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1. Előzmények, vezetői összefoglaló 
 

2020. decemberében két olyan beavatkozás történt a budakalászi Duna-partszakaszon, mely szükségessé 

tette a területtel természetvédelmi szempontból való fokozottabb foglalkozást. A két eset 

természetvédelmi szakértői vizsgálatát elvégeztük és külön dokumentumokban dolgoztuk fel. Az egyik 

dokumentumban a két eset helyszíni vizsgálatai alapján született megfigyeléseket rögzítettük, a 

másikban a két esettel összefüggésben született iratanyagokat vizsgáltuk.  

Jelen harmadik dokumentumban a feladatunk az, hogy egy általános természeti állapotleírást adjunk, a 

természeti állapotot veszélyeztető tényezők bemutatásával, rehabilitációs javaslatok megtételével. 

A háromlépcsős dokumentálás célja az volt, hogy a megrendelő önkormányzat a helyszíni vizsgálatokra 

és az iratok elemzésére épülő szakértői jelentések alapján azonnal megkezdhesse (pontosabban: külső 

szakértő véleményére alapozva folytathassa) az intézkedést a két szóban forgó esetben.  

A jelen tanulmány segít megalapozni azt, hogy az Önkormányzat miért és milyen döntéseket hozzon, 

milyen lépéseket tegyen a közigazgatási területéhez tartozó Duna-part szakasz természeti és táji 

értékeinek védelme és javítása érdekében. A fotómelléklet fontosságára ezúton is fokozottam felhívom 

a figyelmet. A problémák ilyen koncentrációban történő bemutatása, a hozzájuk fűzött képaláírásokkal 

talán sokkoló, de szükséges annak tudatosításához, hogy mi folyik a budakalászi Duna-parton és hogyan 

lehet tenni a hatások mérséklése, felszámolása érdekében. 

A települési szintű vizsgálat Budakalászon túlmutató jelentősége az, hogy gyakorlatilag itt minden olyan 

természeti állapotot rontó tényező megfigyelhető, amely a többi Duna-parti településen.  

Legjellemzőbbek és legkárosabbak az egyes magáningatlanok szakaszán a kilátás biztosítása érdekében 

történő illegális fakivágások, de jelentős a feltöltések, a legális vagy nem legális lejárók, kikötők építése. 

Nem lehet elmenni a Dunaparti kerékpárutak létesítésének hatásai mellett sem, bár, az adott kerékpárút-

projekttel kapcsolatban rendelkezésre álló eddigi információk alapján a lehető legkíméletesebben jártak 

el (ld. pl. meglévő nyomvonal szélesítésével, csak időszakos és minimális területigénybevétellel, 

vegetációs időn kívüli létesítéssel történt a kivitelezés). 

A fizikai behatásokon túl igen nagy, és egyre növekvő az a közvetlen hatás, ami a növekvő embertömeg 

megjelenéséből fakad.  

A leírt kockázatok csökkentése egységes, szakági szempontokon túllépő megoldás-keresést és 

határozott fellépést igényel. 

Egyes hatások mérséklése könnyebb, másoké nehezebb. A látszólag könnyebb és költségkímélő 

megoldások kommunikációs jellegűek: Egész egyszerűen el kell juttatni a szükséges információkat az 

érdekeltekhez, pl. honlapon, direkt levélben, táblán, engedélyezés mentén, de leginkább az előtt, 

újságcikkekben, tanösvény-táblán.  

Az állapotleírást saját helyszíni megfigyelések és az illetékes NPI adatbázisa alapján állítottuk össze.  

A kapott NPI-adatbázis régebbi. Ugyancsak nem a közelmúltban (2011-ben és 2014-ben) készültek azok 

a védetté nyilvánítással kapcsolatos tanulmányok, melyekben szintén számos konkrét adat szerepel. 

Saját megfigyeléseink 2019. őszétől 2021. március elejéig vannak; elsősorban az élőhelyek általános 

állapotára és veszélyeztető tényezőire nézve.  

 

Fontos megjegyezni, hogy a terület többféle területi védelem alatt áll: Helyi védett 1998. óta. Része a 

Nemzeti/Országos Ökológiai Hálózatnak. Natura 2000-terület, mely neve és kódja: „Duna és ártere 

HUDI20034 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület”. Egyedi tájérték.  
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A tervezési terület alapvetően a Duna medre, a Budakalász 0234/b helyrajzi számú ingatlan, de más 

földrészletek is érintettek, nem beszélve arról, hogy a területen jelentkező hatások nem függetleníthetők 

a környezetében lévő területektől, sem térben, sem időben. 

Ezzel összefüggésben is nagyon fontos, hogy a szóban forgó partszakaszt 2020-ban és korábban ért nem 

(vagy félig) legális beavatkozások, és számos kisebb hatás egyenkénti hatása kicsi. Sőt, egyes esetekben 

átmeneti jellegűek a hatások. Mindezek miatt gyakran nehéz megfoghatóvá, érthetővé, indokolhatóvá  

tenni a terület természeti állapotának védelmének érvényesítését.  

A sok kis hatás összeadódva azonban már káros lehet: A belterületi Duna-partszakaszon már látjuk 

ennek jeleit, hiszen sűrűn helyezkednek el a vízpart hajóval történő megközelítését szolgáló 

létesítmények, egyes szakaszok vegetációja mind struktúrájában, mind természeti állapotában romlik. 

Hogy az eredmény idővel ne az legyen, hogy már nincs mit védeni, mindenképpen és mielőbb lépéseket 

kell tenni. 
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2. A budakalászi Duna-part szakasz elhelyezkedése a tájban  
 

Miért fontos a vizsgált (vagy: tervezési) területről kicsit jobban kitekinteni?  

Adott terület mindig egy adott táj része. A táj általános tulajdonságai rá is igazak, de lehetnek azon belül 

helyi specifikumok is. A Dunapart-szakasz is egy adott kistáj része, egy hosszan elnyúló, de keskeny 

ártéri síkságé, mely a folyó két ága mentén a Visegrádi-szorostól a fővároson át a Csepel-szigetig tart. 

Budakalász ezen, lapályos része a Dövényi Zoltán által szerkesztett, 2010-ben kiadott Magyarország 

kistájainak katasztere című kötet alapján az 1. Alföld nagytájban, az 1.1 Dunamenti síkság középtájban 

és az 1.1.11 Vác—Pesti-Duna-völgy nevű kistájban helyezkedik el. Ez a kistáj kb. 30 km hosszú, 

legszélesebb részén 5 km széles. Éppen a Budakalásztól Pomázon át Szentendréig tartó öblözetnél a 

legszélesebb (valamint Vác magasságában, de ott a sziget miatt).  

 

A tervezési terület Budakalász belterületétől keletre található, a Barát-patak torkolatától a szentendrei 

közigazgatási határig. Ez a Dunapart-szakasz kb. 2,5 km hosszú, déli részén belterülettel érintkezik, 

északon viszont széles ártéri erdő kíséri a folyópartot. 

Ezzel összefüggésben, kistáji szinten említést érdemel, hogy a kistáj harmada (34 %-a) beépített, több 

mint ötöde (22 %-a) szántó, közel 15 %-a erdő (ami az országos átlagnál alacsonyabb arány). A 

kistájban, jellegéből fakadóan igen magas a vízfelszínek aránya, 17,1 %, mely nyilvánvalóan a Dunát, 

mellékágait, patakokat és a tavakat jelenti. Utóbbiak között minden bizonnyal éppen a településen 

található bányatavak a legnagyobbak.  

 

A tervezési terület jelentős része tehát erdő, valamint üdülő, lakóövezet, mely szakaszán a 

természetesebb élőhelyet éppen az ott megfigyelhető ártéri ligeterdő-maradványok képviselik.  

A parttól távolodva szántók, utak, kereskedelmi, logisztikai létesítmények, összességében alacsony 

természetességű területek találhatók.  

A folyó menti kistáj partmenti részén egymás érik a települések, ld. pl. Vác, Szentendre, Budapest, 

Dunakeszi. A Szentendrei-szigeten is négy kis település osztozik, bár a sziget déli része vízbázisvédelmi 

szempontból elzárt és hatásoktól kímélt terület.  

 

A beépítésektől a budakalászi északi, és annak folytatásában, a szentendrei déli partszakasz szerencsésen 

megmenekült. 

 

Összességében ennek a folyómenti hol széles, hol keskeny sávnak a természetes növényzetét a folyó és 

árterülete határozza meg, de ezek az árterek töredékükre zsugorodtak, természeti állapotuk is jelentősen 

csökkent. Jó természetességű területek foltokban találhatók meg. Ilyen a budakalászi északi erdőfolt, 

melynek déli folytatásában már jelentős hatásokat kell viseljen az alig 1-3 fasornyi ligeterdő maradvány. 

Az itteni élőhelyek védettségétől a következő fejezetekben lesz szó.  

Kistáji vonatkozásban még említést érdemel, hogy az átlagos terepmagasság 98 m tszfm-ban található 

és legmagasabb pontja 122 m. A felszín a folyó hajdani elöntései és medervándorlásai következtében 

alapvetően lapos, elegyengetett síksági táj, felszíni víz formálta mikrodomborzati adottságokkal (ld. 

hajdani mellékágak maradványai és a köztük lévő hátasabb részek, illetve szélesebb lapályos parti 

sávok), mely a budakalászi északi erdőfoltban szépen megmutatkoznak. A déli részen a terep vélhetően 

töltött, a természetes hatásoknak már nincs nyoma, a beépített parti sík meredeken tör le a kisvízi meder 

felé. 

Földtani szempontból említést érdemel, hogy a folyóvíz akkumulációs tevékenységével összefüggésben 

homok, kavics, iszap rakódott le a területen. A kavics a folyó kisvizi medrében szépen látható, feljebb 

azt iszaposabb, agyagosabb, talajosodott részek borítják, melyeken az erdők javarésze nő.  A folyó 

hordalékmozgató- és lerakó képességét számos hatás befolyásolja, de pl. antropogén hatások is (ld. terep 

síkjából kiemelkedő sólyapályák). 

A teljesség kedvéért említem, hogy a sziget magasabb térszínein, valamint a dunakeszi partok fölé 

magasodó dombokon, a homok és a lösz is jelen van, de uralkodó a folyami kavics és a rá rakódott 

fiatalabb folyami üledékek.  
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A kistáj éghajlata mérsékelten meleg és mérsékelten száraz, melyet termőhelyi szempontból lokálisan 

biztosan befolyásol a folyó közelsége. Az ariditási index 1,15-1,25. 

 

A kistáj karakteres vize a Duna folyam, az Omszk-tó és a Lupa-tó, helyi jelentőségű a Barát-patak. A 

Duna és a patak között van ökológiai kapcsolat, mely egyébként sérülni fog a torkolati mű 

megépítésével. A patak mesterséges medrű; korábban jóval délebbre folyt a Dunába. Amint fent utaltam 

rá, a folyó mentén a hajdani mellékágak medrei is meg-megfigyelhetők. Időszakosan, árvizekkor és egy 

ideig utána, tartanak vizet. Természetvédelmi szempontból nagyon fontos ezek megléte is (ld. kétéltűek, 

halak, vízhez kötődő hüllők, madarak). 

 

A kistáj potenciális növénytakaróját az idézett kötet alapján az erdőssztyep jelenti, de ártéri fekvéséből 

fakadóan alapvetően ártéri zonációba illeszkedő élőhelyek alkotnák.  Így a folyó mentén gyakran 

elöntött mederrészleten az iszaptársulások, bokorfüzesek, fűz-nyár-ligeterdők, magasabban a keményfás 

ligeterdők. Ez utóbbiakból igen kevés a Szentendrei-szigeten található meg. A puhafa-erdők is 

jellemzően keskeny sávra szorultak vissza, holott az ártéri fekvésű táj legjelentősebb kiterjedésű élőhelyi 

lennének. Ezt szépen példázza a budakalászi északi szélesebb erdősáv, mely magasabb kiterjedt 

fehérnyarasok borítják.  
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3. A tervezési elhelyezkedése a természetvédelmi rendeltetésű 

területek rendszerében 
 

Budakalászon a termeszetvedelem.hu szerint helyi védelem alatt álló terület nincs, azonban a 20/2014. 

(XII.19.) sz. a helyi környezet és természet védelméről szóló rendelet alapján a Duna-part 

önkormányzati védelem alatt áll. Ezzel összefüggésben kezelési terv is készült. 

A teljesség igényével jelezzük, hogy további helyi védett területek is vannak a településen, valamint két 

országosan védett terület is, azonban ezek egyike sem érinti a Duna-partot. (1. Budakalászi 

Kemotaxonómiai Botanikus Kert TT, Duna-Ipoly Nemzeti Park. A legközelebbi Duna-Ipoly Nemzeti 

Parkhoz tartozó terület azonban nem Budakalászon, hanem szemben, a Szentendrei-szigeten, 

Szigetmonostor közigazgatási területén található. A két közeli területet az alábbi ábrán mutatjuk be.) 

A tervezési területet érintő területi védelmi kategóriákat a Természetvédelmi Információs Rendszer 

(TIR) interaktív térképe segítségével mutatjuk be. A képaláírásokhoz magyarázó megjegyzéseket is 

fűztünk. 

A korábban elmondottak és az alábbi térképek alapján a tervezési terület:  

1. része a „Duna és ártere HUDI20034 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület”-nek,  

2. része az/a Országos/Nemzeti Ökológiai Hálózatnak, mint ökológiai folyosó (NÖH ÖF), 

3. helyi védelem alatt áll, 

4. egyedi tájérték. 

 

A terület, pontosabban a település egésze, nem része az OTrT szerinti országos jelentőségű 

tájképvédelmi terület övezetének. Ennek okait nem tisztem vizsgálni, de tájképi szempontból a 

Budakalászi Duna-partnak, a Dunának és a néhol széles ártéri erdősávnak van (helyi és 

regionális) tájképi jelentősége.  

 

1. ábra Országosan védett területek a tervezési terület közelében.  
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2. ábra A tervezési terület a Duna és ártere Natura2000 terület része. Figyeljük meg, hogy a budapesti 

közigazgatási határtól délre a folyó part menti sávok nem részei a közösségi jelentőségű területnek, aminek 

az oka a budai oldalon, minden bizonnyal az érdemi ártér és az ártéri erdő hiánya. 

 

 

3. ábra Az Országos/Nemzeti Ökológiai Hálózathoz (NÖH) tartozó területek három övezetből állnak. A 

tervezési terület az ún. ökológiai folyosónak (ÖF) része, melyet rózsaszínű színezés jelöl. A Szentendrei-

szigetet lefedő lilás réteg az ún. magterületet (MT) jelzi. Ez, értelemszerűen már nem releváns a viszgálat 
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szempontjából, de arra mindenképpen rámutat, hogy a budakalászi Duna-partszakaszok természeti 

állapota kisebb, mint a szigeté. Az összefüggés az antropogén hatásokkal összevetve szinte nyilvánvaló. A 

harmadik NÖH-övezet az ún. pufferterület (PT), mely az ÖF-nél kisebb természetességű, ÖF-t és MT-t védő 

övezet. PT nincs a tervezési területen és közelében. Fel kell hívjuk a figyelmet arra, hogy a Barát-patak is 

ÖF, mely ökológiai kapcsolatban van a Dunával. 

 

 

4. ábra Helyi védett Duna-menti területek a 2014-ben készült, „TERMÉSZETVÉDELMI 

KEZELÉSI  TERVDOKUMENTÁCIÓ BUDAKALÁSZ VÁROS HELYI JELENTŐSÉGŰ 

TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEIRE” c. tanulmány alapján. (Készítette L-TEAM Bt.) 
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5. ábra A „Budakalász Egyedi tájértékek katasztere, 2012. január” című kataszter alapján a galériaerdő 

egyedi tájérték. A „Veszélyeztetettség” és a „Szükséges intézkedés” –szempontok sajnos sok egyéb tétellel 

is kiegészíthetők! 

 

 
6. ábra Az egyedi tájérték-kataszterben szintén szerepelnek a belterületi szakaszon lévő vízműkutak. Ezt a 

tervlapot csak a teljesség kedvéért tettem a dokumentumba, hiszen természetvédelmi szempontból 
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alapvetően nincs jelentősége. Ha azonban a kutak már nem működnek, és a távlatban sem cél a 

működtetésük, legalább a felépítmény visszabontását javaslom. Bár a vízellátás kulcsfontosságú, stratégiai 

kérdés, belátható azonban – és a Tvt. alapján jogilag is alátámasztott –, hogy a funkcióját vesztett 

építményeket el kell bontani. A kutak földfeletti része láthatóan elhanyagolt, műszakilag is leromló 

állapotban van. A kutak bár kétségtelenül a múlt részei, kérdés, hogy romló műszaki állapot és diszfunkció 

mellett fenn kell-e tartani őket. Ha nem, a természeteshez közeli állapot kialakítása a helyükön is javasolt.  

 

Nagyon fontos leírni, hogy helyi védett terület esetében kezelési terv, Natura2000-terület 

esetében fenntartási terv készül, mely lényegében ugyanazt a célt szolgálja: az élőhelyek és 

fajok védelme és állapotuk javítása érdekében meg tenni kötelező intézkedéseket. Ez az 

intézkedések mindenkire vonatkoznak! A NÖH-területekre nézve szintén jogszabály rögzíti 

az ott megtehető beavatkozásokat. 

Az egyedi tájértékek felmérése azért vált szükségessé országszerte, mert bárhol lehetnek olyan 

természetes és mesterséges táji elemek, melyek az egyéb védelmi kategórián kívülre szorulva 

(ld. egyedi természeti és épített örökség) egész egyszerűen elvesznének az utókór számára, ha 

nem lennének legalább ismertek. Ezen kataszterek kiválóan megalapozhatják a helyi természeti 

és épített értékek védelmét szolgáló rendeleteket. Jó példája ennek, hogy a Duna menti erdők 

egyszerre egyedi tájértékek is, és helyi, országos és nemzetközi jelentőségű élőhelyek is. 

Minden abba az irányba mutat, hogy a terület értékes – ezt annak természeti állapota támasztja 

alá. 
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4. A terület természeti állapota 
 

Egy terület természeti állapotát alapvetően a természeti, táji, környezeti adottságok határozzák meg, 

melyet jelentősen módosít az ember tájformáló hatása. E kettő eredője tehát a mindenkori természeti 

állapot, mely szükségszerűen időről időre változhat is.  

Az eredeti természeti állapotra az adott természeti adottságokból és megmaradt élőhelyekből 

következtethetünk. Esetünkben meghatározó a Duna-parti, Duna-ártéri fekvés: az itt előforduló 

élőhelyeket és fajokat a folyó mindenkori vízállása befolyásolja.  

A természeti állapotnak vannak élő és élettelen aspektusai. Élettelen tényező a medermorfológia, a 

meder és környéke „domborzata”, mely hosszú ideje már az ember hatása alatt áll. Az élővilág egy 

domborzati jellemzőket borító vékony „élő réteg”, mely az itt élő növény- és állatfajokkal, ezek konkrét 

közösségeivel irható le.  

A folyók menti élőhelyek a folyók jellemző vízállásaihoz, öntésterületeihez igazodnak. A Budakalászt 

érintő árvízi öblözet ma már a múlté: a folyó szabályozása, gátépítés miatt a Duna már nem tud hosszan 

a hegyek lábáig kiönteni, és a gát és a folyó part közötti területek jelentős része emberi hatás alá került. 

Mindezt szépen megfigyelhetjük műholdfelvételeken is, de az előző fejezetben közölt térképek is 

kirajzolják, hol maradtak fel természetesebb állapotú területek. Amint azonban sejthető, ezek sem 

mellőzik az emberi igénybevétel hatását, csak ezek a hatások nem olyan strukturális léptékűek, mint a 

területhasználatok megváltoztatása okozta hatások. Ez utóbbiak az ármentesítés, az ártéri élőhelyek 

felszámolása, helyükön utak, beépített területek, kavicsbányák létesítése. A folyó menti ártéri 

életközösségek és fajok ezért nagyon gyakran egy keskeny folyóparti sávba szorultak vissza (vagy, mint 

Budapest esetében látjuk, teljesen felszámolásra kerültek). 

A környezeti konfliktust az táplálja, hogy a társadalomnak még ezek a keskeny sávok is kellenek, ezeken 

is jogosnak érezzük, hogy rekreációs célokból igénybe vegyük őket. (Mindeközben a rekreációs igény 

egyre nőtt, diverzifikálódott, ld. a korábbi kisebb intenzitású evezést és motorcsónakhasználatot a 

tömegesebb váltotta fel és megjelentek pl. a jetski-k, a légtérben a motoros siklóernyők, nőtt a horgászok 

száma, kerékpárút létesült, melyen a bringásokon kívül rollerezők, futók, gyaloglók is megjelentek.) 

Az élőhelyekre kifejtett emberi hatások ma már (évszázadok, évezredek óta) olyan léptékűek, hogy a 

természetes élőhelyek fennmaradása szinte csodaszámba megy. Ezen az esetlegességen segít az, hogy 

valamilyen okból, valamilyen területi védelmi kategóriába sorolják adott területeket, mint pl. 

esetünkben: Natura2000-terület, helyi védettség, ökológiai hálózat. Előbbinek az az igen nagy 

jelentősége, hogy a hazánkban jogilag nem védett, de európai szinten is megritkult (ún. jelölő) élőhelyek 

védelmére és hasonlóképpen ritka (ún. jelölő) növény- és állatfajok védelmére épül. A jelölő jelző arra 

utal, hogy ezen élőhelyek és fajok jelenléte alapján történt adott területek Natura2000-területként való 

kijelölése. 

Az egyes fajok nem értelmezhetők élőhelyük nélkül. Ha az élőhely elpusztul, az azt alkotó növényfajok 

pusztulnak el, és az élőhelyen élő állatfajok eltűnnek a területről. Ezért kiemelten fontos az élőhelyek 

és megfelelő állapuk megőrzése. Egyes növény- és állatfajok megfigyelése nem mindig lehetséges, ám 

az élőhelyből jelenlétükre következtethetünk.  

A jelölő fajok jellemzően védett fajok, de akad köztük 1-2 nem védett faj is. Az itt fellelhető élőhelyeken 

egyéb, nem jelölő, de védett fajok is előfordulhatnak. 

Az árterek különleges élőhelyek, az ártéri helyzet nagy alkalmazkodást igényelnek az egyes élőhelyektől 

és fajoktól. A rájuk jellemző élőhelyek és fajok jól körül határolhatók. 
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4.1. Élőhelyek 
 

A felvezető alapján a védett és Natura2000-területen védett és jelölő élőhelyek jelenlétére kell 

számítanunk. Részletes élőhely-felmérés és élőhelytérkép alapvetően a korábban említett forrásmunkák 

alapján, valamint a DINPI által rendelkezésre bocsátott élőhelytérképek alapján áll rendelkezésre. Ezen 

térképek több évesek, mely értékükből, hiteleségükből nem von le. Azonban, egy élőhelyen néhány év 

is elegendő lehet az állapotváltozáshoz. Amint írtuk is, az élőhelyek időről időre maguktól (természetes 

okokból) is változhatnak, sőt, az egyes élőhelyek egy másikba át is alakulhatnak. Egyes hatásokra az 

állapotok romlik, más hatásokra javul.  

Ennek jó példáit láthatjuk a budakalászi déli Dunapart-szakaszon, hiszen az önmagától kialakult ártéri 

erdősávot lejárókkal, panorámára „ablakot nyitó” erdőirtással meg-megszakítottuk, de a kisebb 

volumenű hatások, pl. tájidegen fajok kitelepítése, parkolás okozta taposás, mind-mind degradálják az 

élőhelyet. Az olyan közvetett hatások, mint pl. a zaj és a jelenlét okozta zavarás mértéke nehezen 

megbecsülhető, de bizonyosan növekszik.  

Míg előbbi hatások magát az élőhelyet fizikailag károsítják, utóbbi hatások az állatvilág távolmaradását 

eredményezik, mely csak rendszeres és előtte-utána-jellegű monitoringgal lenne megfogható. (Kiváló 

példája a zavarás jelentőségének és annak, hogy az állatvilág képes visszatérni a zavarás csökkenésével 

az az, hogy a turizmus COVID-miatti visszaesésével az Adriai-tengeren cápák, bálnák és delfinek 

jelentek meg olyan helyeken, ahol évtizedek óta nem látták egy példányukat sem. Ezzel összefüggésben 

azonban, Magyarországon a turisztikai okból fellépő zavarás jelentősen megnőtt, olyannyira, hogy már 

napi téma a közösségi médiában.) 

A zavarás fizikai formája az élőhelyen például az, amikor a gyalog, kerékpárral, vagy lóval történő 

taposás éri a talajt, a talajtakaró növényzetet, fákat, cserjéket. (Az ártéri erdő egyes részein konkrétan 

lónyomokat /patanyom, ürülék/ is megfigyeltünk, ill. pl. a kerékpárútról a folyó meder felé kerékpárral, 

gyalog le-letérnek, pl. kitekintés, horgászat, meditáció vagy „illemhely-használat” céljára.)  

Nem feltétlenül az egyes nyomok kiterjedésének van jelentősége, hanem annak, hogy az itt-ott végzett 

taposás tömöríti vagy éppen feltépi a talajt, esetenként plusz tápanyag-bevitellel jár (ld. lótrágya, 

emberek kényszerszülte „wc-használata”), mely a honos fajok alkotta aljnövényzet visszaszorulását, 

invazív, gyomosító fajok megjelenését eredményezheti.  

A DINPI által rendelkezésre bocsátott élőhelytérkép 2007-ben készült. Akkoriban az élőhely-

osztályozásnak egy korábbi változatát használták, mely a nevezéktanban is részben lekövethető. A 

jelenleg használt általános élőhely-osztályozási rendszer az ÁNÉR2011-szerinti rendszer, mely a 

korábbiak reformja alapján lett továbbfejlesztve. Ennek módszertani részletei most nem érdekesek 

(valószínű egyébként hogy még a 1997. évi „első ÁNÉR”-t használta a tervező), az azonban fontos, 

hogy a térkép elkészülte óta 14 év telt el és az élőhelyek természetességét rontó hatások vélhetően 

gyarapodtak. A degradáció mellett a természetességi állapot akár javulhatott is, illetve egyes élőhelyek 

átalakulhattak, pl. erdőirtás, kaszálás, beépítés révén, vagy a szukcesszió továbblépése révén, pl. gyepes 

élőhelyből cserjés, erdős élőhely alakulhatott ki. 

Az alábbi listában az U8, B5 és J4 élőhelyeket leszámítva minden más élőhely másodlagos jellegű 

és/vagy mesterséges. A másodlagos jelleg azt jelenti, hogy a korábbi eredeti élőhelyet korábban 

valamikor felszámolták, majd helyét valamilyen formában hasznosították. A másodlagos élőhely vagy 

a hasznosítás, vagy annak felhagyása következtében az ami. Az előbbi példánál maradva, az erdőirtással 

kialakított szántók helye begyepesedett, beerdősült, vagy faültetvénnyel betelepítették. 
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1. táblázat Az élőhelytérkép alapján előforduló élőhelyek felsorolása és természetessége. A kapott, 

2007-ben készült térképi adatbázisban két vagy három élőhely alkotta élőhelyfoltok is előfordulnak (ld. 

pl. J4*B5). Ezek a térképen kóddal szerepelnek, itt a kombinációkat nem soroljuk fel. Ezzel 

összefüggésben és egyébként is, a természetesség sokszor csak „törtjeggyel” irható le, ld. pl. 2-3. A 

természetességet térképen is megjelenítettük. Egyes élőhelyek besorolása a 2007. évi felmérést követően 

változott – ma a 2011 évi rendszer van használatban. Ebből fakad az ÁNÉR2011 elnevezés, rövidítés 

is. Az élőhelyek megnevezését végül az 1997. évi, a 2003/2007. évi és a 2011. évi rendszer alapján, a 

vonatkozó szakirodalom segítségével foglaltuk táblázatba, több-kevesebb sikerrel. Egyes élőhelyek 

esetében a természetesség nem következtethető egyértelműen vissza, ekkor adott esetben „?”-t 

(kérdőjelet) alkalmaztunk. A Natura2000-oszlopokat a hangsúlyozás miatt tettük első helyre. 

Natura-

élőhely-kód 

A jelölő élőhely 

Natura-megnevezése 

ÁNÉR-név és kód Természetesség 

- - B5 – Nem zsombékoló magassásrétek 

(az ÁNÉR2011 név ugyanez) 

? 

91E0* Puhafás ligeterdők, 

éger- és kőrisligetek, 

illetve láperdők 

J4 – Fűz-nyár ligetek  

(az ÁNÉR2011 név hasonló) 

3-4 

- - P2 – Spontán cserjésedő-erdősödő 

területek (az ÁNÉR2003/2007, 2011 már 

szétbontja pl. üde és egyéb cserjésekre!) 

? 

- - R1 – Spontán beerdősödött területek … 

(Azóta szétbontva) 

? 

- - O5 - ? (az adatbázisban lévő 

meghatározás szerint: „gyomos gyep, 

útmente, facsoport”) 

2 

- - O6 – Alföldi gyomos üde gyep (jelenleg 

„OB - Jellegtelen üde gyep”) 

2(3) 

- - S7 – Facsoportok, erdősávok és fasorok 

(ÁNÉR 2011: S7 - Nem őshonos fajú 

ültetett facsoportok, erdősávok és 

fasorok) 

2(3) 

- - T9 – Kiskertek (Jelenleg ugyanez a neve.) 1 

- - U8 – Folyóvizek (Jelenleg ugyanez a 

neve.) 

4 

- - U11 – Út- és vasúthálózat (a 1997-es 

ÁNÉR-ben nem szereplő kategória) 

1 

- - Ux – út (ebben a formában nem található 

a rendszerben) 

1 
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7. ábra A tervezési terület, magában foglalva a Lupa-szigetet és a Duna-medret, ÁNÉR2011 szerinti élőhely 

térképe. A J4-élőhely a fűz-nyár-ligeterdő, mely Natura2000-jelölő élőhely is. „Vegyes” élőhelyek is 

előfordulnak, ahol egy folton belül pl. J4-élőhely alkot komplexet más élőhellyel. Ez esetben az egész 

élőhelyfolt Natura2000-jelölő élőhely. Lásd az alábbi térképet. Az U8-élőhelynek (Duna-meder, 

„Folyóvizek”-élőhely) csak a felirata látható a képen. Az élőhely foltot áttetszővé tettem, hogy a tájékozódást 

megkönnyítsem.  

 

 

8. ábra A Duna-menti helyi védett terület élőhelytérképe a 2011. és 2014. évi védetté nyilvánítási 

dokumentáció alapján. Láthatóan nem történt elkülönítés az élőhelyen belül.  
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9. ábra A korábbi ábrán és annak képaláírásban jelzettek szerint az ÁNÉR2011 szerinti J4-élőhelyek 

Natura2000 jelölő élőhelyek is. E térkép a jelölő élőhelyfoltokat ábrázolja. Adott esetben egyetlen jelölő 

élőhelytípus, a J4-nek megfelelő 91E0-kódú élőhely található meg a területen. A helyi védett területre 

vonatkozó dokumentáció élőhelytérképével összességében átfed a terület. 

 

Az élőhelyek időbeli változása, a térképezés léptéke és a térképezést végző személy kiléte ugyanazon 

területre nézve eltérő élőhely-besorolással is járhat. Pl. az egyik kikötő létesítéséhez 2020. végén készült 

HBD adott területen nem tartja jelölő élőhelynek az ártéri erdőt. Általunk készített két HBD-ben is 

megjelennek területi különbségek, ahogy a DINPI adatbázisában is. Van olyan partszakasz, ahol a 

terepszintben (a lakóingatlanok, a kerékpárút szintjében; ilyen a szóban forgó kikötő vonatkozásában 

történt illegális tereprendezés esete) valóban nem jelölő élőhely van (hanem évtizedekkel ezelőtt 

telepített nemes nyaras sor, mely alá a lakosok idegenhonos vagy honos díszfajokat ültettek), de a 

„rézsű” közepén már jelölő élőhely húzódik. Ez ugyan alig 1-2 fányi erdősáv, de a megfelelő fásszárú 

karakter fajok jelen vannak benne. 

Visszatérve a „nagy egészhez”, adott esetben jellemzően a „szárazföldi” Duna-menti területekre 

fókuszálunk. Azonban érdemes felhívni a figyelmet arra is, hogy a Lupa-sziget is Budakalászhoz 

tartozik, és a Duna-ágon megjelenő egyes hatások az annak másik oldalán lévő Szentendrei-szigeten is 

jelentkezhetnek.  

A Lupa-sziget természeti szempontból olyannyira degradált (ld. beépült, parkosított, a szélein néhol 

honos fafajok egy-egy példánya megtalálható ugyan, de még egy fasornyi puhafaerdő sincs a területen), 

hogy a Duna és ártere Natura2000-területnek sem része. A NÖH ÖF-nek ugyan része, de annak 

természetességi foka jellemzően mérsékeltebb is szokott lenni. A fenti élőhely-térképen is látható, hogy 

a felmérést végzők T9 és S7 élőhelyeket határoltak le a szigeten, melyek az ÁNÉR2011 szerint a 

„Kiskertek” és a „Nem őshonos fajú ültetett facsoportok, erdősávok és fasorok” élőhelyeknek felelnek 

meg. 
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Szentendrei-sziget déli része a vízbázisvédelem jelentősége miatt közvetlen fizikai behatások alatt nem 

áll, így természetessége is olyan magas, hogy Natura2000-terület, országosan védett terület (NP) és 

NÖH MT (magterület) is egyben. E területeken hol keskeny, hol széles ártéri erdők húzódnak, néhol 

üde és száraz, értékes gyepek (mocsárrétek, homoki gyepek) is előfordulnak. Magas a védett fajok 

száma. 

A leírtak alapján a Duna-menti területek természetességére nézve egy skálát is felállíthatunk, mely alján 

a Lupa-sziget és a budakalászi parti üdülők szakasza áll, közepén a partszakasz déli sávja, tetején a 

partszakasz északi erdei és a Szentendrei-sziget élőhelyei. 

A Szentendrei-szigetről azért kell beszélni, mert a Dunaági hatások, ld. a kalászi partok által is kiszolgált 

evezős és motoros turizmus, sport hatásai a zaj, a zavarás, különösen a hullámkeltés ott is érvényesül.  

Az imént tárgyalt természetességi osztályozás a DINPI élőhelytérképének adatbázisa alapján így 

ábrázolható térképen: 

 

10. ábra Az egyes élőhelyfoltok természetessége. A természeteségi skála alapesetben 1-5 közötti értékeket 

rendel adott élőhelyhez, azonban ez a besorolás nem elegendően finom. Ilyen esetekben „féljegyeket”  is 

kaphat az élőhely. A színkódban igyekeztünk egyszerűsíteni: a kettes (2) és az inkább kettes (2-3) 

természetességű élőhelyeket narancssárga színnel, a hármas és az inkább hármas („3”, „(2)3”) élőhelyeket 

citromsárga színnel jelöltük. Kissé következetlenül, de külön színnel jelöltük a 3-4-es élőhelyet, mely 

javarészt az erdei kerékpárút szakasz sávja. Érdemes megfogyelni, hogy a legjobb, négyes természetességű 

területek az északi ártéri erdők és a Duna-meder. Ötös természetességű élőhely nincs a vizsgált térségben. 

Az üdülőövezethez kapcsolódó, hármas természetességű élőhelyek esetében a degradáció megjelenik; 

fokozódásával a 2/3 és 3-as osztályzatú élőhelyek romlása figyelhető meg. 

 

Az élőhelyek leromlásának okait a későbbiekben részletesebben elemezzük. A vizsgálat apropóját adó 

beavatkozások ezeknek sajnos, csak egyes példái. 
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A leromlás vagy a természetesség jelei nemcsak pl. a karakterfajok jelenléte alapján ítélhetőek meg, 

hanem számos más faj előfordulásában is. Az érzékeny növény- és állatfajok eltünése is jele a 

leromlásnak, ezért a rendelkezésre álló adatbázis alapján ezek vizsgálatára is kitérünk.  

Az élőhely természetességet meghatározza a fajok elegyaránya, az egyes egyedek térbeli 

elhelyezkedése, az általuk alkotott struktúra, melyet számos hatás befolyásol, pl. a domborzati 

viszonyok is. Itt említem meg, hogy az északi erdőfoltban nagy a lábon álló és földön fekvő holtfa 

mennyisége, az idős, odvas fák aránya, melyek a xylofág rovarok és a velük táplálkozó madarak, az 

odúlakó madarak és denevérek szempontjából kiemelkedő jelentősédű. A domborzati adottságok 

mentén példát említve: Adott a folyó kisvízi szintjétől „induló” rézsűn megjelenő zonáció, ahol a meder 

iszapos, homokos, kavicsos fövenyén esetenként iszaptársulások, magasabban bokorfüzesek, azok felett 

fehér füzesek, majd nyarasok helyezkednek el. Mindez pl. úgy árnyalódik az északi erdőfoltban, hogy 

a domborzat a folyó szélétől távolabb is tagolt lefolyásos vagy lefolyástalan mélyedésekkel, medrekkel, 

melyekben mocsári vegetáció is előfordulhat. Nem utolsósorban ezek az időszakos vízállások áradások 

után halak élőhelyei lehetnek, vonzva a halevő állatokat, de békapetéző helyek is lehetnek. 

Az erdő minden szintjében, így aljnövényzetében, cserje-, alsó és felső lombkorona szintjében 

természetes, hogy vannak különbségek. Az erdő északi részén a kerékpárút vonalától magasabb 

térszínen jellemzően fehérnyarasok terülnek el, míg ez a sáv délebbre, a rézsűben, legfeljebb egy 

fasornyi. Van ahol a helyén ültetett nemesnyaras sor található, és/vagy be van építve. Északon a 

kerékpárút vonalától a meder felé, a déli szakaszon a rézsű alján a meder szélén fehérfüzes sáv húzódik. 

A füzes alatt gyakran a vöröskőris, a zöldjuhar vagy az ezüstjuhar alkot cserje- és alsó lombkorona 

szintet. Van ahol a cserje- és a gyepszint is hiányos, nem feltétlenül a taposás vagy a kivágás 

következtében, hanem a mélyárnyék miatt. 

4.2. Növényvilág 
 

Az egyes élőhelyek alapvetően az ott élő növényfajok előfordulása alapján kerülnek lehatárolásra, de 

abban más szempontok is szerepet játszanak (pl. a faj- és korösszetétel, szerkezet, holtfa jelenléte, ártéri 

elöntés megléte vagy hiánya). 

A korábbi felmérések során részletes fajlisták születtek, melyek egy az egyben történő átvételétől 

eltekintünk. 

Az ártéri erdő szempontjából lényeges, hogy azt a benne lévő lágyszárú és fásszárú fajok, gombák 

alkotják, de a szerkezet, és mint másutt jelezzük, a korösszetétel is lényeges tényező. Emberi hatásokra 

egyes fajok borítása csökkenhet, másoké növekedhet. Egyes fajok el is tűnhetnek a területről, mely a 

karakterfajok és a védettfajok esetében kedvezőtlen, míg a tájidegen fajok esetében jó irányt jelent. A 

korosztállyal összefüggésben fontos látni, hogy egyes fajok, élőhelyek felújulása nehéz, bizonyos 

körülményeknek teljesülni kell hozzá. A gyakorlatban ez pl. azt jelenti, hogy a fiatal egyedek, magoncok 

jelenléte is fontos, hiszen adott faj populációjának önmagától történő megújulását az jelzi. Az idős fák 

jelentősége élőhelystrukturáló, tájképi és zoológiai. Az emberi hatás a fiatal, középkorú és idős fákat 

egyaránt, eltérő módon de sújthatja. Ld. balesetveszélyes, idős, odvas, törött, böhöncös, ferde fák 

kivágása, tájidegen fajok betelepítése, a „faméretet” el nem érő fák, cserjék, lágyszárúak nem létező 

tényezőnek való tekintése. Mindezt tetézi a spontán terjedő, betelepülő tájidegen fajok jelenléte.  

Ezek alapján csak a fajkészletet tekintve fontos az élőhely jellegét, természességét megadó honos és 

tájidegen fajok előfordulása és aránya. 

Az élőhely-térképek alapján már ismert, hogy az élőhelyek, a fűz-nyár ligeterdők jellegzetes fajai, a 

fehér nyár (Populus alba), a fehér fűz (Salix alba), csigolyafűz (Salix purpurea). Mellettük számos 

egyéb honos faj is jelen van (a teljesség igénye nélkül, pl.  mezei juhar (Acer campestre), kányabangita 
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(Viburnum opulus), közönséges mogyoró (Corylus avellana), felfutó komló (Humulus lupulus)). 

Fajkészlet tekintetében mellettük érdekes még a védett és a tájidegen fajok jelenléte. 

Tájidegen fajok, pl.: 

Zöld juhar (Acer negundo), ezüstjuhar (Acer saccharinum), fehér eper (Morus alba), vadszőlő 

(Parthenocissus quinquefolia), ártéri japánkeserűfű (Fallopia japonica), alkörmös (Phytolacca 

americana), tájidegen őszirózsák (Aster spp.), vörös kőris (Fraxinus pennsylvanica).   

Védett fajok: 

Nyári tőzike (Leucojum aestivalis), ligeti csillagvirág (Scilla vindobonensis), fehér madársisak 

(Cephalanthera damasonium). 

A növényvilágra kedvezőtlen, antropogén degradáció tényezők: Fakivágás, metszés, gallyazás, 

tájidegen fajok kiültetése, beépítés, taposás, gyeppel történő felülvetés. 

A tájidegen fajok közül sajnos igen nagy borítással bír a zöldjuhar, néhol az ezüstjuhar és a vörös kőris. 

Egyes erdőfoltokban gyakorlatilag ezek jellemzik a cserjeszintet, az alsó lombkoronaszintet.  

A védett fajok közül említést érdemel, hogy nyári tőzikének több tízezres állománya él az erdőben. A 

csillagvirágnak pedig még az üdülőtelkes szakaszokon is volt kisebb populációja, bár adatai jellemzően 

az északi, kiterjedt erdőfoltból származnak.  

Jelen munka során, februárban és márciusban végzett bejárások során a korán hajtó és virágzó 

csillagvirágból sem találtunk egy példányt sem. Ugyanakkor igaz, hogy ez az időszak még a faj 

megjelenésének elejére tehető és a faj adott élőhelyén való megjelenése adott terület klimatikus 

adottságaitól is függ. Jelen sorok írásakor másutt az országban már 1-2 hete virágzik ez a faj. 

Az alábbi térképen fajnév megadása nélkül, az állatfajok pontadataival együtt mutatjuk be, hogy hol 

figyeltek meg védett fajt a Duna mentén. 

A fajneveket azért nem jelenítettük meg, hogy illetéktelenek a védett fajok egyedeit ne azonosíthassák 

és károsíthassák. 

Jelölő növényfaj nem él területen, jelölő állatfajok közül több is.  

 

11. ábra Védett és tájidegen növény- és állatfajok megfigyelési helyszínei a DINPI adatbázisa alapján. 
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4.3. Állatvilág 
 

Az élőhelyek, területek természetességének egyik fontos indikátora az állatfajok, különösen a védett és 

jelölő állatok jelenléte. A folyami és ártéri környezethez számos faj alkalmazkodott, pl. halak, kétéltűek, 

hüllők, madarak és emlősök, de számos ízeltlábú faj is, melyek között szintén vannak védett és jelölő 

fajok. 

Rajtuk kívül, az állatok esetében is előfordulnak tájidegen fajok. 

Az ártéri erdőben, illetve a budakalászi Duna-szakaszon megfigyelt, - védetté nyilvánítási 

dokumentációban, HBD-kben, a DINPI-adatbázisban szereplő, valamint általunk is látott állatfajok, - 

például:  

1. Gerinctelen fajok, pl.: 

Folyamcsiga (Fagotia acicularis), tompa folyamikagyló (Unio crassus), rajzos bödöncsiga (Theodoxus 

danubialis). 

Diófacincér (Aegosoma scabricorne), mezei futrinka (Carabus granulatus), skarlátbogár (Cucujus 

cinnaberinus),  

2. Gerinces fajok, pl.: 

Tőkés réce (Anas platyrhynchos), fekete rigó (Turdus merula), danka sirály (Chroicocephalus 

ridibundus), széncinke (Parus major), őszapó (Aegithalos caudatus), dolmányos varjú (Corvus cornix), 

szürke gém (Ardea cinerea), jégmadár (Alcedo athis), erdei pinty (Fringillaria coelebs), egyes, fajra 

nem azonosított harkályfajok.  

Az európai hód (Castor fiber), vakond (Talpa europaea). 

Szóbeli közlés alapján a Vidra csónakháznál vidrafészek (Lutra lutra) is volt a közelmúltig, de a Lupa-

sziget másik oldalán jelenleg is számon tartják a vidra előfordulását. 

Tájidegen fajok:  

Kínai razbóra (Pseudorasbora parva) 

A felsorolt fajok egy része tehát nemcsak védett, hanem jelölő faj is. 

A leírt fajok egyedeit alapvetően az északi nagy erdőfoltban figyelték meg, a mi adataink jellemzően az 

az alatti szakaszról származnak.  

Figyelembe kell venni, hogy az állatok jelentős része nem helyhez kötött élőlény. Megfigyelésük 

jellemzően több szakértő többszöri vizsgálatát igényelheti, és igen fontos a faj megfelelő időpontban 

történő vizsgálata. Talán ez is az oka, hogy egyetlen hód-megfigyelési adat van. Halfaunisztikai adat is 

csak egyetlen tájidegen halról van, holott a Duna medrében számos jelölő és védett, fokozottan védett 

halfaj él, melyek évszaktól és vízállástól függően vándorolnak a mederben. Egyes esetekben (éjjel, 

ivadékkorban) a partközeli régiókban is előfordulnak.  

A potenciális fajok közül említést érdemel a relatíve gyakori balin, a ritka, de újabban növekvő 

állományú magyar bucó és leánykoncér.  

A Duna madárvonulási szempontból kiemelkedő jelentőségű. 

Az élőhelyek javításával, zavartalanságának biztosításával az érzékeny fajok megőrizhetők és esetleg 

„visszacsalogathatók” a terület degradáltabb részeire. Az állatokra nézve igen nagyfokú a zaj és az 
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emberi jelenlét okozta zavarás. A beépített terület mentén ez fokozott, de a kerékpárút mentén az északi 

erdősáv állatvilága is hatást szenved.  

A számos hatás közül egyet kiemelve: A taposási károkra a kerékpárút mentén béka és hüllőveszély-

feliratú tábla is figyelmeztet. 
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5. Veszélyeztető tényezők 
 

5.1. Rövid általános ökológiai bevezetés 
 

Az ártéri élőhelyeken érvényesülő alapvető hatás magából az ártéri fekvésből adódik. Az árterek 

kiterjedése a domborzati, morfológiai adottságoktól és a vízhozamoktól függenek, s ezek egymással is 

összefüggenek. Korábban az árterek igen nagy területeket, a jelenleginél sokkal szélesebb sávokat 

foglaltak el a folyók mentén. Erre jó példa a budakalászi folyóparton a széles északi erdősáv, mely nem 

jelenti azt, hogy az erdősáv nem lett volna korábban ennél is sokkal szélesebb. Ellenpélda a Lupa-sziget 

hiányzó ártéri erdeje, annak ellenére, hogy a sziget nemhogy az ártér peremén van, hanem a közepén.  

Jellegzetes volt és nyomokban ma is megfigyelhető az élőhelyek folyó menti zonációja, övezetbe 

rendeződése:  

A folyó medrének szélén, kb. a középvízi vízszint felett már megjelentek az ártéri zonáció fás elemei, 

alacsonyabban a bokorfüzesek, magasabban a fehér fűzek, fekete nyarak, majd fehér nyarak sávjai. 

Ezeken túl a mélyebb fekvésben ugyancsak a fűz-nyár-ligeterdők helyezkedhettek el, de magasabban 

már a tölgy-kőris-szil (keményfás) ligeterdők. A mélyebb fekvésű részeken, mélyedésekben (pl. 

elhagyott folyómedrek maradványai) vízi növényzettel hol jobban, hol kevésbé benőtt mocsaras 

tavacskák helyezkedhettek el. Ennek a mozaikos élőhelykomplexumnak néhány példáját a 

Dunakanyarban is megfigyelhetjük, Váctól délre, vagy a Kecske-sziget környezetében, de szerény 

értékben még az északi budakalászi erdőben is látunk rá példákat! 

Az ártéri fekvésből következő két jelentős ökológiai hatás az, hogy maga a folyó is alakítja az 

élőhelyeknek teret adó domborzatot (ld. partoldalak alámosása következtében leszakadó part és erdősáv, 

holtágak feltöltése, új zátonyok és mellékágak keletkezése, vagy eltűnése), valamint a vízzel szállítódó 

magok, termések sodródása, lerakódása befolyásolja a vegetációszerkezetét. Mindezek mellett széllel 

terjedő fajok is vannak (ld. pl. füzek, nyarak), illetve az állatok a vízfolyás mentén hosszában (és elvileg 

keresztben is) tudnak terjedni. 

A leírt természetes dinamika részben mára már sérült (ld. a folyószabályozás már nem engedi meg a 

medervándorlást), illetve részben jelenleg is felismerhető (ld. a lesodródó szaporítóképletek sajnos a 

tájidegen fajok terjedését is nagyban segítik, de a folyó mentén vándorolnak a halak, a madarak és a 

hódok is jelenleg).  A medermorfológiával összefüggő dinamika az élővilágra is nagyban hat, de itt csak 

azt emelem ki, hogy a bokorfüzesek és puhafa-erdők keletkezése és fennmaradása szempontjából 

kulcsfontossága van; annak hiányában megújulásuk alig lehetséges. Pionír fajok, tehát nyers felszíneket 

(fátlan homok, kavicspadok, iszapos felszínek) hódítanak meg, annak hiányában magukat nem nagyon 

képesek megújítani, ami igen komoly veszélyforrás, különösen akkor amikor számos tájidegen faj terjed 

a folyók mentén. 

Az árterek a folyószabályozások, töltésépítések következtében jelentősen leszűkültek, olyannyira, hogy 

Budapesten pl. a rakpartok által közrefogott területen (a mindenkor vízben álló mederben és a burkolt 

rézsűk között) vonul le a folyó nagyvízi hozama is. Klasszikus ártérről, pontosabban ártéri élőhelyről 

ekkor nem beszélhetünk. (Vö. még Lupa-sziget.)  

Ennél valamivel ökológiai szempontból jobb pl. a Hajógyári-sziget nagyobbik része, ahol a „rézsűben” 

a termőhelynek megfelelő puhafás ártéri erdősáv igen keskeny formában jelen van. Ez ugyan budapesti 

példa, de a budakalászi alsó szakasz is csak éppen hogy jobb annál (már ami az élőhely „kiterjedését” 

illeti). A Budakalászhoz tartozó felső szakasz – szerencsére – széles, de ez sem hatástól mentes, hiszen 

kerékpár út vágja ketté. 
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Itt érdemes kitérni arra, hogy az adott élőhely antropogén hatásra keskeny, és azt keresztben és 

hosszában is áttörik beavatkozások. Egy keskeny, sűrűn átszakított élőhelyen az ún. szegélyhatás olyan 

jelentős lehet, hogy a szélek felől jelentkező hatások akár teljesen átjárják az élőhelyet. (Gondoljunk itt 

arra, hogy ha keskeny telken építettünk lakóházat, mindkét oldali szomszéd építkezésének, életének 

zaja, zavarása áthatja a mi mindennapi életterünket.)  

A budakalászi alsó szakasz éppen ilyen, míg a felső szakasz széles és az emberi jelenlét is alárendeltebb. 

Bár a szélein a szegélyhatás jól megfigyelhető. Ne felejtsük el, hogy az élőhelyet metsző út mentén is 

érvényesül a szegélyhatás, namcsak a lakott övezet szélén, csak a hatás jellege más. A kerékpárút mentén 

a zaj, jelenlét okoz zavarást, esetleg az illemhelyként való használat, a lakóövezet mentén a parkolás, a 

„komposztálás”, a deponálás, a beépítés, a tájidegen fajok kitelepítése, a zaj. 

A széles északi erdőfolt ökológiai szempontból olyan magterület, propagulumforrás, mely az alsóbb 

szakaszok helyreállítását, regenerálódását nagyban segíti. Ezért is nagyon fontos, hogy minél kisebb 

hatásokat viseljen, hiszen ha az alsó szakaszon az élőhely regenerálódását elősegítjük, oda éppen a felső 

szakaszról fognak tudni fajok visszatelepülni.  

A természetes állapot megőrzését és annak újra kialakulását, a regenerálódást az alábbi alfejezetben 

említett konkrét veszélyforrások csökkentik.  A kockázatok csökkentésére tett javaslatok a 6. sz. 

fejezetben olvashatók. 

5.2. Konkrét kockázati tényezők a tervezési területen 
 

A területen „saját” hatások is érvényesülnek, de az egyes szomszédos területeken fellépő hatások is. 

Az utóbbihoz soroljuk pl. a M0-as autóút Megyeri-hídjának és a 11-es útnak kb. egy km-en belül 

érvényesülő jelentős zajhatását, valamint a Duna-ágban zajló, átmenő és helyi hajóforgalmat. 

Elsősorban a motoros hajóforgalom érdemel említést, mely ugyan kisebb, mint a Váci ágban, de a 

rekreációs célú hajózás jelentősége egyre nő, és az azt kiszolgáló infrastruktúra éppen a budakalászi 

szakaszon található. 

A hajózás okozta zavarás a zaj, a jelenlét, valamint a hullámzás keltette hatás. Előbbiek hatása 

egyértelmű. Utóbbit azért emeljük ki, mert sokak számára nem ismert, hogy a hajók keltette hullámzás 

nagyon sok halivadékot sodor a lapos partra. A Dunában nagyszámú halfaj van jelen, melyek 

ivadékainak jelentős része a sekély, gyakran pár cm „mély” parti sávban tud fennmaradni, a kisebb 

sodrás és a táplálékbázis miatt, valamint ezekben a sekély vízterekben a ragadozó halak nehezebben érik 

el őket. (Egyes fajok esetében és éjjel ez a helyzet változik és a sekély vízterek meg éppen a 

gázlómadarak számára eszményi halászóhelyek.) 

A halfajok tekintetében azt kell kiemelni, hogy az adott Natura2000-területen a jelölő fajok igen nagy 

része halfaj, köztük sok a védett, fokozottan védett faj is, melyek ivadékkorában is biztosítani kell a 

védelmet. A védelem lehetőségét a hullámzás nagymértékben rontja. 

Az evezős hajók esetében a hullámzás alárendelt jelentőségű, de a zaj, a zavarás jelentős lehet, ami a 

madarakra, emlősökre, halakra egyaránt hat. (Nem beszélve arról, hogy az ide pihenni érkező emberek 

számára is zavaró.) 

A helyben jelentkező antropogén hatásokat a környezettől annyiban nehéz elválasztani, hogy a Duna-

partot a környező területeken át lehet megközelíteni, ill. a közvetlen szomszédos területeken az üdülő 

és lakóházakkal generálódnak a tulajdonképpeni hatások. Magyarán és másképp megközelítve: Ha nem 

lenne igény a Dunapart megközelítésére, az ott élésre, ezen igények, mint hatótényezők és hatásaik sem 

lennének. Ezért igen fontos megérteni, hogy ez a kérdés építéshatósági, településfejlesztési és 

management kérdés is, nem csak szegregált természetvédelmi kérdés. Pontosabban: természetvédelmi 

probléma, ami önmagában nem oldható meg, vagy nem elég hatékonyan.  
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Az üdülő és lakóépületeket, utakat, kerékpárutakat most már adottságnak kell tekinteni (ez a „nulladik” 

és egyben legfontosabb emberi hatás), de látni és csökkenteni kell a következő hatásokat. A 

fotómelléklet képei „magukért beszélnek” ugyan, de a képaláírásokkal igyekeztünk jobban tudatosítani 

a látványt.  

1. Sólyapályák létesítése, fenntartása, pl. az űrszelvény alkalmi tisztántartásával (fakivágás, 

metszés). A sólyapálya helyfoglalása ugyan kicsi, de nem önmagában jelentkezik (ld. az élőhely 

folyamatosságának megszakítása, kikötő helye a különböző hatásokat keltő hajóknak, stb). 

2. Bejáróval rendelkező kikötőpontonok vízretétele, bontása, átállítása, az azokon végzett 

üzemeltetés zaja, zavarása. A hatások közvetlenül, fizikai szinten sokkal kisebbek, elenyészők, 

de a közvetett hatásokkal számolni kell, akkor is ha egyetlen hajó kikötését szolgálják. 

3. Hajók keltette, másutt leírt, hatások.  

4. „Random” fakivágások. Ezen esetekben különösebb értelmet nem lehet tulajdonítani a 

fakivágásnak, mert a Dunaparti föveny fölé nyúló fákat, ágakat vágják ki, illetve le. Talán a 

napozást akadályozzák?! 

5. „Panoráma-célú” fakivágások. Adott ingatlanról a nyílt vízfelszínre nyitott „ablakok” az 

erdősávban. Gyakran más hatással is kombinálódik, ld. sólyapálya, gyepesítés, feltöltés, 

parkolás. 

6. A kerékpárút és út gyalogos, kerékpáros és autóforgalma. A keskeny élőhelyet a szélén vagy 

belsejében hosszan kísérő, szegélyhatást növeli hatás. 

7. Parkolók kialakítása. Pontszerű, de a keskeny élőhely szegélyen jelentkező hatás. 

8. Növény-kiültetések. Pontszerű, de a keskeny élőhely szegélyen jelentkező hatás. 

9. Gyepfelületek kialakítása és fenntartása. Pontszerű, de a keskeny élőhely szegélyen jelentkező 

hatás. 

10. Terepfeltöltések. Pontszerű, de a keskeny élőhely szegélyen jelentkező hatás. 

11. Cserjék, nádas irtása. Pontszerű, de a keskeny élőhely szegélyen jelentkező hatás. 

12. Szemetelés („eredménye” ugyan nehezen függetleníthető az áradások hozta hulladéktól, de ettől 

még eltávolítható lenne). Pontszerű, de random. 

13. Szerves hulladék kihelyezése. Pontszerű. Veszélye a gyomosítás, oda nem való fajok indirekt 

kitelepítése.  

14. Élőhelyen történő közvetlen biogén hatások. Pl. emberi taposás, „wc-használat”, lóval történő 

taposás, trágyázás. 

A fenti hatások eredménye az a mai állapot, ahol az amúgy is keskeny élőhely át-átszakad és benne 

sokféle kisebb-nagyobb, jellemzően nem szabályzott, illetve szabályzott, de engedélyes vagy illegális 

hatások érvényesülnek.  

Nem szabályozott hatás a gyalogos, vagy lovas jelenlét, szabályozott a kikötőhelyek létesítése, 

fenntartása. Azonban nem minden kikötőhely rendelkezik engedéllyel, vagy az üzemeltetése az ügy 

szempontjából nincs pontosan szabályozva és ebből fakadnak problémák. (Ld. sólyapálya menti jelölő 

élőhely karakterfajait érinti fakivágás ilyen „szürke zónába” sorolható tevékenység volt. A másik 

esetben a föveny feltöltése, tereprendezése engedély nélkül valósult meg, pedig műszakilag sem volt rá 

szükség.) 

Egy igen jelentős, strukturális hatótényezőről kell még megemlékezni, mely – némi képzavarral, de nem 

minden jogos áthallás nélkül - pallosként lebeg a folyómenti élőhelyek feje felett, az árvízvédelemmel 

és a hajózással összefüggő fizikai beavatkozások, fenntartási munkák, így pl. a fakivágás a lefolyási 

szelvény biztosítása érdekében. 

 A kockázatok és ezzel az élőhely-degradáció mérséklését a helyi védett terület esetében a kezelési terv 

a Natura2000-terület esetében a fenntartási terv, az egyedi tájérték esetében az ott leírtak hivatottak 

szolgálni. Tekintettel arra, hogy a cél ugyanaz, az ezen dokumentumokban leírt – és az alább általunk is 

javasolt – kezelési intézkedések is ugyanazok.  
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6. Javaslatok 
 

A „Duna és ártere HUDI20034 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület” természetvédelmi célú 

kezelésére, fenntartására minden érintettre vonatkozó előírások olvashatók az ún. leírólapokon 

(Standard Data Form, SDF) és a fenntartási tervben (FT). Az SDF-t és az FT-t egészében, terjedelmi 

okból, nem célszerű csatolni, csak az idevágó egyes releváns részeket. 

Az SDF részlete: 

 A területen található jó állapotú folyópartok, … puhafás ligeterdők kiterjedésének, 

szerkezetének, fajkészletének megőrzése. (Megjegyzés: Közepes és jó állapotú puhafás 

ligeterdők megtalálható a területen.) 

 A területen található jelölő fajok állományai fennmaradásának biztosítása. (Megjegyzés: 

Jelölőfajok élnek a területen. Az élőhelyek alapján 18 faj előfordulhat.) 

 A selymes durbincs, a magyar bucó, a német bucó, a halványfoltú küllő, a balin, a márna 

védelmének érdekében szükséges kíméleti területnek kijelölni a sekély zátonyos területeket. E 

területeken a hullámkeltést alacsony vízállás esetén korlátozni szükséges, elsősorban az éjjeli 

órákban, különösen a következő területeken: …. .. Lupasziget …zátonyai. (Megjegyzés: A 

tervezési területen sekély, kiterjedt zátonyos mederszakaszk találhatók. A Lupasziget is ezen a 

folyószakaszon található.) 

 A lovas, gyalogos turista forgalom, illetve vízisportok (evezőtúra, horgászat) szabályozása, 

túraútvonalak, kikötési lehetőségek kijelölése, illegális kikötési- és horgászhelyek felszámolása. 

(Megjegyzés: Míg az előzőek esetében csekély ilyen jellegű terhelés, addig a hajóhasználattal 

összefüggésben jelentősen a hatások.) 

 Élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, ….) megszüntetése, a 

jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása az ártéren. (Megjegyzés: A tervezési terület 

egy része közvetlenül szomszédos lakó és üdülőövezettel, melyek ingatlanjai a parti úton 

keresztül közelíthetők meg.) 

 A hajózási fejlesztési elképzelések és a természetvédelem céljainak összehangolása. 

(Megjegyzés: Az alsó szakasz tekintélyes részén hajózással összefüggő fejlesztések sorakoznak, 

melyek nyilvánvalóan a mederben valósulnak meg, mind a kikötés, mind a hajóhasználat 

mentén.) 

 Jelölő élőhelyek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme. (Megjegyzés: A hajózással 

összefüggő infrastruktúrális fejlesztések az alsó szakaszon jellemzők és mérvadók. A közvetlen, 

infrastrukturális jellegű hatásokon túl a hajóhasználat okozta hatásokkal is számolni kell.) 

 A vízteret használók természetvédelmi szemléletének formálása. (Megjegyzés: Az előző ponttal 

összefügésben a motorral és emberi erővel mozgatott hajók hatásával a vízhasználó 

sporthajósok és horgászok vélhetően nincsenek tisztában. ) 
 

 

A helyi védett terület kezelési tervének részlete: 

„Az inváziós fajoktól eltekintve az erdő természetességi állapota jó (sok a lábon álló és a talajon 

levő holt faanyag, a domborzat a terület kis méretéhez képest változatos, ezért sok az állatok 

számára életfeltételeket nyújtó mikroélőhely). Az erdőn átmenő túristaforgalom, a vízpart 

horgászok és pihenni vágyók általi használata a jelenlegi szinten nem károsítja az élővilágot. Az 

erdőből el kell távolítani a a víz által szállított, nem lebomló nagyobb szemétdarabokat. Az 

inváziós fajok közül jelenleg az alkörmös és az ártéri japánkeserűfű terjedésének megállítására 

látunk lehetőséget. A lábon álló elhalt fűz böhöncök közül csak azokat kell eltávolítani, melyek 

balesetet okozhatnak. A zöld- és ezüstjuhar jelentős mennyiségben van, de kiszorításukra kicsi 

az esély, mert a Duna folyamatosa nagy mennyiségben teríti az ártérre terméseket. Az erdészeti 

műveleteknél a kezelőnek figyelemmel kell lenni az erdő füzes jellegének megtartására – ami 

Natura 2000-es jelölő élőhely is. 
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Az évelő, föld alatti sarjakkal terjedő japánkeserűfű fajok visszaszorítására két módszer 

alkalmas. Az egyik a kimerítő kaszálás, melynek során legalább kéthetente megtörténik a 

kifejlődő leveles szárak levágása. A kaszálást a sarjtelep teljes eltűnéséig folytatni kell – ez lehet 

hogy több évig tartó folyamatot jelent. Nagy-Britanniában sikeresen alkalmaztak glifozát 

hatóanyagú gyomirtószert is a japánkeserűfű fajok ellen. Tekintettel arra, hogy a kiirtandó 

állományok élővíz közvetlen közelében vannak, a vegyszerezésre csak a kenéses technika 

alkalmazható. Vegyszer alkalmazása esetén a vegyszerezésre vonatkozó előírásokat be kell 

tartani. 

Az alkörmös elleni küzdelem egyszerűbb, a fiatal hajtások a földből kihúzhatók. Mivel érzékeny 

bőrűeknél allergiás reakciót válthat ki, kesztyűt kell használni. A beszakadt gyökérdarabokból 

a növény kihajthat, ezért a kihúzást évente 1-2 alkalommal meg kell ismételni.” 

 

A fentiekkel is összefüggésben javasoljuk: 

1. Az illegális parkolóhelyek, gyepfelületek, kiépített vagy kiépítettlen lejárók, sólyapályák 

felszámolását. 

2. Az erdőirtás eredményeként létrejött gyepfelületekkel összefüggésben az élőhelyre jellemző 

fásszárú fajok visszatelepítését. 

3. Az illegális cserje-kiültetések (pl. ecetfa, fagyal) esetében a nem honos fajok alkotta sövényeket, 

szoliterek eltávolítását. 

4. A tájidegen fa- és cserjefajok fokozatos eltávolítását. Ez hangsúlyozottan és konkrétan azt 

jelenti, hogy nem egy évben kell letermelni az összes állományt, hanem differenciáltan, tehát 

szálalva, egy vagy néhány egyedre kiterjedően a fák esetében. Az idegen honos cserjéseket 

foltonként.  

5. Szükséges megőrizni a nádas foltokat is, nem csak a fás vegetációfoltokat. A bolygatott, taposott 

pl. szedres, magaskórós foltokat is legalább meg kell őrizni, idővel fát kell beléjük telepíteni. 

6. A fák kivágását, metszését külön és differenciáltan, a természetvédelmi kezelővel egyeztetett 

módon szabályozni kell. (A beépített részeken nyilvánvalóan az idős fák kockázatot jelentenek, 

de élőhelyi szempontból is vizsgálni kell a kérdést: Pl. Odúikban védett fajok élhetnek. A pótlást 

pedig a helyükre kellene telepíteni.) 

7. A lejárók koncentrált, vagyis közösségi és nem magáncélú biztosítását. Ez azt jelenti, hogy több 

lejáró nem létesülhet, az illegális és már funkciójavesztett (egy ideje nem használt és 

véghatáridejéhez közelítő engedélyű) lejárókat meg kell szüntetni. A fennmaradó lejárókon az 

építtető/engedélyes köteles a mások általi használatot lehetővé tenni és tűrni. Ennek érdekében 

azok lezárása sem lehetséges. A túlhasználatból fakadó konfliktusok megelőzése érdekében az 

esetleg lezárás és kis számú kulcshasználata lehet a megoldás.  

8. Az előző pontban leírtakkal összefüggésben a kerékpárút szakaszos egyidejű használatát 

lehetővé kell tenni a sólyapályák felé igyekvők számára. (Véleményem szerint ez a két utóbbi 

pont mindenképpen sok szereplő egyeztetést és tájékozódást igényel. Ugyanakkor a belterületi 

kerékpárútszakasz elején és végén kerékpáút-vége tábla jelenleg is van már!.  

Ennél több tennivaló esetében jelzem, hogy a most elkészült dunakeszi EUROVELO6-os 

kerékpárút mentén is van csónakház, ahonnan a folyó a kerékpárúton keresztül közelíthető meg. 

Adott esetben azonban egy rövid párhuzamos útszakasz segíti, hogy ne a kerékpárúton kelljen 

hosszan tolni a csónakokat is. Adott esetben közlekedési, forgalomtechnikai szakértőt is be kell 

vonni. Mindenképpen a két rekreációs célt kell összehangolni, semmiképpen nem javaslom, 

hogy a kerékpáút folyó felőli oldalán egy párhuzamos, csónakok hosszirányú szállítását 

lehetővé tevő kiépített vagy kiépítettlen nyomvonal létesüljön. A két célcsoportnak kell 

pontszerűen alkalmazkodni egymáshoz, ugyanis az illegális parkolók, gyepek helyén az ártéri 

élőhelyet kell vissza állítani. A csónakok kerékpárúton tolásának valós igényét   

9. A fent leírtak figyelembe vételét a TRE-felülvizsgálatakor, valamint a hatóságokkal, 

területkezelőkkel történő egyeztetések során. 

10. A területkezelőkkel kapcsolatban különösen a VIZIG-gel és a DINPI-vel történő pontos 

egyeztetéseket tartjuk fontosnak, mert a két kezelői szempont jelenleg nincs hatékonyan 

összeegyeztetve. 

11. Mindenki társadalmi csoportban (hajósok, horgászok, kutyasétáltatók, futók, iskolai és 

turistacsoportok, ….), a neki megfelelő formában, célirányosan, tudatosítani kell a Duna és 
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ártéri élőhelyeinek és fajainak jelentőségét, a terület sajátos tájképi értékét, az egyéni felelősség 

fontosságát, a lehetséges élőhely-védelmi és rehabilitációs lépéseket. Ennek kommunikációs 

csatornái helyben az információs táblák, újság- és internetes cikkek, vezetett túrák, 

engedélyezés folyamata, egyeztetések, stb. (Megjegyzem: A területen található két kerékpáros 

pihenőponton lévő információs tábla nem szól a Natura 2000-területről, annak fajairól és 

élőhelyeiről, a szükséges viselkedési szabályokról. Az engedélyeztetéssel összefüggésben pedig 

az Önkormányzatnak is vannak előírásai és az érintett hatóságoknak is. Pl. a kerékpárút 

fejlesztése során számos szempontot kellett figyelembe venni a tervezőknek, kivitelezőknek 

annak érdekében, hogy minél kisebb hatások érjék a Natura 2000 területet.) 

 

A terület jelentőségét összefoglalva:  

A Duna-part, a Duna-meder, az ártéri élőhelyek, különösen az idős, széles, zonációval rendelkező, 

többszintű ártéri erdők magas természeti és táji, tájképi értékek, melyeket mindenképpen meg kell őrízni 

az utókornak. E területek többszörös védelem alatt állnak, kezelésük módja és jogi alapja már régóta 

adott, „csak” érvényt kell neki szerezni. Leromlott természeti állapotú részeket a térbeli lehetőségek 

mentén rehabilitálni szükséges. 


