
 

 

 

 

 

 

 

Javaslat a Tétényi-fennsík országos jelentőségű 

védett természeti értékké nyilvánítására 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



A Tétényi-fennsík a Budai-hegység előterében elhelyezkedő, környezetéből mintegy 

100-150m magasan kiemelkedő, nagyrészt szarmata mészkő alkotta rög. Északon és észak-

keleten a Budaörsi-medence és annak lefolyása, a Kőérberki-patak völgye, keleten és délen a 

Duna-völgye határolja. Nyugaton a Szidónia völgy választja el a jellegében nagyon hasonló 

Érd-Sóskúti-fennsíktól.  

Területének nagy hányada ugyan napjainkra már beépült, de a plató központi területe a 

főváros budai oldalát szegélyező „zöld gyűrű” egyik természetvédelmi szempontból is értékes 

része.  

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.  A munka eredményei a "Természeti értékek Dél-Budán" 

című könyvben (Simon T. szerk. 1994: Cserépfalvi – Zöld Jövő) kerültek publikálásra. 

A feltárt természeti értékek alapján már akkor javasolták a fennsíkot országos 

védettségre, de a KTM ezt a javaslatot többször is visszadobta és helyi védettséget javasolt. 

1999-ben a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése a fennsík egy 111 hektáros részére kimondta 

a helyi védettséget.  

A fennsík értékes területei azonban közigazgatásilag nem csak Budapesthez tartoznak, 

hanem több, a fővárosi agglomerációba tartozó község (Budaörs, Törökbálint, Diósd) 

területéhez is. A községek önkormányzatai, Diósdot kivéve, nem foglalkoztak a helyi 

védettség gondolatával, sőt napvilágot láttak olyan tervek, ill. részben megkezdődtek olyan 

beavatkozások, amelyek egyértelműen a természeti értékek elpusztításához vezetnek. 

Napjainkra egyértelművé vált, hogy a Tétényi-fennsík egyedülálló értékeinek 

megmentése csak a terület egészének, nem pedig a közigazgatási felszabdaltságnak 

megfelelően darabokban történő, védetté-nyilvánításával lehet. Ezért javasoljuk az egységes 

országos jelentőségű védettség kimondását. 

 

Indoklás: 

 

"A Kárpát-medence fekvéséből, klimatikus és talajtani adottságaiból adódóan a 

zonális erdőssztyepp nyugati peremét képviseli, e valamikor igen nagy kiterjedésű és 

jellegzetes élővilágú zóna (növény- és) állatfajainak egy nem csekély hányada itt éri el 

elterjedésének nyugati határát. Ebből következően ezek az élőhelyek nem csupán hazai, 

hanem európai szinten is kiemelt természeti értéket képviselnek" (Ronkay L. 1994) - Ilyen 

viszonylag nagy kiterjedésű, sok részében még kevéssé bolygatott, viszonylag egybefüggő 

élőhely csak kevés maradt fenn az országban, ezek egyike a Tétényi-fennsík. 

A fennsík további érdekessége, hogy mint az Alföld és a középhegységeink határán 

elhelyezkedő terület, flórájában és faunájában számos az egyes tájegységekkel közös védett, 

ill. arealgeográfiailag értékes fajt találunk. 

A zonális sztyepp és erdőssztyepp európai részének teljes átalakítása miatt a 

nemzetközi természetvédelmi programokban (a fennsíkhoz hasonló) mérsékeltövi 

gyepterületek védelme kiemelt figyelmet élvez. 

 

 

 

 Védendő élőhelyek (EU Natura2000 Habitat Directive Annex I. alapján) 

- Pannon sziklagyepek (6190) 

- Pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők (6240) 

 

 

 



 Botanikai értékek: 

- Védett növényfajok– köztük „Annex-es” fajok -  nagy faj- (közel 40)  és 

egyedszámban való előfordulásai köztük:  

Colchicum arenarium (homoki kikerics) pannon szubendemikus, fokozottan védett, a 

Duna-Tisza közi homokpusztákra jellemző faj Budai-hegységben egyedülálló 

előfordulás,  

Daphne cneorum subsp. cneorum (henye boroszlán) tömeges előfordulása, unikális 

érték,  

Seseli leucospermum (magyar gurgolya)  dolomitlakó reliktum, pannon endemikus, 

fokozottan védett növény mészkövön való előfordulása,  

Iris humilis susp. arenaria (homoki nőszirom) főként homoki gyepekben, 

dolomitsziklagyepekben élő faj előfordulása, 

Onosma arenaria (homoki vértő) előfordulása,  

Stipa dasyphylla (bozontos árvalányhaj) több helyen nagykiterjedésű foltban 

állományalkotó, 

Convolvulus cantabrica (borzas szulák) és Sternbergia colhiciflora (vetővirág) 

mediterrán jellegű fajok előfordulása. 

- Védendő társulások nem vagy igen kevéssé degradált állományai (nyílt és zárt 

mészkő-dolomit sziklagyepek, lejtősztyepprétek) 

 

Zoológiai értékek: 

-     Különösen fajgazdag ízeltlábú fauna, sok védett (közel 80 faj) és faunisztikailag 

érdekes faj  

előfordulása:  

Nemesia pannonica (magyar aknászpók) unikálisan nagy populációja (nagyobb csak   

a Villányi-hegységből ismert),  

hangyászó pókok több fajának előfordulása,  

Idaea elongaria pecharia a zonális sztyeppfauna egész Eurázsiában is csak néhány  

helyen megtalálható fajának előfordulása, 

számos pontomediterrán, kontinentális-xeromontán és mediterrán-kisázsiai 

lepkefaj  

előfordulása,  

Chondrosoma fiducaria (magyar ősziaraszoló) unikális előfordulása, 

Acrida hungarica (sisakos sáska) a Duna-Tisza közi homokterületek jellemző fajának  

előfordulása, 

Ablepharus kitaibeli fitzingeri (magyar gyík) fokozottan védett faj előfordulása.  

 

Geológiai értékek: 

- Karsztos formákban szegény (helyenként a karrosodás megfigyelhető) felső  

miocén, miocén kori mészkő tömb (főként Szarmata-, kisebb részt Lajtamészkő). 

 

Történelmi, kultúr- és agrártörténeti értékek: 

- I. és II. világháborús sánc és lövészárokrendszer 

- 1870-es évekből származó térképészeti pont 

- A szubmediterrán klímának köszönhető levendulaültetvény maradványai. 

 

 

 

 

 



1. Tétényi-fennsík helyi természetvédelmi terület és pufferzónája (térképmelléklet 1.) 

 

A fennsík Kamaraerdő, 7-es (Balatoni) út közé eső terület részben helyi védettséget élvez, 

részben pufferzóna szerepet tölt be. Az utaktól telepített cserjések, fenyvesek által védett 

központi részsén természetes állapotú sziklagyep-sztyepprét együtteseket találunk.  

A terület botanikai értékei: a három nagy foltban előforduló borzas szulák (Convolvulus 

cantabrica) állomány, a valamikori honvédségi raktárterület közepén levő dombon 

tömegesen tenyésző magyar gurgolya (Seseli leucospermum), a dombhátakat tömegesen 

borító csinos árvalányhaj (Stipa pulcherrima), a helyenként állományalkotó bozontos 

árvalányhaj (Stipa dasyphylla), a dombsorok között megbújó, 150-200 tövet számláló 

sömörös kosbor (Orchis ustulata) állomány, a közel 50 tövet számláló vetővirág 

(Sternbergia colchiciflora) és homoki kikerics (Colchicum arenarium) állomány. 

Zoológiai szempontból különösen a rovarvilág gazdag. Az elmúlt tíz évben rendszeresen 

megfigyelt fajok: a kardoslepke (Iphiclides podalirius), a kis apollólepke (Parnassius 

mnemosyne), a dolomit kéneslepke (Colias chrysotheme), a magyar futrinka (Carabus 

hungaricus) és a sisakos sáska (Acrida hungarica).  

E területen évről-évre megfigyelhető a fennsík értékes hüllőfaja, a pannon gyík 

(Ablepharus kitaibelii). 

A természeti értékek fennmaradását veszélyezteti a szoborpark melletti területrész úttal, 

parkolóval való beépítése és egy víztorony létesítése. 

 

 

 

 

  
                   

Sömörös kosbor            Borzas szulák 

 

 

 



2. A védett terület tervezett kiterjesztése 

 

2.1. A „Mechanikai Művektől” észak, észak-keletre húzódó domboldal  

(térképmelléklet 2.) 

A volt katonai létesítmény kerítése tövében található a fennsík legértékesebb gyepterülete. A 

zavartalan állapotú zárt sziklagyep legértékesebb, unikális ritkasága a henye boroszlán 

(Daphne cneorum). Jelentős értéket képvisel még két orchideafaj, a tarka kosbor (Orchis 

tridentata) és a sömörös kosbor (Orchis ustulata) közel 50-50 töves állománya, valamint a 

leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) néhány tövet számláló előfordulása. 

A terület természeti értékei végveszélyben vannak, mivel magánkézbe került, üdülőövezetté 

való átminősítését elindították és lakóparkot kívánnak a helyén létesíteni.  

Az új tulajdonos megrendelésére készített szakvélemény, amelyet alkotója nem írt alá, 

természetesen nem javasolja a terület védetté nyilvánítását, annak ellenére, hogy a mellékelt 

fajlistában 75 védett növény- és állatfajt sorol fel. A listájából érdekes módon kimaradtak 

egyszerűen felismerhető, a területen gyakorinak mondható védett fajok (pl. tavaszi hérics – 

Adonis vernalis). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Henye boroszlán 

 

 

 

 



2.2. A „Mechanikai Művektől” dél-nyugat irányban fekvő, közigazgatásilag 

Törökbálinthoz tartozó terület (térképmelléklet 3). 

A fennsík talán legnagyobb egybefüggő, nem beépített területe. Az elmúlt évtizedben, 

különösen a terület északi felén erőteljes cserjésedés figyelhető meg. A cserjéseket 

természetes fajok (főként egybibés galagonya - Crataegus monogyna)  alkotják, 

megjelenésük a természetes szukcesszió eredményei. Értékes sziklagyep-, sztyeppterület déli 

és nyugati részén találhatók.  

Botanikai értékei közül legjelentősebb a homoki nőszirom (Iris arenaria) stabil, közel 100 

tövet számláló populációja. E mellett meg kell említeni a leánykökörcsin (Pulsatilla 

grandis), a bozontos árvalányhaj (Stipa dasyphylla), a nagy pacsirtafű (Polygala major) 

és az apró nőszirom  (Iris pumila) előfordulását. 

A gazdag rovarvilág szembetűnő fajai a szép nappali lepkék, közülük rendszeresen 

megfigyelhető a kardoslepke (Iphiclides podalirius), a fecskefarkú lepke (Papilio 

machaon), a kis apollólepke (Parnassius mnemosyne), a dolomit kéneslepke (Colias 

chrysotheme) és a farkasalmalepke (Zerynthia polyxena). 

A terület természeti értékeit az autó- és motocross, az illegális szemétlerakás, valamint az 

M0-s út szélesítése veszélyezteti. 

 

 
 

Leánykökörcsin 

 

 



3. Egyéb védendő területek 

  

A központi résztől utak által "levágott" kisebb területeken is találunk védendő természeti 

értékeket. Ezek védelme régebben szerepelt a védetté nyilvánítási tervekben, napjainkban 

azonban védettséggel kapcsolatban csak a 7-es (Balatoni) úttól északra elterülő területekről 

esik szó. 

   

3.1. M0-s által levágott, Diósddal határos terület (térképmelléklet 4.) 

Az M0-s megépítése Diósd határában egy kicsiny, de nagyon értékes területet vágott le a  

fennsíkból. Itt nyílt és zárt dolomitsziklagyep növényzettel találkozunk mészkövön. A 

társulások legértékesebb növénye a bennszülött, fokozottan védett magyar gurgolya (Seseli 

leucospermum). 

E területen is gyakran megfigyelhetők a  kardoslepke (Iphiclides podalirius), a 

fecskefarkú lepke (Papilio machaon), a kis apollólepke (Parnassius mnemosyne), a 

dolomit kéneslepke (Colias chrysotheme) és a farkasalmalepke (Zerynthia polyxena) 

példányai. 
 

   
 

                  
 

       Fecskefarkú lepke                                          Kardoslepke 
 



3.2. Csúcs utca és környéke (térképmelléklet 5.) 

Az értékes gyepfoltokat tartalmazó területet az 1990-s évek elején a XXII. kerületi 

önkormányzat még védelemre javasolta, ma az önkormányzat vagyonkezelő cége bérbe adta 

és a gyepek nagy részének helyén gombatrágya és építőanyag lerakat található. A megmaradt 

gyepfoltok legértékesebb fajai a bíboros kosbor (Orchis purpurea), a sárga len (Linum 

flavum), a nagy pacsirtafű (Polygala major) és az apró nőszirom (Iris pumila). 

A terület szélén áll a civil szervezetek által kialakított és fenntartott bemutató-, oktató- és 

kutatóház. 

A maradvány gyepfoltokat a terjeszkedő építőanyag- és gombatrágya-lerakat, valamint az 

illegális szemétlerakás veszélyezteti.  

 

3.3.  Nyél utca és környéke (térképmelléklet 6.) 

Mind botanikai, mind zoológiai szempontból igen értékes területrész, bár a védetté 

nyilvánítási javaslatokból hamar kitörölt terület.  

A telepített fekete fenyvesek között megmaradt gyepek legértékesebb növénye a homoki 

kikerics (Colchicum arenarium). 

Itt található a hazánkban egyedül a Tétényi-fennsíkról ismert, fokozottan védett magyar 

ősziaraszoló (Chondrosoma fiduciarium) legstabilabb populációja. 

A terület rendezési, beépítési terv elkészült, reméljük, hogy a botanikusokkal és 

zoológusokkal való egyeztetés alapján az értékes gyepfoltok megmaradnak. 

A beépítésen kívül a területet veszélyezteti a fokozott taposás (focipálya kialakítás) – bár a 

gyep jól regenerálódik – és az illegális szemétlerakás.   

 

 
 

Magyar ősziaraszoló nősténye és hímje 


