
A Tétényi-plató földtani felépítése, 
élővilága és környezeti 

érzékenysége 
Készítette:  

Bakos Gergely 

Környezettan alapszakos hallgató  

  

Témavezető: 

Dr. Leél-Őssy Szabolcs 

 

2014. 



Célkitűzés 

Bemutatni: 

• A területről egy átfogó geológia képet 

• Az ezen a képződményen kialakult élővilágot 

• Ezeknek a kölcsönhatását, és kapcsolatait 

• A terület sérülékenységét, jelen állapotát 



Földtani felépítés 

• Az üledékképződés több 
elkülönülő időszakra bontható 
 

- Triász képződményeken 
található (nincs a felszínen) 

 
- Paleogén és Neogén üledékek 

nagy vastagságban, kis 
megszakítással 

 
- Fiatal negyedidőszaki üledékek 

néhol vékony rétegben 



Képződmények 

Időrendben és É-D-i irányban a képződmények a területen: 
Oligocén: 

• Törökbálinti Homokkő Formáció 
Miocén: 
Eggenburgi 

• Budafoki Formáció 
Bádeni 

• Lajta Mészkő Formáció 
Szarmata 

• Tinnyei Formáció 
Pannóniai 

• Zámori Kavics Formáció 
Pleisztocén: 

• Lösz kis területeken 



Főbb képződmények 

Lajta Mészkő Formáció 
• homokkő, majd 6-10 

méter vastag Mészkő 
Formáció alakult ki 
nagyszámú Pecten és 
Echinoieda  
maradványokkal 



Főbb képződmények 

Tinnyei Formáció 
• A szarmata üledékek a 

Paratethys nagyon 
sekélytengeri  peremén 
rakódtak le, a rétegek 
ooidos- és 
durvamészkőből állnak, 
déli irányban a 
durvamészkő átmegy 
mélyebb vízi márgába 
és agyagos üledékekbe 

Akár 40 méteres vastagság, 
legnagyobb elterjedésű kőzet 



Szarmata ősföldrajzi helyzet 



A fennsík formációi: 
Ms: Tinnyei Formáció, M és Mb: Lajta mészkő 
formáció Me+Mk: Budafoki és Fóti formáció 



Natura 2000 védelme alatt álló 
területek 



Natura 2000 védelme alatt álló 
területek 

Magyarország a Natura 2000 területeket 2004-
ben, az Európai Unióhoz történő csatlakozással 
egyidejűleg jelölte ki. A Natura 2000 területeket 
legkésőbb hat éven belül különleges 
természetmegőrzési, illetve kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési területekké kellett 
minősítenie, ezen előforduló jelölőfajok 
megnevezésével. 



Natura 2000 védelme alatt álló 
területek 

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhely típusok kedvező 
természetvédelmi helyzetének megőrzése/helyreállítása:  

• Közösségi jelentőségű élőhely típusok: Pannon sziklagyepek  



Natura 2000 védelme alatt álló 
területek 

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhely típusok kedvező 
természetvédelmi helyzetének megőrzése/helyreállítása:  

• Kiemelt közösségi jelentőségű élőhely típusok:  Szubpannon 
sztyeppék: Pannon molyhos tölgyesek és Pannon cseres-
tölgyesek  



Natura 2000 védelme alatt álló 
területek 

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhely típusok kedvező 
természetvédelmi helyzetének megőrzése/helyreállítása:  

• Közösségi jelentőségű állatfajok: magyar ősziaraszoló 
(Chondrosoma fiduciarium), gyászcincér (Morimus fureneus), 
nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), szarvasbogár (Lucanus 
cervus) 



Terület használat: 

• A rómaiak szőlőt és gyümölcsöt termesztettek rajta  

• A most védett részen az elmúlt évszázadban eleinte legeltetés 
folyt, majd katonai gyakorló térként használták 

• Az elmúlt ötven évben itt fogytak a legnagyobb mértékben a 
zöldterületek a beépülés következtében, Budapest 
terjeszkedése miatt 

• Napjainkban a Tétényi-fennsík egész területe az izoláció és 
egyre fokozódó fragmentáció fázisában van  

1. Tétényi-fennsík 
2. Mechanikai Művektől 
észak, észak-keletre 
húzódó domboldal 
3. Törökbálinthoz tartozó 
Terület 
4. M0 által levágott terület 
5. Csúcs utca és környéke 

6. Nyél utca és környéke  



Natura 2000 védelme alatt álló 
területek 

Környezetvédelmi feladatok: 

• idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása 

• katonai épületmaradványok elbontása 

• közlekedés korlátozása 

• terület oktatási és bemutatási célú hasznosítása 

• illegálisan lerakott hulladék  eltávolítása 

 



Köszönöm a figyelmet! 


