
Diszkusszió

Pozitív tapasztalatok:

− lokálisan jellemző növényfajok megjelenése mindenhol (a fűmagkeverékek fajain 
és generalista fajokon túl)

− védett fajok megjelenése (pl. Gellérthegy)

− legjobb állományok ott, ahol már néhány éve extenzívebb a kezelés (pl. 
Gellérthegy, Műpa-rézsű), ill. ahol minimális a lakossági használat (pl. 
Lágymányosi-híd rézsűk)

− 2-4 x nagyobb növény fajszám a méhlegelőkön, a kontroll területekhez képest

− egyedszám, fajszám és diverzitás szintjén is több beporzó rovar a méhlegelőkön.

Negatív tapasztalatok:

− árnyékos helyszíneken nem működik (néhány helyszín ki is került emiatt – pl. 
Gesztenyéskert)

− lakossági reakciók/tiltakozások függvényében kellett módosítani helyszíneket, 
kezeléseket (pl. Bocskai úti elválasztósáv helyett Hunyadi J. út, Flórián téren 
területcsökkentés, Óbudai-sziget kezelés módosítás)

− jelentősebb lakossági használat, taposás nem kedvez (Gizella-sétány).

A budapesti „méhlegelők” monitoringja - az első év tapasztalatai 

Előzmények, a projektet létrehívó igények

− városi zöldfelületek biodiverzitása növelésének 
szükségessége

− a beporzó rovarok csökkenésének megállítása
 Európában a méh- és lepkefajok 9%-a veszélyeztetett 
 méhfajok 37%, lepkefajok 31%-a csökkenő tendenciát mutat
 a poszméhek 30%-a veszélyeztetett, 4 faj kihalt Közép-

Európában az elmúlt 136 évben
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Botanikai mintavételek

− az összes helyszínen teljes fajlista, 1-5 A-D értékekkel 
(május-június)

− a 10 kiválasztott területpáron 3-3 db, 2 x 2m-es kvadrátban 
fajok borításértékkel + környezeti adatok, mintázatok, 
virágkínálat becslés (július, szeptember)

Kérdések

− Milyen hatása van a 
kezelés (kaszálás 
„felhagyás”) változásnak 
a városi parkokban a 
növényzetre, 
virágkínálatra és a 
beporzókra?

− Milyen eltérés látható a 
különböző 
zavarású/kitettségű 
helyek között? → hol 
lehet optimális ezen 
kaszálatlan helyek 
kijelölése? 

− Hogyan változik az évek 
múltával a 
növényközösségek 
összetétele és a 
beporzók száma?

„Vadvirágos Budapest” - méhlegelő program

− 22 db „rovarbarát” zöldfelület kijelölése a fővárosi 
parkokban és zöldsávokban, összesen több mint    
28 hektár területen, szerte Budapesten

− A kijelölés szempontjai: parkhasználati szempontból 
kevéssé frekventált, félreesőbb parkterületek, 
ember által nem vagy alig járt rézsűk, útközi, 
növénnyel beültetett elválasztósávok

− A kijelölt területeken extenzív gyepgazdálkodási 
program bevezetése: évi 8-10 helyett évi 1-2 kaszálás 
– így a növényeknek van idejük virágozni, magot 
érlelni és terjeszteni

− https://www.fokert.hu/vadviragos-budapest/

Monitoring

− 10 kiválasztott területpáron 
(méhlegelő /extenzív/ és 
kontroll /intenzíven kaszált/) 

− ezek egymáshoz  minél 
hasonlóbbak (habitat, 
kitettség, árnyékoltság stb.), 
különbség csak a kezelésben 
legyen

− botanikai és beporzó 
felvételezések

Beporzó mintavételek

− a 10 kiválasztott területpáron 25 x 25m-es kvadrátban (2 
helyszínen vonalas) 5 ponton mintavétel, évi 3x

− pontonként nettó 5 perces megfigyeléses (pontban lévő 
és átrepülő rovarok) mintavétel + virágkínálat becslés

− csoportok: poszméh, szoliter méh, háziméh, zengőlégy, 
nappali lepke, éjjeli lepke + ezen belül (pont lokalitás 
szintű) morfofajonkénti egyedszámának feljegyzése

Eredmények

Az Óbudai-sziget gyepje tavasszal A kijelölt méhlegelők

Folytatás?

− további területek bevonása

− kaszálási rend finomhangolása

− felülvetés, telepítés − jobb területekről a kaszálék, 
gyűjtött magok átvitele a gyengébbekre

− edukáció, az extenzív gyepgazdálkodás lakossági 
népszerűsítése

− hosszútávú botanikai és beporzó monitoring, 
szélesebb körű mintavétel

− távlati terv: Budapest Magkeverék
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Növény fajszám a területpárokon

Méhlegelő (kaszálatlan) Kontroll terület (kaszált)

A MŰPA melletti rézsű

Gellérthegyi kaszált és kaszálatlan rézsű

Budai imola (Centaurea sadleriana) a Gellérthegyen


