeden
keresztül ez a kellően felszerelt bázis volt a háttere a fennsíkon végzett munkáknak és tudatformáló tevékenységnek.
A papír alapú bemutatás, ismertetés mellett,
szinte azokkal egy időben, elkészült a fennsík
értékeit bemutató virtuális tanösvény. Ez egy
PowerPoint prezentáció formájában volt elérhető CD lemezen.

A virtuális tanösvény előképe volt a 2005-ben
elkészített valós tanösvénynek. Ennek útvonalát
bejárva részint táblák, részint egy füzet segítségével ismerkedhetnek meg a látogatók a fennsík geológiájával, botanikai, zoológiai, történeti
értékeivel, és példát láthatnak néhány ökológiai
jelenségre is. A tanösvény és a hozzá tartozó füzet 2015-ben megújult.
A fennsíkon kialakított tanösvény 2017-ben jelentős eseményhez érkezett: a Magyar Madártani
és Természetvédelmi Egyesület (MME) a már
meglévő tanösvényt tovább fejlesztette. Ennek részeként tizenkét új, nagyméretű táblát helyeztek
ki, és megteremtették az összeköttetést a Kamaraerdő tanösvénnyel. Ennek eredményeként úgy
tehetünk a környéken akár 5 km-t is meghaladó
túrát, hogy lakott területet nem érintünk.
A környezeti nevelés és tudatformálás a fennsíkkal kapcsolatos minden természetvédelmi

Mészáros Péter

A 2017-ben megújult tanösvényen új táblák fogadják a látogatókat

A Kolonics György Általános Iskola növendékei a tanösvényen 2016-ban
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A felső tagozatosok terepversenyének egyik állomása a Tétényi-fennsíkon 2014-ben

tevékenység során kiemelt szempont. A különböző beavatkozások alkalmával sosem marad
el az önkéntesek bevonása, illetve az ő tájékoztatásuk az elvégzendő feladatok szakmai hátteréről. Az ismeretterjesztés témakörében külön
említést érdemel az évenként megrendezett élőhelykezelési akciónap, melynek során az MME
madárgyűrűzést is tart a rendezvényen résztvevők legnagyobb örömére.
A fennsík az elmúlt évtizedekben a környezeti nevelés és a tantermen kívüli oktatás helyszínévé vált.
Az óvodáskortól a nyugdíjas korig bezárólag voltak résztvevői a Zöld Jövő rendszeresen
megrendezett bejárásainak.
Számos óvoda, iskola tartott itt tantermen
kívüli foglalkozást, valamely jeles naphoz
kapcsolódó programot, és volt olyan iskola,
amely nyári ökológia tábort szervezett. Voltak iskolák, amelyek pedagógiai programjába
is bekerült a fennsík. Több alkalommal itt került sor a kerületi felső tagozatos környezet- és

természetvédelmi terepversenyre a Zöld Jövő
szervezésében.
A természetvédelmi terület környezeti nevelésben, oktatásban betöltött szerepét tovább
erősíti az elmúlt két évben a XXII. kerületi Önkormányzat és a Magyar Környezeti Nevelési
Egyesület által szervezett pedagógus-továbbképzés. Az évenként több mint húsz nevelő
részvételével lezajlott képzést a környezeti nevelők mellett a fennsíkot jól ismerő biológus
szakemberek tartották. A képzések anyaga az
önkormányzat kiadásában a Természetfürkészet
a Tétényi-fennsíkon – Szakmai segédlet címmel
jelent meg. A közoktatáson kívül a fennsík a felsőfokú oktatásban is szerepet kapott. Az elmúlt
húsz évben számos tudományos diákköri dolgozat, szigorlati dolgozat, diploma- és szakdolgozat témája kötődik a Tétényi-fennsík védett
területéhez.
Kecskés Ferenc

A Tétényi-fennsík sokunk szívügye volt régen,
és ma is az. Nem kis sikert értünk el a megvédésével, és nagy odaadással foglalkozunk vele
napjainkban is. Szeretnénk, ha e jelentős értéket a jövő nemzedékei is magukénak éreznék.
A természet oltalma talán nálunk is felértékelődik, és remélhetőleg sikerül a társadalmat
visszafordítani a természettől való elszakadástól. A fennsík jelentős fővárosi zöldterület,
s lehetőségeit majd jobban ki kell használni a
tudatformálás, a környezeti nevelés terén. Az
okos város nyilván nem áll majd meg a fennsík szélénél, bár nem célunk, hogy ifjabbak és
idősebbek okostelefonjaikba mélyedve járjanak
a területen. Túl a tanösvény tábláin azonban alkalmazások formáiban is közkinccsé lehet majd
tenni a fennsíkot érintő friss információkat,
háttérelemeket a jövő látogatói számára.
Nagy dilemma az élőhelyek fenntartása és
kezelése. A cserjésedő terület jelenleg sokszorosa annak, amit évente levágunk, ritkítunk,
így egyfelől a beavatkozások intenzitását kell

növelnünk, másfelől a természetközeli, hagyományos módszerek felé kell visszalépnünk. Már
évek óta napirenden van a legeltetés visszaállítása, ami az eredeti tájhasználat egyik alapvető formája volt itt. A mai helyzetben már nem
könnyű ezt megoldani, de kellő támogatással
járható út lehet.
Az óvodásoktól az iskolásokon, családokon
át a főiskolásokig és a kutatókig továbbra is sok
mindenki megtalálhatja itt a neki tetszőt, örömet okozót, a virágos gyepet a benne szaladó
gyíkokkal, a cserjéket, facsoportokat madárénekkel, az unikális növényritkaságokat, lepkéket, bogarakat, vagy akár a korabeli ütegállások
és lövészárkok nyomait, határköveket, a geodéziai alappontot.
Bátorítjuk a Kedves Olvasót, hogy minél
gyakrabban nézzen ki a Tétényi-fennsíkra, biztassa erre környezetét is, és számítunk segítségére az értékek további megőrzésében.
Mészáros Péter

Bajor Zoltán

Mészáros Péter

Jövőkép

Közös felelősségünk és érdekünk a Tétényi-fennsík változatos természeti értékeinek megőrzése
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A Tétényi-fennsík Budapest természeti területeinek egyik legfontosabb tagja, mind kiterjedése, mind ökológiai
értékei miatt. A helyi közösség két évtizeddel ezelőtt komoly erőfeszítésekkel védte meg a beépítéstől, és azóta sem
hagyta magára. Értékfelmérő, bemutató, élőhelykezelő és környezeti nevelőmunka folyt s folyik ma is a területen.
Könyvünk bemutatja a fennsík geológiai és földrajzi viszonyait, tájtörténetét, de mindenekelőtt növény- és
állatvilágát, illetve azt a munkát, amit az elmúlt húsz évben végeztünk az értékek védelméért.
Az év bármely részében élmény itt, a város közvetlen közelében kisebb-nagyobb sétát tenni,
és elmerülni a természet szépségeiben. Erre is biztatunk mindenkit könyvünkkel.

