
Takarítás a Szilas-tó Természetvédelmi Területen 

Az MME a Takarítás Világnapjához (szeptember 3. hétvégéje) kapcsolódóan hirdetett 

szemétszedést Budapest legfiatalabb (2019. július 1-én oltalom alá helyezett) 

természetvédelmi területére, a Szilas-tó Természetvédelmi Területre. 

 

 

Közös séta a Pólus Center parkolójától a Szilas-tó TT-re, az előtérben közönséges 

gyújtoványfű 

http://termeszetiertekeklencsevegen.blogspot.com/2019/09/takaritas-szilas-to-termeszetvedelmi.html
https://1.bp.blogspot.com/-rVLVG_-zXU8/XZCHEnbgniI/AAAAAAAAJM0/egM574g6V28WWLrsUmWI7gJIABaAOy9YwCLcBGAsYHQ/s1600/20190928_091932.jpg


 

Rövid ismertető a feladatokról 

 

A BMSZC Neumann János Számítástechnikai Szakgimnáziumának diákjai felkészültek a 

szemétszedésre 

 

Reggel 9 órakor gyülekezett az önkéntesekből, diákokból és a szervezőkből álló csapat. Bajor 

Zoltán ismertette röviden a terület védelem alá helyezésének történetét, majd hamarosan 

megkezdtük a szemétszedést. Minden szükséges eszközt megkaptunk a munkavégzéshez 

(kesztyű, zsák, szemétszúró bot, ásó, gereblye, és még a kézmosásról, innivalóról is 

gondoskodtak a szervezők). Szinte1 óra sem telt el, mire a FŐKERT Nonprofit Zrt. utánfutója 

megtelt a szeméttel telerakott zsákokkal. A zsákokat azonnal elszállították, így folyamatosan 

tudtuk "újratölteni", mivel sajnos a szemét utánpótlásból nem volt hiány.  

https://1.bp.blogspot.com/-0CnlyiLkjGE/XZCHFFSS_eI/AAAAAAAAJM4/5trkc7Xud-w_xMEPhXOQBRpbKyPovb6igCLcBGAsYHQ/s1600/20190928_092302.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-eSrTSfI1Log/XZCDw5xijMI/AAAAAAAAJL8/1G1rDTmrmQ4J5rzd41oyrDL3-kvoka36QCLcBGAsYHQ/s1600/20190928_093508.jpg


 

Telik a zsák 

Mi a természetvédelmi terület határát jelző tábla bejáratánál kezdtük meg a szemétszedést. azt 

vettük észre, hogy minél közelebb hajolunk a talajszinthez, minél inkább átfésüljük az 

növényzet (borostyán) alatti területet, annál több szemét kerül elő. Így felástunk egy szó 

szerinti szemétdombot, ahonnan a zoknitól, ruhaneműtől kezdve a fényképezőgép 

filmtekercsig, CD-ig, csempe-és üvegdarabokig mindenfélét találtunk.  

 

Megtudtuk, hogy az erdőben 150 madárfajt jegyeztek fel a 120 méter széles erdősávban, és 

számos védett orchidea faj él, mintegy 1500 tő. Érdeklődésünkre Bajor Zoltán beszámolt arról 

is, hogy pl. széleslevelű nőszőfű, fehér madársisak, kardos madársisak található a 

természetvédelmi területen. 

Örömmel töltött el, hogy személyesen is találkozhattam Takács Noémivel és Bajor Zoltánnal, 

akikkel együtt kísérjük a helyi védett területek várólistájára került pesterzsébeti Kiserdő 

sorsát. 

 

Kecskerágó 

https://1.bp.blogspot.com/-HXkSqaPnNt0/XZCDjcEielI/AAAAAAAAJLs/PhW49jLyc_QEyYrAIe-ty0pkz0YId_SgACLcBGAsYHQ/s1600/20190928_102616.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-GmFwHPb-04s/XZCDkpWrHrI/AAAAAAAAJL0/w2cpSAWD3gk5sBUavKQxVuFi3K4NMvX3wCLcBGAsYHQ/s1600/20190928_115759.jpg


A szemétszedés közben igyekeztem kihasználni a környezeti nevelés adta lehetőségeket, 

illetve rögtönzött biológia órát tarthattam az előbukkanó szkolopendrákról, pókokról, 

fülbemászókról, hangyákról, gömbászkákról. 

 

A szemétszedést sétával is egybekötöttük, megfigyeltük az erdőalkotó fákat, milyen szép 

elegyest alkotnak. Az erdő túloldala kukoricatáblával határos, itt egy vörös vércsét figyeltünk 

meg, amint szitált a levegőben, majd sikeresen zsákmányolt. Egy széttépett galamb 

tollmaradványait is megtaláltuk a területen. Messzire elláttunk, az M3-as autópálya zaja ide 

hallatszott és a Rákospalotai Hulladékégető kéménye is előtűnt a napos időben.  

 

 

A Szilas-patak kavicsos medre 

https://1.bp.blogspot.com/-uUGT-JiVTVw/XZCGE8d8sKI/AAAAAAAAJMY/T4PFVzFr-9g8sEZvtOZV_z03kngjoPWQgCLcBGAsYHQ/s1600/20190928_120137.jpg


 

Homokos-hínáros meder 

https://1.bp.blogspot.com/-lAcKNz-BOU8/XZCGFGclVHI/AAAAAAAAJMc/CAczyMWDXO44NpRKqNkfOcboaN6np_-pACLcBGAsYHQ/s1600/20190928_121232_001.jpg


 

Távolban a Rákospalotai Hulladékhasznosító Mű 

 

Miután a diákokat haza engedtem, elsétáltam a Szilas-patak mentén, amelynek medre 

változatos, hol iszapos, homokos, másutt pedig kavicsos. Kiszínesedett termésű kecskerágó, 

komló, fűzfa és öreg nyárfák kísérik a patak partját. Megkerestem a Szilas-tavat, melynek régi 

neve a Nevesincs-tó. Ez természetvédelmi szempontból igen értékes, lápos tómaradvány. A tó 

fölött a kisebb testű szitakötők még javában tandemben repkedtek. 

 

 

Régi tábla jelzi a lápos tavacska helyét 

Igazán kellemes, kora őszi időjárásban és jó hangulatú társaságban lehetett része azoknak, 

akik részt vettek a takarító napon. Aki pedig felkeresi a természetvédelmi területet, pár óra 

alatt sokféle természeti értéket ismerhet meg és gazdag látnivalóval tér haza. 
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Örülünk a megtisztított erdőrésznek 
 

 

 

Beszámoló és képek: 

Tóth Marietta 

 

 

Budapest, 2019. szeptember 29. 
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