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Tisztelt Bizottság! 

 

 

A József Attila lakótelepen: a Napfény utcai körforgalomban, valamint a Napfény és Dési 

Huber utca sarkon található szobor környezetében és a Haller és Mester utca sarkán összesen 

három elhanyagolt virágágyás átalakítását tervezzük ökológiai szemléletű biodiverz 

évelőágyássá. Azon túl, hogy ezzel a korszerű növényalkalmazási trendeket követjük, 

környezetvédelmi edukációs tevékenységet is végzünk, hiszen információs táblákat is 

elhelyezünk a környezetükben.  

Az elsődleges cél az, hogy ezeken a területeken olyan virágágyásokat alakítsunk ki, amelyek 

kicsiben leképeznek, imitálnak egy-egy természetes élőhelyen – pl. erdőszél, mezei rét, vagy 

sziklás élőhely- létrejött társulást, a tápláléklánc több szintjét is bemutatva. A növényeket 

azonos ökológiai igényeik szerint válogatjuk össze, őshonos fajokból, de szem előtt tartva, 

hogy közterületen is magas díszítő értékkel bírjanak. Fontos szempont még, hogy megfelelő 

előkészítéssel ezeket a virágágyásokat maximum két évig kell gyomlálni, permetezni pedig 

egyáltalán nem szükséges sőt nem is szabad. A telepített növények megfelelő fenntartás 

mellett „összezárnak”, a nemkívánatos gyomokat kiszorítják. A növényszortiment 

összeállításánál szerencsés esetben megvalósulhat, hogy a különböző fajok a talajéletre olyan 

egymást segítő hatással vannak, hogy tápanyagutánpótlásra szinte egyáltalán nincsen szükség. 

Az öntözés pedig opcionálisan, a terület adottságaihoz alkalmazkodva lehet szempont a 

megfelelő élőhely kialakításához. Egy sziklás élőhelyen természetesen minimális 

talajnedvességet igénylő növények nőnek a természetben is.  

Az évelők vegetációs időszakban táplálékot és búvőhelyet biztosítanak a beporzó rovaroknak, 

nyugalmi időszakban pedig az egyedfejlődéshez nyújtanak ideális közeget. Minél nagyobb a 

diverzitás, annál több fajta ízeltlábú talál majd itt otthonra, ezáltal színesítve a velük 

táplálkozó hüllő-, kisemlős- és madárpopulációt a környezetükben.  

 

Aki ezt az elképzelésünket leginkább megvalósítani hivatott: Ambrus Mária Zsófia, tájépítész, 

tanár, az „Évelőakadémia” alapítója. Kifejezetten őt szeretném felkérni a három ágyás 

megtervezésére, és a későbbiekben, ha forrásaink lehetővé teszik, akkor a megvalósítás 

koordinálására is.  

Jelenleg a tervek elkészítését rendelnénk meg. A hozzávetőlegesen 700 m
2
 megtervezésének 

költsége: 410.000.- Ft. 

 

Fentiek alapján javaslom T. Bizottságnak, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen 

elfogadni. 
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Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, 

Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy a József Attila 

lakótelepen: a Napfény utcai körforgalomban, valamint a Napfény és Dési Huber utca 

sarkon található szobor környezetében és a Haller és Mester utca sarkán, összesen 

három virágágyás ökológiai szemléletű biodiverz évelőágyássá alakításának terveit 

elkészítteti a 3205. számú „Környezetvédelem” elnevezésű költségvetési sor terhére 

410.000.-Ft összegben, valamint felkéri a Polgármestert, hogy a tervezés 

megrendeléséről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2021. július 27. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  


