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olimpiai terepker6kpdros verserry helysz(nvilasztisival kapcsolatban

2016 December L

A Budapesten tervezett, 2024-es Olimpia terepker6kpSros verseny6nek helyszin6vel kapcsolatos dtint6s
2016. december 5-6n v6lt ismertt6 sz6munkra a Pesthidegkfton megtartott lakossigi f6rum sorin, A
helyszink6nt bemutatott Hiirmashat6rhegyi Repiil6t6r 6s k6rny6ke olyan ritka 6s fokozottan v6dett
term6szeti 6rt6kek otthona, mint a Kaszpi haragossikl6 (Dolichophis caspius) 6s a Kdz6ns6ges urge
(Spernophylus citerrus), melyeket bizonyosan jelent6sen vesz6lyeztet egy ilyen sportesem6ny
el6k6szit6se 6s lebonyolitesa kiivetkezt6ben fell6p6 emberi zavar6s. Az ismertetett terv barmilyen
kivitelez6se k5rosan 6rinten6 ezen 6l6l6nyek 6llom6nyait 6s a teriilet egy6b v6dett 6rt6keit. Nem tudjuk
elfogadni, hogy egy ilyen fontoss6gri sportesem6nyt csak a term6szeti 6rt6kek ilyen m6rt6kfi rombol6sa
6rin lehet megval6sitani, ez6rt arra k6rjiik a dOnteshoz6kat, hogy vegy6k figyelembe a term6szetv6delmi
6rt6keket 6s keressenek olyan helyszint, ahol a sportesem6ny megval6sit6sdnak k6ros hat6sai
minimalisra csdkkenthet6ek.

A Harmashatarhegyi Reprll6ter 6s a Voros-k6v6r kdrnyeke Budapest ll. kerLilt6nek egy olyan m6sodlagosan
fennmaradt 6l6hely-egyrlttese, amely jelent6s term6szeti 6rt6kek otthona. K6t fokozottan v6dett gerinces faj
fordul elo a terLileten: a Kozons6ges urge 6s a Kaszpi haragossikl6, Mindk6t faj term6szetv6delmi prioritirs,

majdnem a legmagasabb 250,000 Ffos es 500.000 Ft-os term6szetvedelmi ert6kkel. Ezen felul a Kaszpi

haragossikl6 v6delm6t egy Fajv6delmi Terv is hivatott el6segiteni, melyet 2005-ben az akkori Kornyezetv6delmi
6s Viziigyi Miniszter al6ir6s6val hirdetett ki. Ebben a Fajvedelmi Tervben a Budai-hegys6gben tal6lhato
ellomalnyokat vesz6lyeztet6 tenyez6k kozott a terepker6kperoz6s kiemelten emlitesre kerul. A Fajv6delmi Terv a
faj 6l6helyein tort6n6 terepkerekp6rozes teljes mert6kii tilt6s6t es az ezt el6segit6 tirjekoztat6si kampirny
megszervez6s6t irja e16.

A Voros-k6ver 6s k6rnyek6n a Kaszpi haragossikl6 el6fordulirsirt 20'12-ben fedeztilk fel. AzoIa az MIVE K6telt(-
6s HLill6v6delmi Szakoszt6lya folyamatosan monitorozza ezt az 6llom6nyt. Jelenlegi tuddsunk szerint a Vil16ny

mellett tal6lhat6 Szarsomly6 ut6n ez ma Magyarorsz6g mesodik legnagyobb haragossiklo populecioja, ld6n ot
egyedet redi6s jeladoval szereltunk fel 6s igy nyomon tudtuk kovetni a teruleten a mozg6sukat, Egy teljes szezon

adatainak a birtok6ban kijelenthetjLlk, hogy a Kaszpi haragossikl6k mercius 6s okt6ber kozott rendszeresen 6s
nagy kiterjedesben haszneljek a kornyez6 bokrosokat es gyepteruleteket is,

A jelolt peldarnyok mozgaskdzeteit ebrezolo mellekelt terk6pen lathato, hogy a tervezett olimpiai terepker6kpdros
p6lya legal6bb k6t p6ld6ny mozgeskorzetet vagna kete. Ezen feliil a sportesemeny eldkeszitese es a versenyre
6rkez6 n6zosereg okozta zavaras nagym6rt6k[j negativ hat6st jelentene ezen 6lcilenyek sz6m6ra.

Ugyanez a zavaras a helyben 6lo Kozonseges urge 6llom6nyait is karosan 6rinten6. Ezek az emlosok a tertileten
athalado t[rrrz6k jelentette idonk6nti zavar6st ugyan elviselik, de a tervezett folyamatos 6pitesi munkak es maga

a sportesem6ny tll hosszan tart6 6s nagy kiterjed6sU zavar6s lenne, amit megszenvedn6nek az tirge6llom6nyok
Jelenleg a Harmashat6rhegyi Rept6r urgeallomAny6t orsz6gosan az er6sebb Zrllom6nyok koz6 soroljuk, aminen

krilon erteket ad, hogy Budapest hatar6ban tudott igy fennmaradni.

lvliert kellene ezt a termdszetes allapotot es a kiemelt term6szeti 6rt6keket egy olyan sportesemeny
megrendez6s6vel fel6ldoznunk, mely sz6mAra biztosan talalhato egy6b helyszin Budapesten? Mi is Lidvozoljiik

egy "zold" Olimpia megrendez6set Magyarorszagon 2024-ben. Azonban egy val6ban "zold" esem6ny a

term6szetv6delmi szempontokat is m6degeli a tervezes sor6n,6s amikor ilyen sok bizonyit6kkal rendelkezunk a

v6rhat6 keros hatasok m6rt6k6t illetoen, akkor gondolkodas n6lkLll el kell vetni az esemeny helyben tort6n6
megrendez6s6nek gondolat6t. Ezbrl arra k6rjuk a szervezciket 6s a donteshoz6 F6v6rosi Kozgy(lest, hog,
v6ltoztassdk meg dontes0ket es keressenek ij helyszint az olimpiai terepke16kpbros verseny sz6m6ra!
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1. k€p: Nyakdn s6rLilt haragossikl6 p6lddny,
mely a biciklistdk Sltal haszndlt cisv6nyen
talSlhat6 Lireget hasznSlja bIv6helyk6nt.
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