
A Bodzás árok területén létesítendő élőhely rezervátum és látogatóközpont terve 

1. Jelen tervezet célja 

Az élőhely rezervátum és látogatóközpont célja természetvédelmi szemléletű hasznosítás során megóvni és 

rehabilitálni a területet. Ennek elsődleges oka, hogy a környéken csak ezen a helyen van lehetősége a 

vonuló madaraknak a táplálkozásra és pihenésre, mivel nagy távolságra ez az egyetlen vizes és bodzával 

is sűrűn benőtt terület.  

Az élőhely rezervátum létesítménye a terület gondozása, hasznosítása mellett, annak védelmét hivatott 

biztosítani a szennyezés és legeltetés kizárásával. Ebben a tekintetben alternatívát kíván biztosítani az 

önkormányzat által, helyi védetté nyilvánított területek (a Nádas tó és a Bodzás árok felső szakasza) 

kezelésére vonatkozóan (Természetvédelmi Törvény 24.§ (3) b; továbbá 36.§ (1)-(3) pontja és a 3/2008 

(II. 5) KVVM rendelet), illeszkedve a terület árvízvédelmi szempontjaihoz.  

2. A megvalósítás szempontjai 

A terület rendezése a felszíni víz felhasználásának feladata köré szerveződik. A terület domborzati- és 

talajviszonyai kétféle élőhely típus létrehozását jelölik ki. Lehetőség van egy jelenleg is magas talajvizes 

területen, egy teljesen víz alatt álló, állandóan elárasztott továbbá egy időszakosan elárasztott terület 

létrehozására. A domborzat jellege folytán egy harmadik, magasabban fekvő, száraz területen gyepes és 

erdős foltok már most is jelen vannak. Itt kisebb ráfordítással is kialakítható a meglévőhöz hasonló, de 

rendezett élőhely (az erdős részeken az akácfák kiirtása szükséges). 

Az élőhely rehabilitáció és az új élőhelyek kialakítása nem bolygatná a jelenleg meglévő, nem idegen 

növényállományt, azaz a meder és a terület megtisztítását követően, a jelenlegi vegetáció nagyobb része 

beolvadna a később kialakuló flórába. 

A patakmeder megtisztítása után jelenlegi folyását nem őrizné meg, mivel a meder mesterséges, és ha nem 

volna jelenlegi állapotában kiképezve, eleve elárasztaná az alsó szakaszra tervezett elárasztásos 

területet, hordaléklerakással folyamatosan változtatná medrét. Az északi szakasz időszakos elárasztásos 

területén egy szélesebb, szigeteket ölelő mederpár kerül kialakításra, ahonnan csak magasabb vízállás 

esetén, azaz ha a főmeder nem képes befogadni, csatornákon vezetődik ki a víz a két oldalon húzódó 

nedves gyepes élőhelyre. A déli szakaszon a víz egy sekély, a völgy alját kitöltő tómederben terül szét. 

Vízállástól függően kisebb vagy nagyobb területen, egy gát segítségével szabályozva úgy, hogy a víz 

állandó jelenléte biztosított legyen.  

A felszíni víz biztosítása kapcsolódik a helyi védett területek kezelési terveihez, ezen belül a Nádas tó 

rehabilitációjához. A Nádas tó szerves részét képezi a Bodzás árok vízgyűjtő területének. A tó vizének 

levezetése a természetes domborzati körülményekből adódóan az árok völgyén keresztül oldható meg. 

A Nádas tó és a Bodzás árok rehabilitációja egyaránt csak a felszíni víz állandó jelenlétének biztosításával 

lehetséges. Erre ad lehetőséget a magas talajvíz ellen kidolgozásra váró szárasztási és vízelvezetési 

feladat. Kiegészítő megoldásként az újonnan létesülő szennyvíztisztító üzem tisztított szennyvizének 

felhasználása is szóba jöhet, annak visszavezetésével a Bodzás árok felső szakaszára. 



3. A létesítendő élőhelyek leírása 

A most megfigyelhető állapotot utánozva, a felső, északi szakasz időszakos elárasztásos területén, takarófák alá 

telepített bodzabokrok erdős-bokros élőhelyet alkotva húzódnak a szigetek között elfolyó víz partjain. 

Ezen a területen vezet a tanösvény keleti szakasza. A medertől távolabbi, időszakosan elárasztódó 

részeken, bokorligetes nedves rét, vagy gyep húzódik. Az erdős domboldal megmarad jelenlegi 

állapotában, illetve a faállomány szelekciója után frissítésre és bodzabokrokkal beültetésre kerül. Ezen 

az oldalon, a meredek löszdomb oldalában kialakíthatóak gyurgyalag fészkelő helyek. Itt a legfontosabb 

feladat az erdős terület lekerítése a lakott oldal irányából. A tanösvény keleti ága ezen a területen vezet 

tovább.  

Az északi terület nyugati oldala, az erdős domboldalhoz hasonlóan, szintén a magasabban fekvő területe a 

völgynek. Itt jelenleg helyenként intenzív mezőgazdasági tevékenység folyik. A terület alkalmas a 

leszakadó löszfalak kialakításával gyurgyalag fészkelő hely számára, illetve száraz gyepes élőhely, vagy 

bokorligetes erdőfoltok kialakítására. Ezen a szakaszon vezet a tanösvény nyugati ága.  

A déli szakasz teljesen elárasztott területe mellett kialakításra kerül egy csak a magasabb vízállás esetén 

elárasztódó terület, ami megfelel az északi szakasz, hasonló területeinek, azzal összefüggő, de 

mélyebben fekszik (ez biztosít lefolyást az északi terület időszakosan elárasztott részeiről). Itt is a víz 

mennyisége szabja meg a kialakításra kerülő vegetációt és az élőhely más elemeit. Mivel a völgy nagy 

része ilyen, ezért erre az időszakosan elárasztott terület típusra többféle, az ilyen körülményekre épülő 

élőhely is kialakítható. Az elárasztott terület sekély tó, illetve mocsaras, lápos vízállás, a megfelelő 

növényekkel; a partot övező bodzabokrokkal. A tanösvény itt fordul vissza a nyugati ága felé. 

4. A tanösvény és a látogatóközpont  

Az északi és a déli terület találkozásában a völgy elkanyarodik. Ebben a kanyarban ideális a hely egy 

megfigyelőállomás építésére, ahonnan az egész területet be lehet látni. A tanösvény az eddig leírt 

módon, a terület nyugati és keleti oldalán húzódó két fő ágból tevődik össze, melyek az elárasztott 

területen keresztülhaladva, valamint a középen álló megfigyelőhely mellett kapcsolódnak. A 

tanösvényről élőhelyenként, rejtett lesállások érhetőek el, ahonnan zavarás nélkül lehet megfigyelni a 

területet. Az elárasztott rész mentén, egy szakaszon közvetlenül is megközelíthető a víz. 

A látogatóközpont a völgy északi végén, a jelenlegi szennyvíztisztító üzem közelében kerül megépítésre. Itt kap 

helyet egy előadóterem, egy bemutató pavilon, egy pihenőhely, és az egyéb szolgáltatások, valamint a 

személyzeti helyiségek. A látogatóközpont rendelkezik internet kapcsolattal, parkolóval, higiénés 

szolgáltatásokkal, büfével, saját és más kiadványokat, egyéb termékeket részben adományként árusító 

bolttal.  



5. A terület lezárása 

A látogatóközponttól eltekintve, valószínű, hogy a terület lezárása adja majd a költségek legnagyobb részét. A 

lezárás elengedhetetlen a keleti oldalon, ahol a közeli telkek tulajdonosai illetve az itt tartott állatok 

miatt folyamatos a szennyezés és a rombolás. A nyugati oldal lezárása csak a később szükséges, de a 

keleti oldal már a munkák megkezdésével egyidejűen megoldandó feladat.  

6. A terület tulajdonviszonyai 

Jelenleg a terület nagy része mezőgazdasági használatban álló magántulajdon. 

A létesítmények számára tervezett terület nagysága megközelítően 30 

Ha. A megvalósításához szükséges a közvetlenül érintett területek 

megvásárlása, amire a helyi önkormányzatnak nincsen anyagi forrása. 

Kistérségi összefogásban Budaörs önkormányzata anyagi segítséget 

nyújthat. Egyéb anyagi források pályázati úton, vagy magántőke 

bevonásával, adományok révén felkutatásra várnak.  

A tervek jelenlegi szakaszában előreláthatóan (részben vagy egészében) 

érintett szelvények helyrajzi számai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A következő oldalon, térképen is ábrázolt területfelosztás vélhetőleg az eredeti 

ősállapothoz leginkább hasonló helyzetet ábrázolja, amely az ökológiai 

szerep fenntartásához kívánatos állapot. A patak a medermélyítés előtt, 

tehát vélhetően még élő vízfolyásként is, folyamatosan változtatta 

folyását, hordalékát lerakva majd újra elsodorva jellegzetes időszaki 

vízfolyás lehetett.  

Ehhez alkalmazkodva, egy hasonló rendszert tervezünk kiépíteni, a patak 

jellemzőit más hasonló típusú, de bolygatatlan és élő vízfolyások 

mintájára alakítva át.  

 

Kelet (Má1 besorolású): 

- 060/4 - tő l  060/40 - ig ;  

-  063/477 - tő l  063/490 - ig ;  és:  063/433 - tó l  063/439 - ig ;  és  063/456 - tó l  

063/462 - ig;  

Nyugat  (Má4 besoro lású) :  

-  074/9(b) -tő l  074/42(b) - ig  és  074/57 - től  074/76 - ig  és  074/101 -tő l  

074/104 - ig  

-  070/1 - tő l  070/52 - ig ;  

-  072/1 - tő l  072/24 - ig ;  

 

he ly i  védett  a  70,  53  és  58 hrsz.  számú,  600x5 m-es (0,9 ha)  

terü let  



 

száraz, gyepes, bokorligetes területek száraz, erdős területek 

időszakosan elárasztott terület 

A vízellátottság szerint tervezett élőhelyek a jelenlegi állapothoz viszonyítva 

elárasztott terület (jelenleg is nedves rét) 


