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D unakeszi környékét a Duna alakította,
ezért arculatát a folyó teraszai határozzák
meg. A térség az Alföldhöz tartozó

Pesti–Solti-síkság északi nyúlványa, amelyet
keleten a Gödöllõi-dombvidék és a Cserhát
magaslatai, míg nyugaton a Duna határol, észa-
kon pedig nagyjából a Naszálynál ér véget.

A folyam jelenlegi árterülete fölé egy pleisz-
tocénkori, mintegy 15 méter magas homokte-
rasz emelkedik. Ezt délen a Mogyoródi-patak
töri át. A teraszperem itt a Dunától távol, mint-
egy 1,5–2 kilométerre fut, míg a város északi
részén néhány méterre közelíti meg a folyó-
medret. Kelet felé a térszín hullámos és foko-
zatosan emelkedik. A Kisalag felé esõ részek
már mintegy ötven méterrel magasabban fek-
szenek az ártérnél. Az egész vidék alapkõzete
a folyómederbõl származó meszes kvarcho-
mok, amely genetikáját, formakincsét tekintve
megegyezik a Duna–Tisza közi homokhátsá-
géval.

PILLANTÁS A MÚLTBA
Alag neve százhúsz éve összefonódott a lóver-
senyzéssel. Az annak idején pusztaságként
emlegetett hajdani Károlyi-birtok 1891-ben ke-
rült a Magyar Lovaregylet birtokába, és ez az
adásvétel felbecsülhetetlen lehetõségekhez
juttatta a lovassportot. Egyrészt a homokos ta-
laj egész évben kitûnõ tréningpályának bizo-
nyult, másrészt a nagy terület sok ló befogadá-
sára alkalmas, nemzetközi hírû lovasközpont
kialakításának feltételeit teremtette meg.  Az

alapítás után alig hat esztendõvel már orszá-
gos versenyeket rendeztek itt, sõt, az elsõ

világháború után önállóvá vált Magyar-
ország elsõ saját derbijének is Alag

adott otthont. A Budapesthez közeli
kiránduló- és pihenõhelyek sora te-
hát olyan helyszínnel bõvült, amely
a polgárosuló világ számára a ter-
mészettel való kapcsolatot és a szó-
rakozást egyaránt lehetõvé tette.

A fejlesztések során az alkalma-
zottak számára lovásztelep, míg a
Fótra vezetõ út túloldalán villane-
gyed épült. Késõbb már iskolával,

templommal, községházával és
szállodával büszkélkedhetett az idõ-

közben önálló községgé vált Alag. A
telep igazi értéke a nagyvonalú, jól át-

gondolt építészeti szerkezet. A gazdasági
mûködésnek megfelelõen, istállókból, lo-

vászlakásokból és kúriából álló egységeket
hoztak létre. Az épületeket célszerû egyszerû-
ség és jó minõség jellemzi. A lovak napi mun-
kájához és verseny utáni regenerálódásához
összefüggõ, természetes életközegükhöz ha-
sonló, nagy zöldterületeket alakítottak ki. Itt
fennmaradt a homokpusztai jelleg. A telep bel-
sõ részeit parkosítással igyekeztek otthonossá
tenni, ezek a részek a táj tudatos átformálásá-
nak tanúi.

A második világháború, sajnos, súlyos vesz-
teségeket okozott. A versenypálya egy részét
katonai repülõtérré alakították át, és a lóállo-
mány java is elpusztult a nehéz idõkben. Az
alagi telep napjainkban több mint háromszáz
versenylónak ad otthont. Meghatározó helye
tehát megmaradt a magyar lósportban. A ló-
tartás és a versenyzés a terület homokpusztai
jellegét csak kismértékben változtatta meg,
ezért a lovakon kívül más élõlények is jól érzik
magukat itt.

HOMOKPUSZTAGYEP ÉS FÉLSIVATAG
A telep istállókkal és egyéb épületekkel tarkí-
tott, parkosított részét néhány gyönyörû hárs-
fasor ékesíti. Ám természeti értékekben sokkal
gazdagabb úgynevezett téli gyakorló- és a ver-
senypálya, ahol a Dunakeszi környékére egy-
kor oly jellemzõ eredeti növénytakaró egyik
utolsó maradványaként jól felismerhetõ a laza
szerkezetû, rossz vízmegkötõ képességû ho-
moktalajok jellemzõ félsivatagi társulása, a me-
szes talajú homokpusztagyep. A szélfútta laza
homok folyamatosan fenntartja e gyepek nyílt,
félsivatagi jellegét.

A háborítatlan gyeprészek uralkodó faja a
merev, szürkés-deres levelû magyar csenkesz.

jelölték meg régen a birkák gyapját. A téli pá-
lya északi részén, valamint a löszösebb alapkõ-
zeten találja meg életfeltételeit a sarlós gaman-
dor és a csabaíre vérfû. 

ALAGI NOÉ-BÁRKÁJA
A tréning- és versenypályán fõleg a homok-
pusztákra jellemzõ rovarfajok találtak otthon-
ra. Egyedszámuk, elsõsorban az idõjárási té-
nyezõktõl függõen, évente jelentõsen ingado-
zik. Több olyan bennszülött (endemikus) faj él
itt, amely a régión kívül máshol nem, vagy
csak igen kis számban fordul elõ.

Jellemzõen homokpusztákon élõ veszélyez-
tetett, szubendemikus faj a sisakos sáska. Rend-
jének egyetlen képviselõje Magyarországon a
vérmes ragadozóként számon tartott imádkozó
sáska. A ritka, kökénybokrokon fejlõdõ kardos
lepke szintén megtalálja itt életfeltételeit. Ta-
vasszal a mezei iringó virágain gyûlnek össze
a pannon hólyaghúzó egyedei. 

Az erdei hangyalesõ lárvái, nevükhöz híven,
hangyákkal táplálkoznak. Mivel a lárvák csak
lassú helyváltoztatásra képesek, a hangyák el-
ejtéséhez cselhez kell folyamodniuk. A lóver-
senypálya nyílt homokfoltjaiba néhány centi-

méter átmérõjû, felszín alá süllyesztett tölcsér-
csapdákat készítenek. A tölcsér csúcsán az arra
haladó hangyákat lesõ lárva a homokba ássa
magát. Amint az áldozat a tölcsér peremén át-
lépve lefelé kezd sodródni, a biztosabb siker
érdekében homokot dobál rá, majd amikor 
lejtõ aljára ér, zsákmányul ejti. 

A térség talán legkülönlegesebb rovarfaja
egy fokozottan védett lepke, a fóti, más néven
zefírboglárka. Magyarországon a fóti Somlyó és
annak közvetlen környezete – így a téli pálya
– e faj egyik legfontosabb élõhelye. (Hazánkon
kívül már csak Bulgáriában él.) 

A nyári és a téli pálya, valamint a repülõtér
alkotta gyepterület egyik legnagyobb termé-
szetvédelmi értékét a stabil ürgepopuláció je-
lenti. Az ürgét néhány évtizede még mezõgaz-
dasági kártevõként tartották számon. Az élõ-
helyek számának drasztikus csökkenésével
azonban az állománya annyira megritkult,
hogy e fajt 1982-ben védetté nyilvánították.

Hazánk a faj elterjedésének északnyugati
határán fekszik. Nyugat-Európában nincs szá-
mottevõ ürgeállomány, már csak Ausztriában
van néhány kisebb, elszigetelt maradvány po-
puláció. Németországból az elmúlt száztíz év-
ben, míg Lengyelországból 1983 elõtt tûnt el
teljesen e faj. 

Mivel a még nagyobb állományú, tõlünk
keletre levõ országok természetvédelmi tör-
vényei engedékenyebbek a hazaiaknál, ezért

Budapest északi ha-
tárán, a Dunakeszihez tarto-

zó Alagon nagy kiterjedésû zöld
felület dacol a terjeszkedõ települé-

sek területhódításával. Hírnevét az
évszázados múltra visszatekintõ lóverseny-
zésnek köszönheti, de az utóbbi évek részle-
tes kutatásai kimutatták, hogy természeti 
és építészeti öröksége is figyelemre méltó. 
A kérdés csak az: sikerül-e jelen állapotá-
ban megóvni ezt a fõváros levegõminõsé-

gének megõrzésében is fontos terüle-
tet a beépítéstõl, vagy itt is óriás-

pláza, lakópark, esetleg 
ipari park hivalkodik

majd?

Ugyancsak nagy állományokat alkot a védett,
pontusi-pannóniai szubendemikus fajként is-
mert homoki árvalányhaj. Legközelebbi állomá-
nyai a Szentendrei-szigeten vannak. A tapo-
sásnak jobban kitett helyeken a gyep homoge-
nizálódik, ezt fõként a juhcsenkesz és a fenyérfû
megjelenése jelzi.

A gyep leggyakoribb egyéves növényei az
Alföld bennszülött fajának számító homoki ke-
serûfû, a homoki útifû és a fehér ködként min-
dent beborító tavaszi ködvirág. A félsivatagi kö-
rülményekhez jól alkalmazkodott a homoki bal-
lagófû. Ez a növény rövid, pikkelyszerû levele-
ivel csökkenti minimálisra a párologtatást. A
homoki növények gyakran „választják” azt a
magterjesztési stratégiát, hogy terméseiket
horgas képletekkel a legelõ állatok bundájába
akasztva juttatják el azokat az új területekre.
Közéjük tartozik az átoktüske és a királydinnye.

A gyepben olyan védett fajok is akadnak,
mint a budai imola vagy a kék virágú báránypi-
rosító. Az utóbbi nyílt homokpusztai növény-
nek, sajnos, országosan is megritkultak az állo-
mányai. Vörös gyöktörzsének festékanyagával
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jórészt Magyarországra hárul az a feladat,
hogy az ürgék fennmaradását hosszú távon
biztosítsa.

Az alagi gyepterület jelentõségére az ELTE
Etológia Tanszékének munkatársai és hallgatói
figyeltek fel az 1990-es évek közepén. Azóta
számos tudományos és természetvédelmi célú
felmérés, illetve ürgebefogás történt. A terület-
együttes elõnye a nagyméretû, összefüggõ, fo-
lyamatosan kezelt (kontrollált, állandóan le-
geltetett, illetve kaszált), jó állapotú gyepfelü-
let. Az ürgeállomány fennmaradása szem-
pontjából a legnagyobb veszélyt a terület fel-
darabolása vagy szakszerû kezelésének meg-
szüntetése jelentené. A legutolsó felmérés sze-
rint 2007-ben igen jó volt a szaporulat, így je-
lenleg Dunakeszin van az egyik legerõsebb –
országosan is jelentõs – Budapest környéki ür-
geállomány.

Az ürge jelenléte a ragadozó madarak meg-
tartása szempontjából is fontos. E rágcsálónk
elõfordulásának köszönhetõ például a kere-
csensólyom ritka, de rendszeres jelenléte a terü-
leten. Gyakran köröz a repülõtér felett a közel-
ben fészkelõ egerészölyv, és a vörösvércse is ide
jár táplálkozni. A fasorokat a tövisszúró gébi-
csek, a reptéri rövid füvû vegetációt pedig a
fészkelõ hantmadarak és az õszi–tavaszi vonu-
láskor rendszeresen megjelenõ erdei pacsirták
kedvelik.

A tréningtelep elsõsorban az erdõs területe-
ket és az épületeket szeretõ fajok számára elõ-
nyös. Számos feketefenyõ kínál fészkelõhelyet a
karvalynak, telelési és pihenési lehetõséget a
gyakran nagy számban megjelenõ erdei fülesba-
golynak. Ugyancsak értékes a többsoros hársfa-
állomány, amely a nagy egyedszámú akác mel-
lett a különbözõ harkályfajok fészkelõhelye. A
zöld küllõ által vájt odvakban búbos banka fész-
kel, és nyaranta felhangzik a füleskuvik hangja,
amely szintén odúban költõ faj. A többi har-

kály által vájt odvakat pedig csuszkák és cinege-
fajok egyedei foglalják el.

A tömegesen elõforduló nyugati ostorfák ter-
mésükkel számos madarat látnak el téli táplá-
lékkal. A 2005-ös év telén kétezernél is több fe-
nyõrigó táplálkozott itt csonttollúakkal és lépri-
gókkal együtt. Az épületek egyedülállóan
nagyszámú – sajnos, az utóbbi években csök-
kenõ állományú – füstifecskének nyújtanak
fészkelõhelyet. Ilyen létszámú füstifecske-né-
pessége manapság már csak az Alföldnek van.
Ehhez a nagy létszámú lóállomány is hozzájá-
rul. Az erdõs területek újulatában és cserjései-
ben vörösbegyek, fülemülék és barátposzáták fész-
kelnek. Gyakran felhangzik az erdei pinty éne-
ke, telente pedig nagyszámú fenyõpinty, csíz és
meggyvágó látogatja a tréningtelepet.

MIT HOZ A JÖVÕ?
A Duna bal partján Budapesttõl Vácig szinte
egymásba olvadó lakó-, ipari és kereskedelmi
területek húzódnak. A fõváros peremének be-
építettsége különösen sûrû. Itt az alagi tré-
ningtelep és repülõtér az egyetlen megmaradt
nagy, összefüggõ zöldfelület.

A nagyobbrészt füves, ligetes, fás térség
csaknem 300 hektáros területe értékes ökológi-
ai kapocs a Gödöllõi-dombság természetszerû
élõhelyei és a Duna-ártéri ligetek között. Jelen-
tõsége a jövõben még inkább felértékelõdhet,
mert a zöldfelületeit sorozatosan elvesztõ agg-
lomerációban egyre nagyobb értékük lesz a pi-
henésre, felüdülésre alkalmas területeknek. A
rekreációs hasznosítás nem idegen a tréning-
teleptõl, hiszen eredeti rendeltetésének egyik
fontos szempontja volt a Budapestrõl a „zöld-
be” vágyó, ugyanakkor társas, polgári szórako-
zást keresõ emberek igényeinek kielégítése. 

Az alagi lóversenypálya ökológiai hídszere-
pének érvényesülését már napjainkban is aka-
dályozza, hogy a Duna-parti sáv beépítése mi-

att a Gödöllõi-dombság és a Duna-part termé-
szetszerû élõhelyei közötti összeköttetés több
helyen megszakadt. A további beépítések vég-
leg elszigetelhetik egymástól ezeket a biotópo-
kat, és ez az egész térség természetes élõvilá-
gának további elszegényedését okozhatja.

Az elmúlt években számos lakópark és ke-
reskedelmi övezet „nõtt ki a földbõl”. Ennek a
hatalmas területnek a beépítésére is támadtak
már igények. Nem véletlenül, hiszen Buda-
pesthez közeli fekvése és jó közlekedési lehe-
tõségei (vonat, autópálya) miatt az ingatlanbe-
ruházók álma. Beépítése tehát nem csak po-
tenciális veszély, hiszen már folyamatban van
a tréningtelepet birtokló Nemzeti Lóverseny
Kft. privatizációja. Kérdés, hogy a privatizációs
pályázat milyen kötelezettséget ró a vevõre.
Ha a tréningtelep vagy a repülõtér megszûn-
ne, akkor a terület más célú hasznosítása miatt
végleg eltûnne ez a gazdag természeti és épí-
tett örökség. 

A tréningtelep szerencsére mûemléki, vala-
mint helyi természetvédelmi oltalom alatt áll,
így a természeti és építészeti értékek fennma-
radása elméletileg szavatolva van. Sajnos, az el-
múlt évtizedekben már többször elõfordult,
hogy egy terület védettségét minden indok
nélkül, egyik napról a másikra megszüntették.
Az újonnan feltárt értékek megõrzése érdeké-
ben szükséges egy, jogszabály által is elõírt ter-
mészetvédelmi kezelési terv elkészítése. A je-
lenlegi használat (lótartás és repülõtér) össze-
egyeztethetõ az értékvédelmi célokkal. Ezzel
együtt a rekreációs hasznosítás bõvítésére is
sor kerülhet. Ezek tehetik lehetõvé hosszú tá-
von a fõvárosi agglomeráció egyik utolsó „zöld
szigetének” fennmaradását.
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