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Tisztelt Budaörsiek 
és Kisújfalusiak!

Nem kisebb feladatra vállalkozott a két testvértelepülés:
Kisújfalu és Budaörs,  mint hogy jól képzett, neves szakem-
berek és lelkes amatôrök segítségével feltérképezi a fellelhe-
tô természeti kincseket és e tudás átadásával olyan gondol-
kodásra, magatartásra serkenti a ma és a jövô generációit,
amely szívén viseli ezeknek az értékeknek a megôrzését. 

Az Interreg III/A pályázat, amelyen a forrást nyertük eh-
hez a rendkívül fontos és nagy volumenû munkához, külön-
leges a maga nemében, és különleges lehetôségeket rejt ma-
gában. Lehetôséget arra, hogy az Interreg Közösségi
Kezdeményezésbôl mi is részesüljünk, és fôleg arra, hogy
határokon átnyúló együttmûködésbe kezdjünk testvérváro-
sunkkal, Kisújfaluval. 

Csak ki kellett nézni a Városháza ablakain, és az elénk te-
rülô látványból mindjárt érezhetôvé vált, hogy ezek a he-
gyek milyen természeti kincseket rejthetnek magukban.
Tudtuk ezt eddig is, de nem tudtuk egészen pontosan meg-
határozni. Nyilván nem volt ez másképp Kisújfaluban sem. 

S íme,  most itt olvasható, látható e munkának az egyik
legfontosabb gyümölcse: a tudás maga. 

Egy közös projekt, közös cél, amelyért együtt tevékeny-
kednek az emberek, szervezetek vagy települések, mindig
szorosabbra fonja a barátságot a felek között - és bár eddig
is számos közös programot szervezett Kisújfalu és Budaörs,
sok szép élményünk született, de ilyen hosszú távú közös
munkára ilyen nemes cél érdekében még nem volt példa.

A természeti értékek megóvása mindannyiunk feladata,
ám jócskán van még mit tenni ennek érdekében. Ezzel az
együttmûködéssel elkezdôdhet egy nagyon fontos folyamat,
melynek során a jövô generációi számára már egészen ma-
gától értetôdô lesz a természettudatos magatartás. 

Olvassák e tudásanyagot figyelemmel és közben egy perc-
re se feledjék: ez nem elvont tudomány, hanem nagyon is
élô dologról, a saját környezetünkrôl szól.

Tisztelettel köszöntöm 
a Kedves Olvasót!

Örömömre szolgál, hogy Budaörs testvértelepülésünkkel kö-
zösen beadott Interreg pályázatunk sikeresnek bizonyult és
ennek eredményeként e kiadvány is elkészülhetett. 

Régi hiányt pótol ez a kis könyvecske, hiszen 3 államilag
védett területtel is rendelkezô községünk gazdag természeti
világáról magyar nyelven eddig nem igen olvashattunk. Ké-
szült ugyan néhány környezeti szaktanulmány szlovák nyel-
ven, de ezek inkább a tudományos–szakmai körök érdeklô-
désére tarthattak számot.

A mi elsôdleges célunk a fellelhetô szakirodalom fordítá-
sával és új, helyszíni felmérések készítésével az volt, hogy
mindezeket az értékeket Kisújfalu és környéke szélesebb
nyilvánossága elé tárjuk, rámutatván arra, hogy nemcsak
messzi egzotikus tájak bôvelkednek a természet csodáiban,
rájuk lehet bukkanni itthon is.

E kiadvány tehát közérthetôen megfogalmazott ismeret-
anyagával és gyönyörû képeivel minden korosztálynak szól.
Egyszerûen szeretnénk mindenkit arra lelkesíteni, hogy ala-
posabban földerítse azt a varázslatos környezetet, amelyben
él. És nem utolsó sorban reménységünk, hogy egy kicsit
mindannyian természetbarátokká válván megtanulnánk
megôrizni is a ma még gazdag élôvilágot az utánunk jövô
nemzedékek számára.

Induljunk hát egy kis sétára Kisújfalu rétjén, nádasában,
szôlôhegyén – egyenlôre csak e könyvecske lapjain – és gyö-
nyörködjünk, fedezzük fel mindazt, amit kínál nekünk.

Wittinghoff Tamás
polgármester, Budaörs

Kis Róbert
polgármester, Kisújfalu
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Könyvünk célja, hogy a két testvérvá-
ros, Budaörs és Kisújfalu gazdag ter-
mészeti értékeinek felkutatását és be-
mutatását segítsük, felhívjuk a figyel-
met a veszélyforrásokra és a védelmi
lehetôségekre. „Együtt sikerülni fog!”
Ez a kulcsmondata egész programunk-
nak, hiszen a határok nem elválaszta-
nak, hanem közös kulturális és termé-
szeti értékeink, anyanyelvünk erôs kap-
csot jelent településeink között.  

Fedezzük fel együtt a körülöttünk
burjánzó növény és állatvilágot, ôseink
épített világának maradványait, ame-
lyek sokszor észrevétlenül mindennap-
jaink részét képezik. A járda szélén
menetelô hangyák, az eresz alatt fész-
kelô fecskék, vagy a környék hegyeinek
összetett és változatos életközössége,

régi romjai mind-mind megfigyelésre
érdemesek. 

Sajnos sokan nem a megfelelô odafi-
gyeléssel és tisztelettel viselkednek ter-
mészeti értékeinkkel, sokszor egyedül-
álló növény és állatritkaságok pusztul-
nak el az odafigyelés, vagy éppen az is-
meretek hiánya miatt. Célunk tehát el-
sôsorban a lakóhelyünk megismerése, a
„zöld” értékek felkutatása és bemutatá-
sa, figyelmeztetés, talán már az utolsó
pillanatban. Adjunk esélyt nekik is az
életre, tartsuk be az együttélés szabá-
lyait, hiszen nélkülük a mi életünk sem
lehet teljes.

A könyvünkhöz készült munkafüze-
teinkkel „természetbúvár” barátainkat
nem annyira, olvasásra, mint inkább
feladatok elvégzésére és új felfedezések

megtételére szeretnénk buzdítani. Re-
méljük az általunk ajánlott kirándulá-
sok izgalmas, játékos, élvezetes kaland-
túrák lesznek, és észre sem veszik,
hogy valójában egy, a megszokott isko-
lai kereteken kívüli tanórán vesznek
részt. 

A mi tantermünk „az égig ér”, hi-
szen az Árpád-kori régészeti park, a
Törökugrató, a Csiki-hegyek, a Kô-
hegy, vagy éppen a Párizsi-mocsár és a
Somlyó-hegy a kék ég alatt, a szabad-
ban várja a látogatókat. A feladatok el-
végzésével, a túraútvonalak bejárásával,
mással nem pótolható ész és lélekgaz-
dagító élményekben lehet részük. 

dr. Mester Edit
szerkesztô

Kedves Olvasó, 
ILLETVE VELÜNK EGYÜTT ISMERETEKET, TAPASZTALATOKAT GYÛJTÔ BARÁTUNK!

A túra legfontosabb részeirôl se feledkezzenek meg: finom ételek, kényelmes szállás…
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1. Tiszteld a növényeket és állatokat! Ne pusztítsd el oktalanul
a védtelen teremtményeket.

2. Ne hangoskodj! A kiabálás, zenehallgatás zavarhatja az álla-
tok nyugalmát.

3. Maradj az ösvényen! Ha a kijelölt ösvényen haladsz, csökken
a természeti értékek károsodásának és az eltévedésednek a ve-
szélye. Kerékpárral és motorral óriási károkat okozhatsz az er-
dôben, ezekkel maradj az utakon.

4. Vidd magaddal a szemetet! Látogatásodat minél kevesebb
hulladék kísérje, és amit magaddal hoztál, azt vidd is el a leg-
közelebbi hulladékgyûjtôig.

5. Ôrizd meg a források, vízfolyások és tavak tisztaságát! A tá-
borozás során mellôzd a tisztítószerek használatát, csak a ki-
jelölt helyeket használd fürdésre. Halakat is csak engedéllyel
szabad fogni. 

6. Bánj óvatosan a tûzzel! Tüzet csak a kijelölt helyen rakj, na-
gyon száraz idôszakokban még ott sem. Távozáskor gyôzôdj
meg róla, hogy a tûz valóban kialudt-e. 

7. Ha a természetben szólít a „szükség”, a dolgodat mindig víz-
folyásoktól, ösvényektôl és táborhelyektôl távol végezd el.

8. A természeti megfigyeléseket óvatosan, az életközösség minél
kisebb bolygatásával végezd. Használj távcsövet, ceruzát és
fényképezôgépet. Növényt ne szedj, meghatározás után csak a
képét vidd haza. Kôzeteket és ásványokat is csak a törmelék-
bôl gyûjts, a bányafal könnyen ráomolhat a figyelmetlen
„kincskeresôkre”.

ÁLTALÁNOS VISELKEDÉSI SZABÁLYOK 
A TERMÉSZETBEN

„KÉRLEK, NE VIGYÉL EL SEMMIT, 
CSAK A FOTÓIDAT,

NE HAGYJ ITT SEMMIT, CSAK A LÁBNYOMODAT,

NE ÖLJ MEG SEMMIT, CSAK AZ IDÔDET!”
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TERMÉSZETVÉDELEM

Különbözô társadalmi és gazdasági je-
lenségek és folyamatok eredményekép-
pen mára nagymértékben lecsökkent a
természetes, eredeti állapotukat ôrzô
területek kiterjedése. Különösen igaz ez
a világ fejlettebb felén, ahol a természet
átalakítása olyan fokot ért el, hogy ter-
mészetesnek tekinthetô állapotokat már
szinte sehol nem találni. A természetes

tájak, a természetes élôvilág nagyfokú
visszaszorulása hívta életre azt az
igényt, hogy a megmaradt értékek meg-
meneküljenek a pusztulástól. A termé-
szet folyamatos pusztítása mellett a 20.
század folyamán sorra születtek a ter-
mészet védelmére irányuló intézkedé-
sek is, melyek számtalan esetben igen
hatékonynak bizonyultak egyes térsé-
gek, természeti rendszerek, vagy fajok
megmentésében. Ez alól Magyarország

sem kivétel, sôt a magas fokú termé-
szetvédelmi munka nemzetközi elis-
mertségnek örvend.

Hazánkban a népsûrûséghez és a
gazdaság fejlettségi szintjéhez képest
nagy arányban maradtak meg ter-
mészetközeli élôhelyek. A három ég-
hajlat hatása alatt álló Kárpát-meden-
cében különösen gazdag és sokszínû
élôvilág alakult ki, így  a magyar termé-
szetvédelemre nemzetközileg is fontos
feladat hárul.

Ma az ország területének 20,6%-án a
természet védelme az elsôdleges szem-
pont. Ide a különbözô szintû termé-
szetvédelmi területek és az európai
uniós csatlakozás óta kijelölt ún.
Natura 2000 területek tartoznak.

A TERMÉSZETVÉDELEM
MEGHATÁROZÁSA

A leginkább elfogadott besorolás sze-
rint a természetvédelem a környezetvé-
delem része, de attól azonban lényege-
sen különbözik abban, hogy az ember
helyett a természeti környezetet és an-
nak védelmét helyezi a középpontba.
Megfogalmazott céljait csak úgy tudja
elérni, ha más tudományokkal is
együttmûködik és a társadalmi és gaz-
dasági életet befolyásoló, vagy megha-
tározó folyamatokkal is tisztában van. 

A magyar gyakorlat a természetvédel-
met különválasztja a környezetvédelem-
tôl, de azt az utóbbi részének tekinti.
Ennek logikai magyarázata, hogy a táj
és élôvilág a környezet alkotóeleme, így
a környezetvédelem magában foglalja az
egyébként karakteresen körülhatárolha-
tó természetvédelmet is. A természetvé-
delem és tájvédelem a természetes kör-
nyezet természeti értékekben gazdag 

TERMÉSZETVÉDELEM: 
ELVEK ÉS GYAKORLAT A 21. SZÁZADBAN

(Korbuly Ádám) 

Parányi természet a házak dzsungelében
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részeit helyezi védelem alá. A gazdasági
és egyéb tevékenységek korlátozásával,
vagy megszüntetésével, a környezeti ár-
talmak kiküszöbölésével igyekszik a ter-
mészeti értékeket fenntartani. A termé-
szetvédelmi tevékenységek és intézke-
dések a természetes, vagy féltermészetes
élôvilág populációit, fajait, valamint az
élettelen természeti értékeket kívánják
megmenteni. A mai gyakorlatban az élô
és élettelen természeti környezet védel-
méhez a tájba illeszkedô kultúrtörténeti
értékek védelme és a természetkímélô
ôsi gazdálkodási formák megôrzése is
párosul.

A hosszan sorolható definíciók mel-
lett, a jogszabályok tükrében is megha-
tározható a természetvédelem. Az
1996-ban elfogadott természetvédelmi
törvény, bár számos fogalmat meghatá-
roz, a természetvédelem definiálásával
nem foglalkozik, de a természetvéde-
lem feladatait, célját meghatározza, ami
alapján általános képet kaphatunk a ter-
mészetvédelemrôl. 

A természet védelme érdekében
megalkotott törvény célja: a természeti
értékek és területek, tájak, valamint
azok természeti rendszereinek, biológi-
ai sokféleségének általános védelme,
megismerésének és fenntartható hasz-
nálatának elôsegítése. Továbbá a társa-
dalom egészséges, esztétikus természet

iránti igényének kielégítése, valamint a
természetvédelem hagyományainak
megóvása, eredményeinek továbbfej-
lesztése, a természeti értékek és terüle-
tek kiemelt oltalma, megôrzése, fenn-
tartása és fejlesztése.

A magyar jogszabályok értelmében a
természet védelme két lépcsôben törté-
nik: minden természeti érték (élô és
élettelen) általános védelem alatt áll,
azaz bármely emberi tevékenység kizá-
rólag a természeti értékek védelme
mellett ûzhetô. Vannak olyan területek,

növény- és állatfajok, valamint élettelen
értékek (pl. minden barlang és láp),
melyeket külön jogszabály véd, így
ezek elpusztítása, vagy károsítása min-
den esetben tiltott.  Az értékek pusz-
tulása és a megváltozott társadalmi igé-
nyek azonban nemcsak az általános 
védelmet követelik meg, hanem a ter-
mészetvédelem klasszikus tevékenységi
körét az idegenforgalommal, ismeret-
terjesztéssel, gazdasági tevékenységek-
kel is kibôvítették.

A MAGYAR TERMÉSZET-
VÉDELEM RÖVID TÖRTÉNETE

A világ elsô természetvédelmi törvé-
nyét 1902-ben a Hesseni Nagyherceg-
ségben hozták, de már a középkorban
sok helyen, így hazánkban is alkottak a
természet védelmét indirekt módon
szolgáló szabályokat. Ezek elsôdlege-
sen az ember számára hasznos élôhe-
lyek megóvását, a természet javainak
megôrzését célozták.

Magyarországon az 1879-ben hozott
erdôtörvény tekinthetô az intézményes
természetvédelem jogi kezdetének, igaz
az elsô valóban természetvédelmi tör-
vényt csak 1935-ben alkották meg. Az
1935-ös az erdôkrôl és a természet

A lakott területek térhódítása az Odvas-hegy oldalában

A védettséget jelzô táblák a Kô-hegyen
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védelmérôl szóló törvény egy átfogó
szabályozás volt, mely tárgyalta a vé-
dett területek kérdését, az ott engedély-
köteles tevékenységek körét, felsorolta
a védett fajokat, természeti értékeket.
A II. világháború után e törvény fel-
használásával alkottak új jogszabályt,
de újabb átfogó törvény csak 1982-ben
készült. Ebben már pontosan megha-
tározták a korlátozásokat, tilalmakat.

Az 1980-as évekig a világban uralko-
dó szemlélettel összhangban a termé-
szetvédelem Magyarországon is a védett
területek, értékek, megóvását jelentette.
Ma már azonban az ENSZ 1982-es
„Természeti Világchartájában” megfo-
galmazott holisztikus elv uralkodik, mely
szerint nem egyes területeket és fajokat
kell védeni, hanem egyes rendszereket,
az azokhoz kapcsolódó védôövezeteket,
a megtalálható társulásokat kell
megôrizni. A szemléletváltás oka, hogy a
természet rendszerben mûködik, így pél-
dául szinte lehetetlen egy faj védelme
anélkül, hogy egyben ennek élôhelyét ne

védenénk, hiszen a táplálkozásra, szapo-
rodásra alkalmas terület biztosítása nél-
kül az adott faj védelme nem lehet sike-
res. 1996-ban ennek szellemében alkot-
ták meg a ma is hatályos természetvé-
delmi törvényt, mely a természetvédelmi
területektôl független, azaz az ország tel-

jes terültén érvényes alapelveket fogal-
maz meg és a védett területek csak egy
olyan külön kategóriát jelentenek, me-
lyekre az alapelveken kívül még egyéb
szabályok is vonatkoznak.

VÉDETT TERÜLETEK
MAGYARORSZÁGON

Az 1996-os természetvédelmi törvény
megfogalmazása szerint védett termé-
szeti terület az e törvény vagy más jog-
szabály által védetté, vagy fokozottan
védetté nyilvánított (kiemelt természet-
védelmi oltalomban részesülô) földte-
rület. Kiemelt oltalmuk biztosítása ér-
dekében védetté kell nyilvánítani a tu-
dományos, kulturális, esztétikai, oktatá-
si, gazdasági és más közérdekbôl, vala-
mint a biológiai sokféleség megôrzése
céljából arra érdemes: pl. természetes,
természetközeli tájakat, tájrészleteket.

A védett területeket kiterjedésük, cél-
juk alapján több kategóriába sorolják.
A nemzeti parkok az ország jellegzetes,
természeti adottságaiban lényegesen
meg nem változtatott nagyobb kiterje-
désû területei. Ezek elsôdleges rendel-
tetése a különleges jelentôségû, termé-
szetes növény- és állattani, földtani,
víztani, tájképi és kultúrtörténeti érté-
kek védelme, a biológiai sokféleség és
természeti rendszerek zavartalan mû-

„Út a jövôbe”

A Törökugrató



ködésének fenntartása, valamint az ok-
tatás, a tudományos kutatás és a fel-
üdülés elôsegítése. 

A tájvédelmi körzetek az ország jel-
legzetes természeti, tájképi adottságok-
ban gazdag nagyobb, általában össze-
függô területei, tájrészletei, ahol az em-
ber és természet kölcsönhatása esztéti-
kai, kulturális és természeti szempont-
ból jól megkülönböztethetô jelleget
alakított ki. Fô rendeltetésük a tájképi
és a természeti értékek megôrzése. 

A természetvédelmi területek az or-
szág jellegzetes és különleges természe-
ti értékekben gazdag, kisebb összefüg-
gô területei, melyek elsôdleges rendel-
tetése egy vagy több természeti érték,
illetve ezek összefüggô rendszerének a
védelme. Ezek lehetnek országos vé-
dettséget élvezô, vagy országosan ki-
sebb jelentôségû, csak helyi szinten ki-
jelölt területek is. 

A természeti emlék valamely külön-
legesen jelentôs egyedi természeti ér-
ték, képzôdmény és annak védelmét
szolgáló terület, így a források, víznye-
lôk, kunhalmok, földvárak természeti
emléknek minôsülnek.

Az egyes természetvédelmi területek
térségében natúrparkok kijelölésére is
van lehetôség, ahol a természetvéde-
lem és a terület társadalmi és gazdasá-
gi érdekeinek összeegyeztetésével ter-

mészeti alapokon nyugvó térségfejlesz-
tési programokat indítanak. 

Hazánk eddig egyetlen minden krité-
riumnak megfelelô, így a címet elnyerô
natúrparkja a Vértesben található.

Az európai unós csatlakozás óta a
Natura 2000 területek is kijelölésre ke-
rültek. Ide olyan természetvédelmi te-
rületek, vagy nem védett területek tar-
toznak, melyek az Európai Unió által
meghatározott, védelemre szoruló fa-
joknak, vagy élôhely-típusoknak adnak
otthont, így az e térségekben folytatott
gazdálkodást úgy szabályozzák, hogy
az adott faj, élôhely fennmaradhasson.

Hazánk elsô természetvédelmi terü-
letét, a debreceni Nagyerdôt, 1939-ben
jelölték ki. Azóta már az ország terüle-
tének 10%-a áll védelem alatt, aminek
11,9%-a fokozottan védett, és az arány
kis mértékben, de folyamatosan emel-
kedik. A 921 845 hektár védett terület
több mint felét a 10 nemzeti park te-
szi ki. Ezek területe a kilencvenes évti-
zedben jelentôsen növekedett, bár a
növekedés leginkább már meglévô ter-
mészetvédelmi területek átminôsítését
jelentette. 1971 óta a védelem országos
és helyi szintjét különböztetik meg, a
2002-ben létezett 1425 védett terület-
bôl 189 állt országos védettség alatt,
ezek azonban az összes védett terület
89%-át (820.627 ha) jelentették.

A MAGYAR TERMÉSZET-
VÉDELEM CÉLKITÛZÉSEI

NAPJAINKBAN

A természetvédelem központilag meg-
fogalmazott céljai közé tartozik a vé-
dett természeti területek kiterjedésének
növelése, a védett természeti területek
védôövezeteinek kijelölése. Ez szinte
minden esetben a természetvédelem és
a gazdasági szereplôk konfliktusához
vezet, ugyanakkor csak ezek megte-
remtésével biztosítható a védett terüle-
tek értékeinek fennmaradása.

A Kô-hegy a kápolnával 
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Magyarország védett természeti területei



A kilencvenes évtized közepén kitû-
zött cél, hogy Magyarország területé-
nek több, mint 10%-a álljon védelem
alatt, mára teljesült. A védett területek
legnagyobb részét a 10 nemzeti park és
a 36 tájvédelmi körzet adja. Ma már
azonban a korábban kitûzött célnál is
jobban ki kívánják terjeszteni a védett
területek nagyságát. 2005-ben a Natura
2000 területek kijelölésével a korábbi
duplájára növelték azon térségek kiter-
jedését, ahol a természetvédelem szem-
pontjait tekintik elsôdlegesnek, hiszen
a program 1,91 millió hektárt érint,
ami hazánk területének 20,6%-a. 

A Natura 2000 területek kijelölése
egyben a természetvédelem EU-csat-
lakozással járó legnagyobb feladata is. 

Amint a természetvédelmi törvény
kiterjeszti a védelmet a védett területe-
ken túlra, azaz a természet általános
védelmét is megköveteli, ugyanúgy a
természetvédelmi intézkedések sem
korlátozódnak ma már kizárólag a ter-
mészetvédelmi területekre. Az egyik
ilyen intézkedés a természetközeli gaz-
dálkodás támogatása. 

BUDAI TÁJVÉDELMI KÖRZET,
CSIKI-HEGYEK

A Budai Tájvédelmi Körzet a Budai-
hegység területén kijelölt nagy kiterjedé-
sû természetvédelmi terület, mely a
fôváros közelében fennmaradt termé-
szetvédelmi – botanikai, zoológiai és
földtani – értékek, a tájkép fennmaradá-
sa érdekében került kijelölésre. Nem
utolsó szempont a hegység területe egy-
ben Budapest tüdejének is tekinthetô. 

A számos különbözô élôhelybôl álló
tájvédelmi körzet egyik szigorúan vé-
dett egysége a Budaörs északi határán
emelkedô Csiki-hegyek csoportja. 

Az üdülôk és lakóházak ezrei által
körbezárt, mozaikossá vált élôhelyek
még számos természeti értékkel ren-
delkeznek, de a város közelsége és az
élôhelyek feldaraboltsága nagy veszélyt
jelent az itt élô fajokra. Bár a szigorú-
an védett területen a kijelölt sétautak-

ról letérni tilos, a sûrûn látogatott, nép-
szerû kirándulóhelyen mégis nagy ká-
rokat okoz a taposás. A gyakran hasz-
nált ösvények mentén kipusztul a nö-

vényzet, ami a talaj eróziójához, azaz
lepusztulásához vezethet. Az emberek
jelenléte védett fajokat állatfajokat za-
varhat.

A Huszonnégyökrös-hegy

A Csiki-hegyek

A Csiki-hegyek
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Budaörs a Budai-hegység déli peremén,
a település nevét viselô medencében
helyezkedik el. A medence északi lejtôi
a Budai-hegység nagy déli fennsíkjára,
a Szabadság-hegy csoportjára vezetnek.
A fennsík elôtt három párhuzamos vo-
nulatban sajátos hangulatú dolomithe-
gyek emelkednek, melyeket Budaörsi-
kopárok, vagy Csiki-hegyek néven
szoktak emlegetni. 

A medencét délrôl a Tétényi-fennsík
határolja. A fennsík déli fele erôtelje-
sebben kiemelkedett, ezért a keletke-
zett magaslat aszimmetrikus: északi,
Budaörs közigazgatási területére is be-
nyúló lejtôi hosszúak, menedékesek,
dél felé azonban meredeken emelkedik
ki a tájból. A fennsík egykor valószínû-
leg a Budai-hegység hegylába volt, de a
Budaörsi-medence lesüllyedése levá-
lasztotta a hegység fô tömegérôl.

A törésvonalak mentén lezökkent
medence belseje lapos síkság, belsejé-
ben a Kôér-patak teraszmaradványai-
val. A patak a medence déli peremén
csörgedezô Hosszúréti-patakba fut,
ami Dél-Budán torkollik a Dunába.

GEOLÓGIAI VISZONYOK, 
TÁJFEJLÔDÉS

Budaörs természeti környezetének leg-
karakteresebb eleme a Budai-hegységhez
tartozó Csiki-hegyek csoportja. A hegy-
ség kialakulása szerint röghegység, azaz
magaslatai és süllyedékei törésvonalak
mentén történt függôleges irányú el-
mozdulásokkal jöttek létre. Az így min-
den oldalról törésekkel határolt kiemel-
kedéseket, amilyenek a Budaörs környé-
ki hegyek is, sasbérceknek nevezik. 

A Csiki-hegyek kisebb-nagyobb sas-
bércei jól láthatóan északkelet-délnyu-

gat irányban és az erre merôlegesen
húzódó törésvonalak mentén emelked-
tek ki.

A szintén törésvonalak mentén le-
süllyedt Budaörsi-medence aljzatában
megtalálható a Csiki-hegyeket felépítô
dolomit is, azt azonban nagy vastag-
ságban fiatalabb, harmadidôszaki üle-
dékek fedik. Hasonló üledékekbôl épül
fel a délen található Tétényi-fennsík is.

A környéken megtalálható kôzetek
mind úgynevezett üledékes kôzetek,
azaz egykori tengerekben, tavakban
felhalmozódott üledékekbôl, vagy fo-
lyók által, szél által szállított, illetve a
gravitáció által mozgatott, majd a szá-
razföldön lerakott anyagokból kelet-
keztek.  

A Budai-hegység legidôsebb kôzete a
Csiki-hegyeket is felépítô 240-210 mil-
lió évvel ezelôtt keletkezett dolomit. A
földtörténet triász idôszakának késôi
szakaszában, helyenként akár 2000 mé-
ter vastagságban keletkezett karboná-
tos üledék az akkor létezô Tethys-

óceán parti síkságán és sekély peremi
részein. A tengerben lerakódó mész-
iszap az akkor uralkodó meleg, száraz
klímán dolomittá alakult. A Budaörs
közelében a felszínen is nagy tömeg-
ben elôforduló triász dolomit a Budai-
hegység legidôsebb kôzete. Számos he-
lyen, így a Budaörsi-medence területén
is, a tektonikus mozgásoknak köszön-
hetôen csak mélyen a felszín alatt talál-
ható meg, ahol pedig nem süllyedtek
mélyre a dolomit rétegek, ott fiatalabb
üledékek fedik azt. 

A fiatalabb üledékek jellemzôen a
harmadidôszakban keletkezett mészkô,
márga, homokkô, homok, kavics. A te-
rület legfiatalabb képzôdményei a jég-
kor idején a szél által szállított finom
poranyag, a lösz, valamint a jégkorban
és késôbb, egészen napjainkig a magas-
latokról lepusztuló anyagból keletkezô
lejtôtörmelék. A hegylábaknál a pata-
kok egymásba olvadó lapos kúpokat,
ún. törmelékkúpokat építettek a lehor-
dott anyagból. 

BUDAÖRS TERMÉSZETFÖLDRAJZI KÖRNYEZETÉNEK
KIALAKULÁSA, GEOLÓGIAI VISZONYOK

(Korbuly Ádám) 

Légifotó Budaörsrôl
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A kopárokat alkotó dolomit egy ke-
mény üledékes kôzet, melyre a kerek-
dedebb formákat létrehozó mállással
(kémiai átalakulás) szemben az aprózó-
dás (fizikai átalakulás) a jellemzô. A tö-
résvonalak közelében egykor hôforrá-
sok törtek elô, ami jellegzetes módon
alakította át a dolomit kôzetet: helyen-
ként vörösesre színezte azt. Az egyko-
ri hôforrások üregeket, barlangokat is
kialakítottak a Budai-hegység területén,
Budaörsön a Kô-hegy tetején találunk
ilyen üregeket.

Budaörs domborzata nyugat felôlBudaörs domborzata

A Törökugrató elhagyott kôbányája, a visszatelepülô növényzettel A folyamatosan pusztuló sziklafelszín

A mély repedésekben is megbújnak 

a növények 

Kvarckristályos rétegek 

a sziklában
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A TERMÉSZETI KÖRNYEZET
VÁLTOZÁSA

A medence és a környezô hegyek ter-
mészetes képe mára erôteljesen átala-
kult, ami a fôváros közelségében szin-
te elkerülhetetlen folyamat. A medence
lapos, középsô részén gomba módra
jelentek meg és a tájkép meghatározó
elemeivé váltak az új áruházak, raktár-
épületek, irodaházak. Itt a beépítés, a
burkolt felületek aránya igen magasra
emelkedett, az elmúlt másfél évtized-

ben innen a természet csaknem utolsó
foltjai is eltûntek. A lakásépítések, a
nyaralók lakóházzá alakítása, pedig a
hegyoldalakon szorítja vissza a termé-
szetet, a beépítés kisebb foltokra dara-
bolta az egykor egybefüggô élôhelye-
ket. Az élôhelyek kis szigetekre szaka-
dása egy ökológiailag nem kívánatos ál-
lapot, hiszen ebben a helyzetben a na-
gyobb életteret kívánó fajok eltûnnek a
területrôl, megszûnhet az egyes szige-
tek közötti kapcsolat, ami a genetikai
változatosság csökkenéséhez, ezáltal a

populáció sérülékenységéhez vezet.
Éppen ezért kiemelkedô fontosságú
feladat a megmaradt természetközeli
élôhelyek védelme.

A meredek, sziklás oldalakkal hatá-
rolt hegyek formavilága elsôsorban a
hegyeket felépítô dolomit kôzet tulaj-
donságainak köszönhetô.

Sem a kopároktól északra emelkedô
fennsíkon, sem a medence déli határát
jelentô Tétényi-fennsíkon nem találunk
hasonló formákat, ami a kôzetek és a
kialakulás eltérô voltával magyarázható.

A Kô-hegy sziklakoronájaLepusztult dolomitfelszín

A sziklaüregek bejáratai A legmagasabb sziklára állított emlékkereszt
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A magányos sziklák a hegytetôn, háttérben a Frank-hegy

A folyamatosan pusztuló D-i oldala a Kô-hegynek a város felé Meredek sziklafalakon kapaszkodó tûlevelûek
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FAJGAZDAGSÁG
ÉS DOLOMITJELENSÉGEK

A Budai hegyek gazdag élôvilága hosz-
szú évmilliók földtörténeti változásai-
nak eredménye. A földtörténeti közép-
kor elején, a triászban Európa jelentôs
részét, köztük hazánkat is tenger borí-
totta. A tengert benépesítô élô szerve-
zetek maradványaiból származó üle-
dékbôl keletkezett a mészkô és a dolo-
mit, mely a nagy kéregmozgások nyo-
mán nagy területeken hegységképzô
tömegben került a felszínre. Ilyenek 
a Déli-Alpokban (a kôzet névadója) 
a Dolomitok, vagy Magyarországon a
Bakony és a Vértes nagy része, a buda-
örsi Csiki-hegyek és a Sas-hegy. A do-
lomitra a fizikai – hôingadozás hatásá-
ra bekövetkezô – aprózódás jellemzô.
Az alapkôzet felszínét apró kôzettör-
melék (dolomitmurva) borítja, amely a
meredek lejtôkön a nehézségi erô és az
erózió hatására lefelé vándorol. Ez ad-
ja a dolomithegységek jellegzetes ké-
pét, ahol az erôsen tagolt, meredek lej-
tôk éles gerincekkel váltakoznak.

Az állandóan aprózódó és lefelé csú-
szó, sekély dolomit-rendzina talaj a jég-
korszak utáni felmelegedés idején sem
tudott megfelelô feltételeket biztosítani
a beerdôsödésnek. Így ezek a dolomit
„kopárok” olyan élôhely szigetek, ame-
lyek számos – korábbi, a jelenlegitôl lé-
nyegesen eltérô klímájú idôszakban el-
terjedt – ma reliktumként számon tar-
tott növényünknek biztosítottak fenn-
maradási lehetôséget.

A dolomiton kialakult sekély rendzi-
na talaj tulajdonságai erôsen befolyá-
solják a növények vízellátását és hô-
mérsékleti viszonyait. A rendzina talaj
sötét színe miatt jó hôelnyelô, ez fo-
kozza a talajfelszín hômérsékletét.
A csapadékvíz nagy része lezúdul a
meredek lejtôkön, s a talajszemcsék

NÖVÉNYZET ÉS ÁLLATVILÁG

(Bárd Barbara) 

A Törökugrató sasbérce

A folyamatosan pusztuló dolomitfelszín a Törökugratón
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erôs vízmegkötô képessége miatt - a
talajba szivárgott víznek csak kis há-
nyada marad a növények számára fel-
vehetô állapotban. Ez a magyarázata
annak, hogy a Budai-hegyek dolomitjá-
nak déli lejtôin a flóra összetételében
jelentôs szerepet kapnak a szubmedi-
terrán és a kontinentális elterjedésû fa-
jok. A már említett változatos dolomit-
felszín, a keskeny gerincélekkel elvá-
lasztott meredek északi és déli lejtôk
jóvoltából, egymástól alig néhány mé-
terre élhetnek egymás mellett a hideg,
és a száraz-meleg klíma növényei. Az
alapkôzetbôl következô, itt felsorolt
tulajdonságok, melyet összefoglalóan
dolomitjelenségként szoktak emlegetni,

jelentôs szerepet játszanak abban, hogy
ezeken a helyeken az élôvilág mind a
mai napig különösen változatos.

A száraz, meleg lejtôkön egykor
karsztbokorerdôk és szárazgyepek mo-
zaikjai váltakoztak. Utóbbiak közül a
szubmediterrán fajokat rejtô nyílt és
zárt mészkô- és dolomitsziklagyepek és
lejtôsztyeppek a kiemelendôk. A szik-
lafalon a pionír sziklahasadék növény-
zet volt a jellemzô. Hegylábi pozíció-
ban zárt mészkedvelô tölgyesek és
ezek szegélycserjései lehettek.

A különbözô felhasználás következ-
tében a terület azonban megváltozott.
Míg a szárazgyepek mozaikjai viszony-
lag érintetlenül, jó állapotban megma-

Cserjék a Törökugrató sziklás hegyoldalán

Virágok a legkisebb repedésben is

Kövirózsa

Sziklagyep a Törökugrató csúcsán

Tavaszi növénygazdagság a sziklagyepen 
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radtak, a hegylábi tölgyesek gyakorlati-
lag eltûntek. A déli lankás oldalakon
gyümölcstermesztés nyomai figyelhe-
tôk meg, e területek felhagyásával meg-
indult a spontán cserjésedés, itt kiter-
jedt tövises bozót alakult ki.

A nyílt dolomit sziklagyep speciális
életformát követel az itt élô növények-
tôl. Így a megjelenô fajok: serteszerû
levelû fûfélék, apró levelû félcserjék,
pozsgások, mohák, zuzmók.

Ezen a területen leggyakoribb nö-
vénytársulások:

Gyöngyperjés sziklagyep, ennek tala-
ja jobbára hiányzik, csak a szikla repe-
déseit tölti ki a váztalaj. Csupán né-
hány fajból áll, itt találkozhatunk a pré-
mes gyöngyperjével, illetve északi fo-
dorkával, vagy a sárga kövirózsával, il-
letve a borsos varjúhájjal.

Magyar perjés sziklagyep, többnyire
nyílt területeken, mészkedvelô változa-
tában deres csenkesz, kövirózsa talál-
ható.

Zárt dolomit sziklagyep, inkább az
északi hûvös lejtôkön, három uralkodó
faja a deres csenkesz, magyar rozsnok,
lappangó sás.

Törpemandulás, csupán fél méter
magasra megnövô cserje alkotja,  ahol
megjelenik nagy területet elborít apró,
kis termetû cserjével.

Sajmeggyes-molyhos tölgyes bokor-
erdô, mely legnagyobb mennyiségben
molyhos tölgybôl, illetve az ehhez kap-
csolódó növényekbôl, orgona, kökény,
egybibés galagonya, gyepûrózsa áll. A
dombok északi oldalán viszonylag nagy
kiterjedésben találkozhatunk vele.

Galagonya-kökény cserjés, leginkább
a Törökugratón terjedt el. Jellemzô fa-
jok: gyepûrózsa, egybibés galagonya,
veresgyûrûsom, kökény. A területen
való elterjedést arra az idôre tehetjük
miután a ültetett gyümölcsösök
mûvelését felhagyták. Szerencsére még
nem túl nagy a kiterjedése, megfékez-
hetô e szúrós társulás túlzott elszapo-
rodása.

A Törökugrató legnevezetesebb zoo-
lógiai értéke a haragos sikló, azonban
nagy valószínûséggel mondhatjuk,
hogy napjainkra ez az élôlény már ki-
pusztult errôl a területrôl. Egy másik
igen ritka élôlényre bukkanhatunk itt
és ez nem más, mint a pannon gyík.
Dr. Szél Gyôzô alapos kutatása során
mintegy 813 rovarfajt írt le a területen,

amelyekbôl én csak néhány fajt emel-
nék ki: fûrészlábú szöcske, kardos lep-
ke, virágdíszbogár, leginkább gyümöl-
csösökben. Vagy a pókok közül a bi-
kapók, ahol a hím feltûnô színû és ké-
pes testét olyan helyzetbe hozni, hogy
azt hihetnénk egy miniatûr bika áll
elôttünk.

Madarak közül a búbos banka és az
erdei pacsirta mellett még találkozha-
tunk a hantmadárral, ami a kôbányák-
ban és a szôlôkben fészkel.

Emlôsök közül megemlíteném a 
keleti sünt, ami Magyarországon kb.
150 éve lelhetô fel, a vakondot, amely
a kertekbe is bemerészkedik néhány fi-
nom falatért – ezzel nekünk nagy kárt
okozva –, vagy a mókust, rókát illetve
a nyestet.

A KULTÚRERDÔK VILÁGA

Többnyire fatermesztés, szaporítás
vagy más célból (pl. védôerdôsávok,

Feketefenyôk és cserjék a Nap-hegyen

Haragos sikló

Pannon gyík
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méhlegelôk) létrehozott mesterséges
erdôültetvények. Sok esetben találha-
tunk ilyet erdôterületen, az eredeti er-
dôtársulás helyére telepítették.

Tölgyes-feketefenyves: a tölgyleveles
bokorerdôk helyén, meszes alapkôze-
ten, talajvédelmi okokból, kopárfásítási
céllal sokfelé telepítették a szárazság-
tûrô feketefenyôt. Alatta gyorsan meg-
ritkulnak a száraz, meleg termôhelyet
kedvelô eredeti fajok, (pl. homoki pim-
pó) mivel a vaskos tûlevélzet felhalmo-
zódik, nem bomlik el. Nehéz feladat
ilyenkor az eredeti erdôtársulás re-
konstrukciója, de erre törekedni kell,
fáradságos munkával.

Gyertyános-tölgyes erdeifenyves. Itt
is jellemzôek a bükkös kísérôk, kör-
tikék, fenyôspárga, páfrányok, pázsitfü-
vek, gombák és mohák elôfordulása. 
A domb és a hegyvidékeken elég gya-
kori különösen a déli oldalon.

A hazai és tájidegen fákból álló, 20–
50 méter széles erdôsávok gazdasági
hasznuk mellett, megtörik a talajt ero-
dáló és szárító szelek erejét, zaj és
porvédô hatásuk is van, ezért fôleg
mezôgazdasági területeken hasznosnak

tekinthetôk. Az állatvilág számára is
fontos élôhelyek lehetnek. A nagy ki-
terjedésû fatelepítéseket viszont bioló-
giai szempontból semmi sem indokol-
ja, és gazdaságilag sem mindig haszno-
sak. Madarak alig fészkelnek ilyen állo-
mányokba, növény és rovarviláguk is
szegényes, csupán néhány faj alkotja.

Zárt szálerdôk, a fenyôk alatt gyak-
ran árnytûrô lombos fafajokból egy
második lombkoronaszint is kialakul.
A cserjeszint fejletlen, ezen a szinten
megtalálható a madárberkenye. A gyep-
szint gazdag páfrányfajokban, ezek le-
hetnek erdei pajzsika, ritkábban pely-
vás pajzsika, széles pajzsika. A virá-
gos növények közül a savanyú, és
emellett vízzel jól ellátott talajokon a
ritka és védett fecskefûtárnics, a fehér
acsalapu.

Az ilyen telepítések faunája is szegé-
nyes, mivel az aljnövényzet gyakran hi-
ányzik. Leggyakrabban az igen tágtûré-
sû fajok maradnak csak meg. Ezen
fenyôféléknek sok a tûlevél- és hajtás-
fogyasztó és fában fejlôdô rovarfaja.
Az egyik legszélesebb elterjedésû az er-
dei sodrómoly. Fenyôfélék tûleveleit és
hajtásait fogyasztják a szövô- és levél-
darazsak, a fésûs fenyôdarazsak. Több
ormányosbogár a fenyô tûivel táplálko-
zik. Legjelentôsebbek a fenyôormányo-
sok, amelyek a fiatal fenyôk kérgével is

táplálkoznak. Elszaporodásukat elôse-
gíti a tarvágásos üzemmód. Sokféle ro-
var fejlôdik a fenyôk fájában, egyik leg-
nagyobb fajuk a nagy fadarázs. Idô-
sebb, száradásnak indult fenyôkben és
tuskóikban fejlôdik a védett fenyves-
díszbogár.  Megtalálhatók még az ács-
cincérek és a fában fejlôdô szúk.

A lassan bomló tûlevelek miatt a 
talajszint rovarvilága szegényes, egy-
hangú. Összetételét fôleg a táplálék kí-
nálata határozza meg. Sok a táplálék
specialista, mint például az araszolólep-
ke és a bagolylepke.

A másik csoportot a ragadozó rova-
rok adják. Közülük a futóbogarak nagy
része nem tûlevélerdô-lakó. Itt él azon-
ban az aranyos futrinka. Döntôen ra-
gadozók a fenyvesekre jellemezô han-
gyafajok. Kiszáradt fába építi fészkét a
fekete lóhangya. De elôfordulhatnak
fenyvesekben az erdei vöröshangyák is,
amelyek fenyôtûbôl építik hatalmas
fészküket.

VÍZI ÉLÔHELYEK

A legszebb vízi élôhelyek állóvizekben,
tavakban, a folyók holtágaiban alakul-
nak ki. A vízmélységtôl függôen a tó-
ban illetve a víz szélén igen jellegzetes
növényzeti övezetesség figyelhetô meg. 

Hazánk felszíni vizei, az ország vi-
szonylag kisebb kiterjedése ellenére,
igen változatosak. A földrajzi helyzet,
domborzati viszonyok és a klimatikus
adottságok által meghatározott, alap-
vetô lehetôségek határain belül szinte
minden fôbb víztípus képviselve van, s
ezen élôhelyek sokféleséget és nagyfo-
kú biodiverzitást tesznek lehetôvé. 

Közönséges forrásaink hômérsékleti
vagy oldati jellegzetességek alapján
nem különlegesek, tehát hideg vizûek
és oldott anyagokban is szegények.
Alapvetô ökológiai jellegzetességük, az
áramlás mellett, hogy a felszín alatti vi-
szonyok hatásait hozzák magukkal:
hômérsékletük közel állandó (10 oC).

A vízfolyások, pl. erek, csermelyek,
patakok, gyakran állandó vagy idôsza-
kos mellékágak csatlakozhatnak hozzá-

Fecske

Feketerigó

Pacsirta
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juk. A vízfolyások hosszától és áramlá-
si sebességétôl, valamint más ténye-
zôktôl függôen a forrástól távolodva a
külsô éghajlati hatások egyre erôseb-
ben érvényesülnek. 

Az itt elôforduló növényzet lehet:
Hínárnövényzet, fôleg mélyebb vizek-
ben vagy szabadon úszva és így gyöke-
rezve, vagy lebegve lazán kapcsolódó
növénytársulások. Ide tartozó fajok:
békalencse (apró, keresztes), süllôhí-
nár, rucaüröm, békaszôlô és a sulyom.

Mocsári és patak menti növényzet,
mocsári és vízparti, sekély vizek nö-
vénytársulásai: zárt, gyakran sûrû, ma-
gas egy vagy két lágyszárú növény al-
kotja. Jellemzô fajok: széleslevelû gyap-
júsás, lómenta, kányafû, harmatkása,
lapulevelû keserûfû.

Nádas, magasabb állományok, ame-
lyeket a szürkészöld nád alkot. Jellem-
zô fajok: fekete nadálytô, sárga nôszi-
rom, ritka lápi csalán.

Az állatvilág számára igen gazdag te-
rület ez a behulló tápanyag és a beke-
rülô szervesanyag miatt. A vizek gyak-
ran igen változatos és gazdag élôvilág-
gal rendelkeznek. Az élôlények egész
sora alkalmazkodott ehhez az élôhely-
típushoz.

Az aljzaton élô állategyüttesek meg-
határozó, jellemzô csoportjai: a sziva-
csok és csalánozók csekély számú faja,
örvényférgek, fonálférgek, gyûrûsfér-
gek, a puhatestûek: csigák és kagylók,
illetve sok rovar lárvája. A rovarok kö-
zül kevés csoport fajai töltik egész éle-

tüket a vízhez kötötten, de azért ilyen
is akad jószerivel, ilyenek a keringôbo-
garak és a molnárpoloskák.

A vizes élôhelyek faunáinál nem el-
hanyagolhatók a különbözô szúnyog
családok, de meg kell említeni a kéré-
szeket, álkérészeket, szitakötôket és
acsákat is. A vízhez idôszakosan kötô-
dô nagyobb állatokat is érdemes meg-
figyelni, mint például a mocsári tek-
nôst, vagy a varangyos békát, illetve a
madárközösségeket.

TERMESZTETT NÖVÉNYEK

Ezen a területen virágzó szôlômûvelés
folyt, mindaddig, amíg a filoxérajár-
vány nem végzett a szôlôvel az 1880-
as években, miként az ország jelentôs
részében. 

Fôként sárga és piros duka, kék 
kadarka és piros bakator fajtákat ter-
mesztettek, melyekbôl értékes vörös-
bor érlelôdött. A szôlôkben gyümölcs-

A Hosszúréti-patak medre

Keresztespók

Szöcske

Szúnyog

Faligyík
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fák találhatóak, pl. kajszi, ôszibarack,
mandula, cseresznye, meggy. A szôlô-
birtokokat határoló kôgátakon akkori-
ban szaporodott el a Balkánról betele-

pített orgona és a Krisztus-tövis, amely
már rég eltûnt nyomtalanul, az elôbbi
viszont agresszív terjedése miatt ma is
sok gondot okoz. A hegy lábáig terje-

dô lösztakaró be nem telepített szegé-
lyében, akkoriban tömegesen nyílt itt a
macskahere és a vetôvirág.

Mezôgazdasági termelés és állattenyésztés a Pistályi-réten

Szépen gondozott kiskertek a hegyoldalakon 

Virágzó gyümölcsfák
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Budaörsön, csakúgy, mint az egész
Kárpát-medencében, az érintetlen ter-
mészet is kínálja a gyógyító fûszereket,
illatos teafüveket, csak le kell hajolni
értük, vagy éppen nyújtózkodni utá-
nuk, és egész évre feltölthetjük a kam-
rapolcot. 

Talán legjobb, ha tavasszal kezdjük a
sétát a környezô erdôkben, forgalmas
utaktól távol esô ösvényeken, virágos
réteken, hiszen Budaörs környéke igen
gazdag, változatos természeti környe-
zetet biztosít gyógynövénygyûjtô ba-
rangolásainkhoz. 

Közben pedig ismételjük át, Weöres
Sándor hogy látta a magyar erdôk, me-
zôk virágait a költô szemével!   

„Bóbita, bóbita álmos
Elpihen ôszi levélen

Két csiga ôrzi az álmát,
Szunnyad az ág sûrûjében…”

Az elsô növényke, amit kora
tavasszal meg lehet kóstolni, a gyer-
mekláncfû (Taraxacum officinale) friss,
haragoszöld levele, keserûanyagai a
hosszú tél után kiváló vértisztító,
méregtelenítô hatásúak. 

Csak addig érdemes szedni, amíg nem
virágzik, utána már túlságosan keserû.
Ha kivirágzott, reggelenként a méhek
látogatják szorgalmasan, ezen tartják
fenn, erôsítik, táplálják a télen legyengült
méhcsaládokat, különösen hideg tava-
szon, amikor a gyümölcsfák nem ter-
melnek elég nektárt. Méze kristályos,
sárgásfehér, rendkívül zamatos! Er-
délyben a friss levelekbôl így készítettek
salátát: negyed kiló fiatal pitypanglevelet
megtisztítunk, megmossuk, és sós vízzel
leöblítjük. Öntünk rá egy kanál olajat,
két kiskanál ecetet, megsózzuk, megbor-
sozzuk, adunk hozzá két kemény tojást
és zöldkaprot apróra vágva. Az egészet
összekeverjük, és kész az egészséges,
olcsó tavaszi vacsora!

Áprilisban a legfinomabb a Csaba-íre
vérfû (Sanguisorba minor) friss levél-
kéje, tele ásványi sókkal, vitaminokkal.
Vérzéscsillapító hatását a monda
szerint Csaba királyfi, Attila fia fedezte
fel, a csata után sebesült seregét ezzel
gyógyította, hiszen a régi nagy királyok
isteni adományként kapták a gyógy-
növények felismerésének képességét is.
A növény innen kapta magyar nevét.
Ezt a füvet nem az erdôben, hanem a
kopár dolomitsziklákon keressük,
különösen sok van a Törökugratón, de
a Nap-hegyen, az Út-hegyen is ott van
a fû között.

A húsos som (Cornus mas) ápri-
lisban könnyen feltûnik, aranysárga vi-

rágait a méhek is látogatják, ilyenkor
kell megjegyezni, hol is vannak a bok-
rok, hogy nyár végén vissza tudjunk
térni a hosszúkás, piros terméseket
begyûjteni. Régen a somot aszalták, a
fonáshoz kellett az asszonyoknak, a sa-
vanyú gyümölcstôl lett elég nyáluk a
fonal sodrásához! A nyári édes gyü-
mölcsök mellé a gyümölcslevesbe is
nagyon jó pár szem somot belefôzni.
A somfa szívós fájából szerszámnyelet
faragtak.

A galagonya (Crataegus monogyna)
kis fává is megnô, de legtöbbször sûrû
bozótot alkot az erdô szélén, kökény-
nyel, vadrózsával együtt. Már április
végén kinyílnak az elsô virágok rajta.

Gyógynövénykert a Csiki Pihenôkertben

A GYÓGYÍTÓ TERMÉSZET

(Lechner Judit)
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Az egész virágos hajtásvéget gyûjtjük
ilyenkor, ezt megszárítva teakeverék-
hez adjuk majd, hiszen javítja a szív
koszorúereinek áteresztôképességét,
használ magas vérnyomás, szívszorulás
ellen, az öregedô szív munkabírását fo-
kozza! Ha a méhek nagy tömegben
gyûjtenek róla, külön galagonyamézet
lehet pergetni, ez is gyógyhatású.
Ôsszel majd gyönyörû piros terméseit
is megszedjük, ezeket nem elég lefor-
rázni, pár percig fôzni is kell, hogy ki-
oldódjanak a hatóanyagai. A madarak
szívesen fészkelnek a sûrû bokorban,
és a termését is fogyasztják. 

„Ôszi éjjel izzik a galagonya,
ízzik a galagonya ruhája

Zúg a tüske, szél szalad ide-oda,
reszket a galagonya magába”

A bodza (Sambucus nigra) virágai
már május elsô napjaiban kinyílnak,
különösen az akácosok környékén,
nyirkos patakparton, erdôszélen ke-
ressük a bokrokat, mindig távol a for-
galmas autóutaktól. A virágokat teljes
nyílásban szedjük, kosárba, papírzsák-
ba gyûjtjük, és árnyékos, szellôs helyen
szárítjuk, lazán szétterítve, hogy szép
fehér maradjon. A zörgôsre száradt
virágot akár befôttesüvegbe is zárhat-
juk, és majd a téli megfázások idején
vesszük elô. A bodzavirág-tea melegítô
hatású, ezért téli reggelihez, kakukk-
fûvel keverve nagyon alkalmas! 

A bodzabogyók érését a madarak
veszik észre elôször, ezért is telepítet-
ték régen a gyümölcsösök köré sö-
vénynek, hogy inkább ezt kóstolgassák
a körte, alma helyett. A feketére érett
szemekbôl hashajtó hatású gyógy-
lekvárt lehet fôzni, de használják vö-
rösborok, szörpök színezésére is. 
A kertbe is érdemes betelepíteni, ha
elég nagy a hely, hiszen a komposzt-
dombot is árnyékolhatja, és lehulló le-
velei segítik a komposztált növény-
maradványok érését. A virága pedig
csodásan illatozik!

A bodza közelében, nyirkos, nitro-
géndús helyeken tenyészik a csalán

(Urtica dioica). Leveles, friss hajtá-
saiból kora tavasszal fôzeléket készí-
tünk, kiváló erôsítô, vastartalma révén
vérszaporító gyógynövény. 

A virágzás elején leszedve, megszá-
rítva télire eltehetjük teának. Ha hor-
dóban, esôvízzel fölengedve meg-
erjesztjük, zöldtrágyázásra alkalmas,
erôsítô, tápláló a zöldségfélék számára
is. A szárított levél porát a palántaföld-
höz keverik, a kis növényeket támadó
gombás betegségek kivédésére.

Az erdôben, májusban nyílik a macs-
kagyökér (Valeriana officinalis) vanília-
illatú fehér virágai méteres szárakon
hajladoznak. Virágát az erjedô csalán-
lébe dobjuk, így egy kicsit kevésbé lesz
érezhetô az ammóniaszag. A komposzt-
ra is tegyünk belôle, az érést segíti.
A nyugtató, altató hatású gyökeret
megszárítva teának használják, nem
okoz függôséget még rendszeres hasz-
nálat esetén sem.

A vérehulló fecskefû (Chelidonium
majus) kiváló, erôs hatású gyógynövény,
de nem veszélytelen háziszer, ezért bel-
sôleg ne használjuk, viszont sárga virá-
gai jelzik, hogy itt a tavasz, megjöttek a
fecskék! Ha letépjük a hajtást, narancs-
sárga nedvet ereszt, ez a szemölcsök
irtására kiváló.

Az akácvirág teája gyomorsavtúl-
tengésnél alkalmazható, különösen az
akácmézzel együtt fogyasztva. Az akác

A galagonya termése A bodza virága A vérehulló fecskefû
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(Robinia pseudoacacia) Amerikából
került hozzánk, kiváló tûzifa, jó mé-
zelô, megköti az Alföldön a futó-
homokot, de itt Budaörsön inkább
káros, hiszen agresszívan terjedô sar-
jaival az ôshonos növényzetet elfojtja,
gyomosít. Az akác pillangós virágú,
gyökerein nitrogéngyûjtô baktériumok
élnek, amik megkötik a levegô nitro-
génjét, a növények számára felve-
hetôvé teszik, de ilyen töménységben
csak kevés növény viseli el. Ezért az
akácosnak szinte nincs aljnövényzete,
összehasonlítva a helyi karsztbokor-
erdôk, dolomitkopárok fajgazdag tár-
sulásaival, a biodiverzitás szinte semmi.
A Törökugrató környékén is vannak
telepített akácosok, sôt, mellette az
olajfûz (Elaeagnus angustifolia) ami
hasonlón nitrogéngyûjtô, képtelen más
növénnyel társulni. Az akácerdônek
még a szélén is csak a csalán, a bodza,
a fecskefû él meg. Természetvédelmi
szempontból meglévô állományait kor-
látozni kell, az ôshonos fák, cserjék,
lágyszárúak védelme érdekében!

Május végén az erdei tisztásokon már
lehet találni szamócát (Fragaria viridis).
Gyümölcse apró, de nagyon zamatos,
érdemes a kerti eper közé keverni, az
egész tál aromáját feljavítja, és a mély-
hûtôben is megôrzi csodálatos illatát.
Régen a gyerekek gyûjtötték, és házi
tejfölbe keverve kanalazták. A kertben
is könnyû megtelepíteni, legyökerezô
indáival gyorsan elterjed. Esôs idôben
is lehet szedni a gyümölcsét, mivel a
levelek fölé emelkedik, ezért nem
sáros, és nem is rothad, mint a nagy
szemû kerti rokonai. Levelét teának
gyûjtik, gyümölcse leszedi a fogkövet!

A kamilla (Matricaria chamomilla)
száraz, kemény talajokon, sokszor az
építkezés utáni törmeléken telepszik
meg, illata mellett arról is megismer-
hetjük, hogy a sárga virágkúp kettévág-
va belül üreges, a hozzá hasonló, na-
gyobb termetû pipitérnél pedig tömör.
A kamillának már a szedése is nyug-
tató, vidító elfoglaltság. A kinyílott
virágfejeket csipegetjük le kétnaponta,
napfényes délelôttökön. Vékony réteg-

ben kiterítve megszárítjuk, és vászon-
zacskóban tartjuk, a leggyakrabban
használt háziszer! A kertben is könnyû
megtelepíteni, a veteményes szélén
augusztusban elszórjuk a magját, és
még ôsszel kikelnek a mérgeszöld,
csipkés kis palánták. Mindig hagyunk
rajta annyi virágot, hogy beérjenek a
magjai, és szaporodjon tovább.

Az apróbojtorján (Agrimonia eupato-
ria) száraz réteken nyitja sárga virágait
a nyár elején, ezeket gyûjtjük, a teake-
verékben a vesét, májat támogatja, és
az íze is kitûnô. Az ökológiai szemlélet-
móddal megáldott ember mindig gon-
dol arra, hogy csak annyi gyógynövényt

vigyen el a területrôl, amennyire szük-
sége van, és otthagyja a növény szapo-
rodásához szükséges mennyiséget, hi-
szen jövôre is vissza szeretnénk térni,
gyûjteni!  Az apróbojtorján hosszú vi-
rágszárán az alsó termések szinte már
megérnek, mire a felsôk kinyílnak.
Ilyenkor úgy szedjük, hogy a virágokat
csak lehúzzuk a szárról a felsô hajtás-
csúccsal együtt, hogy az alsó termések
beérjenek, és széthordják az arra járó
négylábúak, hiszen horgas szôreivel ra-
gad, mint kutyába a bojtorján. De a
cipôre, zoknira is rátapad, és ha haza-
érve felfedezzük, akár el is vethetjük a
kertben. 

„Csiribiri, csiribiri bojtorján,
Lélek lép a lajtorján…”

Júniusban egymás után hozzák a
virágot a hársak, de aki gyógyteát
szeretne télire, a kislevelû, (Tilia corda-
ta) és a nagylevelû (Tilia platyphyllos)
hársat keresse! Ezeket arról ismerjük
fel, hogy a levélfonák csupasz, de az
érzugokban kis szôrpamat található, a
kislevelû hársnál vörös, a nagylevelûnél
fehér színû. Az ezüsthárs egész levél-
fonáka szôrös, ezüstös, ennek a virága
csak élvezeti teát ad, gyógyhatása egé-
szen elenyészô. A hársfavirágot kézzel
szedjük, a murvalevéllel együtt, meg-
szárítjuk, és majd télen vesszük elô, a
megfázások idején! A hársfatea izza-
sztó hatású, ezért lefekvés elôtt jó for-
rón meginni, gyógyhatását fokozza, ha
hársfamézzel édesítjük! Nagyon jóízû,
ha bodzavirággal együtt forrázzuk, és
ha kamillát is teszünk hozzá, nincs az
a megfázás, ami el ne tüntetne két nap
alatt.  

„Hegy-tövi árnyas fák,
zúgó szép hársfák!

Rajtatok álom
Száll puha szárnyon

Hegy -tövi árnyas fák!”
A réten mindenütt ott van a cicka-

fark (Achillea millefolium) sátorozó
fehér virágaival. Ez is sebgyógyító,
vérzéscsillapító háziszer volt, még elsô-
segélynek is megfelelt, a mezôn dolgo-
zó kaszások, ha megvágták magukat, 
a cickafarkat rágták össze, ezt kenték a
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sebre, hiszen fertôtlenítô, összehúzó
hatóanyagai vannak. Ma is gyûjtik,
sokan használják erôs, görcsös men-
struáció csillapítására. Kora tavaszszal
friss levélkéit is eszik, a pitypanggal,
tyúkhúrral együtt. A virágzás kezdetén
legerôsebbek benne a hatóanyagok,
ilyenkor szedjük, és csokorba kötve
szárítjuk, árnyékos helyen felfüg-
gesztve. Az úrnapi körmenet virág-
díszei között is ott van, Budaörsön
régen koszorút fontak belôle, ezzel dí-
szítették az oltárt, és a szentelés után
hazavitték, otthon ôrizték, égiháború
ellen védte a házat.

Az orbáncfû (Hypericum perfora-
tum) a nyári napforduló növénye, a
szentivánéji koszorú legfontosabb, el-
maradhatatlan virága. Ezt is a legszebb
nyílásban vágjuk, csokorba kötve szá-
rítjuk, nálunk legtöbbször már elôbb
kinyílik, pedig a németek szerint ezt az
év leghosszabb napján kell szedni,
hogy a diadalmas Nap erejét megôrizze
a téli fényszegény hónapokra. Ható-
anyagai fokozzák a fényérzékenységet,
ezáltal a szervezet a novemberi sötét-
ségben is tud annyi napfényhez jutni,
hogy a téli depressziót megelôzze. Ép-
pen ezért nyáron nem is szabad hasz-
nálni, hiszen – különösen fehérbô-
rûeken – kiütést is okozhat, még a há-
ziállatokon is. A legelôkrôl emiatt szin-
te kiirtották, mert az állatoknak még a

szájuk is kisebesedett, nem tudtak en-
ni, ha tömegesen legelték az orbáncfü-
vet a nyári napsütésben. Az epemûkö-
dést is segíti. Az orbáncfû hatóanyagai
csak jó néhány hetes kúra után kezde-
nek érvényesülni, ezért november ele-
jén már elkezdhetjük a teába beleke-
verni, szép sötétpiros lesz tôle, de az
íze nem jellegzetes.

A nyári gyalogutakon a taposás nyo-
mán lassan nem marad növény épség-
ben, de még mindig virul az útifû
(Plantago major). Ez a növényke volt
az útilapu, amit a talpára kötöttek a
vándornak, mielôtt nyakába vette a vi-
lágot, hiszen levelei gyógyították, sôt

megelôzték a talpon a vízhólyagok ki-
alakulását, a láb feltörését. Most is ér-
demes a cipôt kibélelni vele, ha érez-
zük, hogy kényelmetlen, de még hosz-
szú út áll elôttünk. 

„Didereg az útifû, tátog az árok,
Gyere ki rózsám, megölel 

a párod…”
A nyár végén már érik a földiszeder

(Rubus caesius) gyümölcse, a melegben
jó szomjoltó, és a leveleit is meg lehet
szedni teának. Horgas tüskéi miatt
nem könnyû megközelíteni, de van en-
nek is értelme, hiszen a szeder az elsô
cserje, ami a legelôn megtelepszik.
Tüskés ágai védelmében nônek fel a
kökény, a galagonya, a csipkerózsa
bokrai. Amik az erdei fák magoncainak
adnak védelmet, hiszen ezek rügyeit
megeszik az ôzek, szarvasok, ha nem
bújnak a csipkebokorba! Ahogy fel-
nônek a fiatal fák, árnyékukban kipusz-
tulnak a fényigényes cserjék, de addig-
ra már új területet foglaltak el az erdô
részére.

„Csillag süt a szederágra
Lassan jön a pásztor álma.

Rezgôfû a feje-alja,
Nyár-éj ege betakarja…”

Szeptemberben egymás után érnek 
a domboldalakon a vadgyümölcsök! 
A sóskaborbolya (Berberis vulgaris) sa-
vanyú gyümölcsei a vándorok szomját

A vadrózsa virága

A cickafark virága
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oltották, régen ezt is megszedték,
aszalták.

A legfontosabb a csipkebogyó, (Rosa
canina) ezt már messzirôl fel lehet is-
merni. Különösen szépek azok a bok-
rok, amelyek szabadon állnak, gyönyö-
rû, kecsesen széthajló ágaik tele piros
termésekkel, az ôszi napsütésben csalo-
gatják a kirándulókat. A bogyókat meg-
szárítva teának készítjük el. A csipke-
bogyó nagyon sok C-vitamint tartal-
maz, ezért ne forrázzuk, hanem áztas-
suk be langyos vízbe, és fél nap múlva
ehhez öntjük hozzá a többi, frissen
fôzött gyógyteát, így nem bomlik el
benne a vitamin, és a csipkebogyótól
kellemesen savanykás, üde ízû lesz a
tea. Az így készült teakeverék egész
nap átlátszó, tiszta marad, mert a savas
közegben nem indul meg a folyadék er-
jedése. 

Aki türelmes, a friss bogyókat ketté-
hasítva, a szôrös magoktól megtisztítva,
lekvárt is fôzhet belôle. A kevés vízben
szétfôtt terméseket szitán áttörjük, és
azonos mennyiségû cukorral újra
felfôzzük, besûrítjük. Ezt a zamatos

lekvárt a készítésére fordított idô teszi
igazán értékessé!
„Öreg lámpással, nagyhasú kenyérrel

A kis hídon mindennap vártalak.
Azóta mennyit halványult az éjjel!

Kutamban már vadrózsák alszanak…”
A galagonya után az utolsó a dér-

csípte kökény, (Prunus spinosa) amit

be lehet gyûjteni a gyógynövények kö-
zül. Szép kis kerek kék termései sok-
szor csak lombhullás után tûnnek fel,
gyümölcsébôl lekvár, pálinka is készül.
Csupasz, tüskés bokrait néhol kará-
csonyfa helyett akasztották a gerendás
mennyezetre, ezt díszítették fel pár
szem dióval, almával. A kökény sûrû
állományokat alkot a legelô szélén, át-
menet a szedres és a galagonya között,
az erdôk bokorszoknyáját alkotja. Erôs
töviseinek védelmében sok kismadár
fészkel, és bozótjában kikelnek az
erdôalkotó fák csemetéi. 

A hideg ôszi esôk se vegyék el a
kedvünket a természetjárástól, elég
csak a kökény parányi rügyeit megnéz-
ni, már ott rejtik a jövô évi virágkezde-
ményeket. A tavaszi virágzás legtöbb-
ször az utolsó nagy lehûlést jelzi, utá-
na már biztosan megjön a meleg, és vi-
dáman dongják a méhek a hófehérbe
öltözött, illatozó bokrokat! 

„Megcsörren a cserje kontya.

Kolompol az ôsz kolompja.

A dér a kökényt megeste.

Hûvös és öreg az este. ”

OrbáncfûKakukkfûKamilla
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Az emberi civilizáció több ezer éves
története során, az igen markáns éghaj-
latváltozások mellett, folyamatosan át-
alakította a természeti környezetét. Az
elsô jelentôs behatást a neolitikumban
(újkôkor) meginduló növénytermelés és
állattenyésztés jelentette. A korábban
gyûjtögetô és vadászó törzsek életmód-
jával szemben, a megtelepülô és egyre
nagyobb földterületeket megmûvelô
emberi közösségek, az erdôk irtásával, a
rétek felszántásával jelentôs területeket
hódítottak el a „vad” természettôl. A le-
gelôterületek terjeszkedése, a tüzelésre,
építkezésre használt fa kitermelése
egyes területeken visszafordíthatatlanul
átalakította a korábbi felszíntakarót. Az
erózió gyorsan lemosta a termôréteget a
hegyoldalakról, így például a homéroszi
eposzokban megemlített buja erdôségek
helyén, mára már csak kopasz hegylán-
cokat találnak a turisták. 

Természetesen pozitív hatása is volt
az egyre intenzívebbé váló mezôgazda-
sági termelésnek és kereskedelemnek,
hiszen sok olyan növényfajt honosítot-
tak meg, amely az adott természeti
környezetben vadon nem élt. Az öntö-
zéses gazdálkodás olyan területekre is
elvitte az élet lehetôségét, ahol egyéb-
ként csak kopár sivatagok, vagy kietlen
pusztaságok voltak korábban. 

Az igazán jelentôs változás a 18.
század kezdetén gyorsult fel, hiszen az
ipari termelés megindulása, és a föld 
népességének rohamos növekedése a
környezetszennyezés fokozódását ered-
ményezte. A „kultúrtáj” vette át a ter-
mészetes környezet helyét, minden tal-
palatnyi földet igyekeztek valamilyen
célra hasznosítani. A gyarmatosítások
megindulásával az érintetlen területek
szinte teljesen elfogytak, a „haszon”
motiválta a fejlett világ minden lépését. 

Ma már igen hosszadalmas tudomá-
nyos kutatásokkal lehet csak a föld év-
ezredekkel ezelôtti természeti környeze-
tét rekonstruálni. A régészek, biológu-
sok, geológusok egyre modernebb ter-
mészettudományos módszerekkel igye-
keznek a még fennmaradt nyomokból
megrajzolni az egykori növény és állat-
világot, domborzatot és vízrajzot. Per-
sze legalább ennyire érdekes kutatási
irány a mezôgazdasági termelés fejlôdé-
sének, a termesztett növényeknek és

technikáknak a változását rekonstruálni.
A kísérleti régészet, valamint az archeo-
botanika és archeozoológia eredményei
révén ma már számos régészeti parkban
tekinthetjük meg ôseink természeti és
épített környezetét. 

Az érdeklôdôk számára érdemes
meglátogatni Budaörsön a Csiki Pihe-
nôkertet, amely egy Árpád-kori régé-
szeti park, erdei iskola és nyári tábor,
valamint a „Vicus Teuto” római kori
romkertet Kamaraerdôben.

AZ EMBER, MINT ALAKÍTÓ ÉS PUSZTÍTÓ TÉNYEZÔ: 
A KULTÚRTÁJ TÖBB EZER ÉVES NYOMAI BUDAÖRSÖN

(dr. Mester Edit)

Árpád-kori veremház a Csiki Pihenôkertben 

Tavaszi jurtaállítás a Csiki Pihenôkertben
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BUDAÖRS MÚLTJA
A RÉGÉSZETI LELETEK

FÉNYÉBEN

A Budaörs területén évtizedek óta fo-
lyó régészeti feltárások és helytörténeti
kutatások gazdag eredményei lehetôvé
tették, hogy településünk több ezer
éves múltját mára már igen pontosan
ismerjük. Az elôkerült leleteket, az Ön-
kormányzat támogatásával 2002-ben
létrejött Városi Régészeti Kiállítás épü-
letében tekinthetik meg az érdeklôdôk
(Budaörs, Károly Király u. 2.).

A legalaposabb, több korszakra is ki-
terjedô régészeti kutatás 2002-2003-
ban, dr. Ottományi Katalin vezetésével
Kamaraerdôben, a Hosszúréti-patak
északi oldalán, a temetô melletti mint-
egy 14 hektáros területen folyt.

Az ásatás eredményei alapján a terü-
let legkorábban a neolitikum közepén,
és második felében népesedett be (i. e.
5400–4000). Az újkôkor a termelô gaz-
dálkodásra való áttérés forradalmi idô-
szaka az emberiség történelmében.
A vadászó, halászó, gyûjtögetô életmó-
dot felváltotta a földmûvelés és az ál-

lattenyésztés. Az új típusú életmód a
technikai felfedezések, és újítások
egész sorát hozta magával, pl. a kô csi-
szolása, fúrása, a szövés-fonás és a fa-
zekasság. 

Írásos emlékek hiányában az egyes
kultúrák többnyire jellegzetes edény-
mûvességükrôl kapták nevüket. Buda-
örsön a Dunántúli vonaldíszes kultúra
edényei tûnnek fel legnagyobb mennyi-
ségben. Ezen belül is fôleg a kultúra fi-
atalabb szakaszának, a zselizi kultúrá-
nak emlékei (i.e. 5400–4700). 

Az újkôkor késôi szakaszában a len-
gyeli kultúra népe élt a Hosszúréti pa-
tak melletti területen (i.e. 4700–4000).
A földfelszínre épített, gerendavázas
nagyméretû, téglalap alakú lakóházaik
mellett, tároló és szemétgödrök kerül-
tek elô.

Valószínûleg éghajlati változás is
szerepet játszott abban, hogy a rézkor
elején megváltozott a Kárpát-medencé-
ben élô népek életformája. Elôtérbe
került az állattenyésztés, pásztoraik
szarvasmarhát, juhot, kecskét és sertést
neveltek, de természetesen a földmû-
veléssel sem hagytak fel. A települések-
tôl különálló, nagy sírszámú temetôk
ebben a korszakban kezdtek kialakulni.
A korszak elején még szórványos a réz
felhasználása, fôleg ékszerek készültek
belôle, késôbb egyre nagyobb számban
eszközeik és fegyvereik is ebbôl ké-
szültek. A késô rézkorban Magyaror-
szág területe egyetlen nagy kulturális
tömbhöz, a péceli (badeni) kultúrához
tartozott, amelyet délrôl, több hullám-
ban érkezô népcsoportok alakítottak ki
(i.e. 3400–2900). 

Telepük az egész dombtetôre kiter-
jedt, mintegy 6,5 hektáros területen ke-
rültek elô rézkori megtelepedésre utaló
nyomok. A földbe mélyített lakóházak,
kemencék és tárlóvermek mellett leg-
jellegzetesebbek a nagy, alaktalan
agyagnyerô gödrök, melyekbôl a ház-
építéshez és kerámiakészítéshez szük-
séges agyagot bányászták. Jellemzô
edények a kétosztatú tálak, széles sza-
lagfülû edények, kis kúpos aljú poha-
rak. Megpróbálták kerámiából utánoz-

Az ásatás helyszínrajza
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ni a fémedényeket, ezért felületüket fé-
nyezték, bordázással, bepontozott, be-
karcolt, mintákkal díszítették. 

A késô rézkor egységes kulturális
képe után a bronzkorban (i.e. 2–1. év-
ezred) sokszínû, eltérô anyagi mûvelt-
ségû, de egymással kapcsolatban lévô,
egymásra ható népcsoportokkal, kultú-
rákkal találkozunk. Az új fém, a bronz
tömeges felhasználása a korszak kö-
zépsô szakaszában indult meg. 

A bronzeszközök használata nagyobb
termelékenységet eredményezett, ez 
pedig alapvetô hatással volt a társadal-
mi viszonyokra is. A közösségek egyes
tagjainak meggazdagodása tükrözôdik 
a gazdag fémmellékletes sírokban, de a
földbe rejtett, bronztárgyakból álló
kincsleletekben is. 

Gazdag fémmûvesség jellemzi a kö-
zépsô bronzkori vatyai kultúrát (i.e.
1800–1600), amelynek falvai mellett
számos erôdített települését ismerjük.
Budaörsön, a feltárástól délre, a Hosz-
szúréti árok déli oldala felett emelkedô,
meredek oldalú dombon volt e kultúra
árkokkal körülvett földvára, amelynek
pusztulásakor egy bronzkincsekkel te-
li korsót ástak el, a visszatérés remé-
nyében.

A késô bronzkor (i.e. 1500–800) kul-
túrái közül az urnamezôs kultúra népe
telepedett meg a budaörsi medencé-
ben, nevüket jellegzetes temetkezési
szokásukról kapták.  Budaörsön mind
a telep, mind a temetô egy-egy részle-
tét sikerült feltárni. 

Az urnasíros temetkezéseknél, a sí-
rokba 2-3, néha több edényt tettek, egy

Légifotó az ásatásról

Festett neolit edénytöredék

Kétosztatú, rézkori tál

Bronzkori füles bögrék

Egy bronzkori urnasír edényei

Rézkori felhúzott fülû, díszített bögre

Földbe mélyített kemencék
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nagyobb edénybe a hamvakat helyez-
ték, s ezt egy tállal, vagy másik edény-
nyel lefedték. Turbántekercses tálak,
kannelúrázott vállú, kétfülû nagyobb
edények jellemzik e korszak fazekassá-
gát. Ékszer ritkán van a sírokban eset-
leg egy-egy bronzgyûrû, vagy gyöngy. 

A késô bronzkori telep Budaörsön
folytatódik a kora vaskorban is, ez az
ún. Hallstatt periódus (i. e. 1. évezred).
Jellegzetes feketén simított, grafitos
edényeik nagyon hasonlítanak a késô
bronzkori urnasírok edényeihez. 

A késô vaskorban, az i. e. 4. század
elsô évtizedeiben törtek be a Nyugat-
Dunántúlra az elsô kelta népcsoportok.
A törzsszövetségben élô kelták a gaz-
dasági fejlettség magas fokára jutottak
el: hozzájuk kapcsolódik a vas tömeges
felhasználása, ôk használtak elôször
vasból készült ásót, ekepapucsot, ka-
szát, ollót, szôlômetszô kést. A kelták
terjesztették el a fazekaskorong általá-
nos használatát. Görög és római min-
tára pénzt is vertek. Pest megyében a
kelta eraviszkuszok éltek. 

A budaörsi késô kelta eraviszkusz te-
lepülés (LT D periódus, i.e. 1. sz. má-
sodik fele-i.sz. kezdetéig) házai, ke-
mencéi és tárolóvermei mindenütt a
késôbbi római teleppel keveredve ke-
rülnek elô. Lakóházaik félig földbemé-
lyített téglalap, vagy ovális alakúak vol-
tak, nyeregtetejüket az épületen belül
álló oszlopok tartották, felmenô faluk
vesszôfonatra tapasztott agyagból ké-

szült. Tûzhely általában nem volt ben-
nük. Ugyanez a háztípus él tovább a
kora római korban is. 

Az eraviszkusz ôslakosság megérte a
római foglalást s helyben maradva be-
leolvadt a római népességbe, töretlenül
folytatva kézmûvessége és kultúrája ha-
gyományait. 

Budaörs a római korban (i.sz.1–4. sz.)
folyamatosan lakott volt, Aquincumhoz,
Pannonia székhelyéhez való közelsége
meghatározó jelentôségû lehetett. Itt fu-
tott az Aquincumból Florianán keresz-
tül Savariába vezetô fontos út.

A Kamaraerdei-dûlôben egy római
vidéki telep, un. vicus alakult ki, a ko-
rábbi kelta telep folytatásaként, hosz-
szan elnyúlva a patak melletti dombol-
dalon. A római kultúra hatása mind a
temetkezésben (sírkôállítás szokása,
hamvasztás), mind az építkezésben
(kôépítkezés, padlófûtés stb.) megmu-
tatkozik. A kereskedôk az igényeket ki-
elégítendô, egyre több római termék-
kel, kerámiával, üvegekkel, ékszerekkel
látták el a települést, amely nem egy el-
dugott kis bennszülött falucska volt.
Egy 3. századi oltárkô tanúsága szerint
a településnek a római neve vicus
Teuto volt és a pagus Herculius terü-
letén helyezkedett el. 

A vicusok nem hasonlítanak a szórt,
laza beépítettségû korai bennszülött
falvakra. Szerkezetük bizonyos tör-
vényszerûségeket mutat, pl. úthoz való
tájolás, utcasorok stb. Mindig stratégi-
ailag fontos helyen, utak s vizek men-
tén, útkeresztezôdésekben alakultak ki.
Pannoniában Budaörs az elsô ilyen fel-
tárt, városias elrendezettséget mutató
civil település, mely az Aquincumba
vezetô út mentén feküdt. Önálló szer-
vezettségére utal a közös oltárállítás, az
utakkal körbevett fôépület, a több
szentély, köztük a fôistennek Jupiter-
nek állított szentély meglétét alátá-
masztó oltárkövek. A sír és oltárkövek
segítségével a lakók közül soknak be-
pillanthatunk az élettörténetébe is. 

A földbe mélyített, paticsfalú, illetve
a felszínre épített cölöpszerkezetes há-
zak mellett a feltáráson kb. 60 külön-
bözô nagyságú, többhelységes kôépület
is elôkerült. A felmenô falak, többréte-
gû padlószintek, a padlófûtés nyomai,

Eraviszkusz házaspár helyi viseletében

(Mráv Zsolt rekonstrukciója)

Oltárkô töredéke a település nevével

Légifotó a kôépületekrôl
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a kövezett utak és udvarok, oszlopos
folyosók mind-mind az épületek gaz-
dagságára utalnak. A terület nyugati fe-
lén egész házsor található, kilenc nagy-
jából hasonló tájolású épület követte itt
egymást félkör alakban. A lakóépületek
mellett istállók, ólak, raktárak, magtá-
rak, pincék, kutak, mûhelyek, és ke-
mencék egész sora alkotta a falu szer-
kezetét. 

A 2. században, a markomann hábo-
rúk során a település leégett és kifosz-
tották, de lakói hamar helyreállították.
Gazdagságukra utal a 3. század köze-
pén elrejtett 2234 darabból álló ezüst
éremkincslelet. Az i.sz. 251-gyel záró-
dó éremkincs tanúsága szerint, egy
újabb szomszédos barbár betörés kö-
vetkeztében a falu ismét leégett, de az
épületeket felújították, bôvítették s a 
4. század végéig még használták.

A római telephez és villához tartozó
temetô a dombtetôn, a teleptôl kb.
50 méterre északi irányban került elô, és

a település központjából kövezett úton
lehetett ide eljutni. A mintegy 466 sír a
kora római temetkezésekkel, csontvázas
földsírokkal kezdôdött, az 1-2. század-
ban. Ezzel párhuzamosan, egészen a 3.
század végéig a hamvasztásos temetke-
zés is szokásban volt. A 3. század köze-
pén, a rómaiak áttértek újból a csontvá-
zas temetkezésre, és ez vált az általános-
sá a késô római korban. A szegényebbek
földsírokba temetkeztek, a gazdagabbak

kôlapokból épített kôláda sírokba és
szarkofágokba, illetve téglasírokba. A ha-
lottakat viseleti és gyakran használati tár-
gyaikkal együtt, sokszor gazdagon felék-
szerezve temették el. Pénzt a szájukba,
vagy a kezükbe, néha az övön hordott
tarsolyba tettek a „túlvilági utazásra”. 
A halottak fejéhez, vagy lábához korsók-
ban, üvegpoharakban étel-ital mellékletet
helyeztek. 

A meghódított kelta törzsek Róma
iránt elkötelezett elôkelôi gazdagságuk
révén megismerték a római életforma
kényelmét, és külsôségeiben gyorsan
átvették a római szokásokat, viseletet
és a luxus igényét. Erôsen ôrizték,
azonban hagyományaikat és ragaszkod-
tak ôsi túlvilágképzeteikhez. A kelták a
túlvilágot a föld egy távoli vidékén
képzelték el, ahová hosszú út vezetett,
és ahonnan nincs visszatérés. Hitük
szerint az elhunyt tehát nem halt meg,
hanem csak elutazott, hosszú útra in-
dult, amelynek végén a túlvilági lét
örök boldogsága várta. 

A túlvilági utazás képét elôszeretettel
ábrázolták az ôslakosság síremlékein,
amelyeken az elhunytat utasként jelení-
tették meg, ritkán két-, gyakrabban
négykerekû kocsin ülve. A leggazda-
gabb családok azonban nem elégedtek
meg a halotti utazás puszta képi meg-
jelenítésével, hanem a 2. századtól az
elhunyt hozzátartozójuk sírjába helyez-
ték a túlvilági utazáshoz szükséges uta-
zókocsit a felszerszámozott lovakkal
együtt. A sírok meglepôen nagy gaz-
dagságról tanúskodnak. A római kocsi-
kat bronzszobrokkal és vertekkel díszí-
tették, a gazdag sírmellékletek között
Itáliából, a Rajna-vidékrôl és keletrôl
származó drága importtárgyakat talá-
lunk, amelyek a kor luxuscikkeinek
számítottak.

A budaörsi római település temetôjé-
ben négy, lovas kocsit tartalmazó sír-
gödör került feltárásra. A temetkezési
szertartás keretében szúrták le a fel-
szerszámozott kocsihúzó lovakat és
szedték elemeire a kocsikat, hogy alkal-
masak legyenek a sírgödörbe való elhe-
lyezésre. A kocsik fából és bôrbôl ké-

Az egyik többosztatú kôépület

Kora-római kerámia edények 

és szoptatós üveg

Bronzdísz az egyik kocsiról

Az egyetlen szarkofág a temetôben, 

amelyet már sajnos kifosztottak
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szültek elemeik részben elpusztultak,
vas és bronzalkatrészei, díszei azonban
jó állapotban maradtak meg. A római
kocsikat Bacchusnak és vidám kísérôi-
nek alakjával díszítették. Bacchus
ugyanis nemcsak az evilági, hanem a
túlvilági örömök, minden félelmetes és
titokzatos hatalmon – így a halál felett
is – gyôzedelmeskedô istene volt.

A római kori település helyén, az Ön-
kormányzat támogatásával, 2006-ban ki-
alakításra kerül a „Vicus Teuto” rom-
kert, ahol a település legszebb lakóépü-
letének maradványai tekinthetôek meg. 

Az egységes birodalmi kultúra leha-
nyatlásával, a népvándorláskor évszá-
zadaiban számos népcsoport vonulha-
tott át Budaörs területén. Az avarok
hosszabb ideig is megtelepedtek (i.sz.
568–670). Sírjaik délen, a Hosszúréti-
patakhoz közel a római kôépületek kö-
zött feküdtek. Többségük férfi sír volt,
gazdag ezüst, illetve aranyozott mellék-
letekkel, veretekkel és egy karddal.

A honfoglalás korban a kabarok há-
rom törzsébôl, a városunk nevét adó
Örs nevû törzs telepedett le, a már ak-
kor is igen fontos közlekedési útvona-
lat szegélyezô domboldalakon, illetve a
még álló római épületek romja között.
Többnyire melléklet nélküli sírjaik ke-
rültek elô a római temetô ÉNy-i szélén
egy csoportban.

A Tûzkô-hegyen a Naphegy utcában
egy igen egyedülálló férfi és nôi sírt
tárt fel Írásné Melis Katalin. A lelet-
anyag tanúsága szerint egy magas ran-
gú katonai vezetôt temettek el itt a 10.

század elsô felében. A csontváza mel-
lé, kb. 20–25 cm mélyen, jobb kar-
csontja mellé egy bronz keresztvasú
szablyát, bal oldalára, pedig egy veretes
övet, tarsolyt és tegezt helyeztek a vég-

Az egyik római kori kocsi rekonstrukciója (készítette: Mráv Zsolt)

Egy római kori szentély rekonstrukciója a Városi Régészeti Kiállítás kertjében

A Városi Régészeti Kiállítás épülete, ahol az eddig bemutatott leletek megtekinthetôek

A Tûzkô-hegyi honfoglalás kori sír 

rekonstrukciója Városi Régészeti Kiállítás

épületében
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tisztesség során. A kevés fôváros kör-
nyéki honfoglalás kori emlék közül ez
a sír kiemelkedik gazdagságával, fontos
adatokat szolgáltatva a korszak fegyver
és viselettörténethez is.

BUDAÖRS KÖZÉP- ÉS ÚJKORI
TÖRTÉNETE

Budaörs jelenlegi közigazgatási határán
belül a középkorban három önálló te-
lepülés létezett: a mai Ófalu helyén
Örs, a Törökugrató lábánál Csik, Ka-
maraerdô területén, pedig Horhi falu. 

Örs feltételezett középkori területén
csak szórványosan kerültek eddig elô
régészeti leletek, a két utóbbi települé-
sen viszont már folytak tervszerû régé-
szeti feltárások, amelyeket a túraútvo-
nalak során a késôbbi fejezetekben fo-
gunk bemutatni (I. és V. túraútvonal).

Városunk neve már az Árpád-korban
is Örs volt, az oklevelek Ewrs, Wrs,
Vrsy, Wrs alakban említik, 1575-ben
szerepel elôször Buda-Eörs összetétel-
ben. Neve az itt megtelepedô kabar
törzs vezetôjének nevébôl származik.

A településünkre vonatkozó elsô írá-
sos emlék IV. Béla király 1236-ban kelt
oklevele, amelyben az örsi Szent Már-
ton egyházat és jövedelmeit, más
szomszédos egyházakkal együtt a
bélakúti cisztercita monostornak adta.
Kánonjogilag nem tartozott a közvet-
len felettes egyházi hatóság alá, így az
itt beszedett tized az esztergomi érse-
ket illette. 1318-ban a veszprémi püs-
pök tiltakozott ez ellen, így kezdetét
vette a középkori Magyarország egyik
leghosszabb ideig tartó jogi pere, a
„Sasadi tizedper”. 1464-ben II. Pius
pápa is beavatkozott az ügybe, meg-
erôsítve a vitatott egyházak, köztük
Örs kiváltságos helyzetét. 

A középkori templom alapfalai
1725-ben még láthatóak voltak, a mai
templom helyén, egy összeírás szerint
köveit a török idôkben Budára vitték. 

Örs falut a római kortól kezdve fej-
lett szôlôkultúra jellemezte. Oklevelek
tanúsága szerint számos budai polgár-
nak volt itt szôlôje. A település fejlô-
dését nagyban elôsegítette, hogy rajta
haladt keresztül a „Mészárosok útja”,
amelyen Bécs felé hajtották az élôállat-

ként piacra vitt szürkemarha csordákat.
Így nem véletlen, hogy a 16. századi
török adóösszeírások tanúsága szerint
a falu a kiemelkedôen magas jövedel-
mû helyek közé tartozott, 1559-tôl, pe-
dig közvetlenül a budai pasák szolgála-
ti birtoka lett.

Az igen heves török elleni felszaba-
dító harcok évtizedei során Örs és
Csik falvak környéke teljesen elnéptele-
nedett. Erre a korszakra utal a váro-
sunk határában álló sziklához, a Tö-
rökugratóhoz fûzôdô legenda.

Örs és Csik puszták 1659-ben Zichy
István birtokába kerültek, az óbudai
uradalomhoz tartoztak. Elôbb bérlôk
útján hasznosították a területet, majd
német családok betelepítésével igye-
keztek a településeket feléleszteni.
Gróf Zichy Péterné, gr. Bercsényi Zsu-
zsanna váltotta vissza a területeket és
az ausztriai tartományokban, valamint
a német fejedelemségekben toborzott
családokkal próbálta felvirágoztatni a
birtokait.

1721-ben, zsámbéki várkastélyában
kötötte meg azzal a 20–25 családdal a
szerzôdést, akik háromévi adómentes-

Budaörs óvárosa a Kô-hegyrôl
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ség és egyéb kedvezmények fejében le-
hetôséget kaptak házak építésére és

szôlôtermesztésre.  Szántóföldi terme-
lésre és legeltetésre Csik pusztán bérel-
tek földeket.  Jogállásuk szerint szaba-
don költözô jobbágyok voltak. A tele-
pesek származási helye sajnos az ösz-
szeírásokból ismert névanyag alapján
nem azonosítható be pontosan, folya-
matosan érkeztek a birodalom külön-
bözô részeibôl, a nyugodtabb új élet
reményében. 1778-ban már 1143 lako-
sát írták össze a településnek.

A 18. században az újratelepítésnek
köszönhetôen Örs (Wudersch) fejlôdé-
se gyorsan megindult, és a legjelentô-
sebb fôváros környéki települések kö-
zé emelkedett. A birtokos Zichyek a
mai Templom tér 12. szám alatt (1. sz.
Postahivatal) egy kisebb kastélyt is épí-
tettek maguknak. Természetesen az

uradalmi épületek, raktárak, pincék,
vendéglô, a paplak és iskola mellett ha-
marosan elkezdték az új templomot is
építeni: a munkálatokat 1738-ban
kezdték meg, és egészen 1752-ig eltar-
tottak. 

A mai templom 1801-tôl 1810-ig
épült, barokk stílusban. Védôszentje a
korábbi Szent Márton helyett, Nepo-
muki Szent János lett. A fôoltár klasz-
szicista jellegû, és Krisztus kínhalálát
ábrázolja a Golgotán. Nagyon szép ki-
dolgozású a barokk szószék és a ke-
resztelô kút. 

1758-ban örökösök híján az urada-
lom, az adománylevélben foglaltak sze-
rint a királyi kamarára szállt. A korona-
uradalom területén egyre nagyobb prob-
lémát jelentett a népesség számának 

A Heimatmuseum épülete, ahol a település újkori történelme ismerhetô meg A katolikus templom ma

Budaörs elsô ismert pecsétje 1730-ból

Budaörs térképe 1775-bôl Budaörs térképe 1858-ból
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növekedése, a zsellérek számára ezért új
földeket és házhelyeket alakítottak ki. A
tulajdonnal, vagy bérleménnyel rendel-
kezôk mellett, sokan napszámosként
dolgoztak, illetve a közeli fôváros piaca-
ira hordták be a terményeiket, a húst és
a tejet. 

Az 1870-es években a szôlôt pusztí-
tó filoxéra komoly gazdasági károkat
jelentett a lakosoknak. A vadalanyba ol-
tott szôlôfajták és a csemegeszôlô ter-
mesztésével próbálták meg a korábban
domináns borkereskedelmet valame-
lyest feléleszteni. A millenniumi építke-
zések sok munkásembert vonzottak a
fôvárosba errôl a településrôl is. 

Az egyre inkább polgárosodó ország-
ban megjelentek az egyesületek, rész-
vénytársaságok: pl. 1870-ben a Budaör-
si Társaskocsi Rt. és a  Takarékpénztár,
1871-ben Olvasókör, 1875-ben a Buda-
örs és Vidéke Ipartársulat, 1890-ben
Temetkezési Egyesület, 1889-ben az
Önkéntes Tûzoltó Testület stb. 

A 19. század végére, a 20. század
elejére már nemcsak a mezôgazdaság
jelenti az egyedüli megélhetést a tele-
pülésen, megindul a pezsgôgyártás, a
keserûvíz-palackozás, és a piktortégla-
gyártás is. 

1912-ben kezdték el építeni a Buda-
foki vonalból leágazó, Kamaraerdôn és
Budaörsön keresztül Törökbálintra ha-
ladó HÉV vonalat, amely a mai Baross
utcán haladt végig.  

A gazdasági fellendülésnek köszön-
hetôen virágzott a település kulturális
és hitélete is. A korábban a plébánián

mûködô iskola helyett létrehozták a
fiúiskolát, a mai Esze Tamás utcai is-
kola helyén, valamint a leányiskolát a
Zichyek várkastélyában. Az Írgalmas
Nôvérek óvodát és bölcsödét is mû-
ködtettek a községben.

Wendler Ferenc, istenfélô ember
volt, aki álmában gyakran látta Szûz
Máriát. 1847-ben, Péter-Pál napján azt
álmodta, hogy a Kô-hegyen egy csip-
kebokor elôtt dolgozott, amikor egy-
szerre minden nyíló rózsából Szûz Má-
ria mosolygott felé. A rózsalevelekre az
volt írva: „Én vagyok a Szeplôtelenül
Fogantatott". A késôbb remeteként a
hegy barlangjába költözô férfi, 1855-
ben kezdte el – fogadalmához hûen –
építeni a kis kápolnát, amelybe kegy-
szobrot a hagyomány szerint IX. Pius
pápa küldött. Egészen a második világ-
háborúig a Szeplôtelen Fogantatás
Kápolna fontos kegyhely volt. A telje-
sen elpusztult épületet 2003-ban épí-
tették fel újra, a Német Kisebbségi
Önkormányzat kezdeményezésére, a
város polgárainak összefogásával.

A kápolna melletti hegytetô adott
otthont az 1933–1939 között elôadott
passiójátékoknak, amelyeket Bató Géza
tanító állított színre, magyar és német
nyelven. A kôbôl és téglából épült
díszletek között több száz szereplôs
amatôr színtársulat játszotta el Jézus
életének és szenvedésének történetét.
Ezt a szép hagyományt 2000. óta újra

A Kô-hegyi kápolna

Az 1817-ben épült kápolna a Kálvária-dombon
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felelevenítik, a Német Kisebbségi Ön-
kormányzat szervezésében. 

Fontos közösség összetartó esemény
volt a településen az Úrnapi körmenet-
re készített, 2 km hosszú virágszônyeg
is, amely a néphagyomány és az egyhá-
zi hagyományok összefonódásának
még ma is élô, ékes bizonyítéka.

Az elsô és második világháborúban
sok budaörsi katona áldozta életét, em-
léküket a katolikus templom melletti
szobrok ôrzik. A település nevéhez kö-
tôdik egy igen emlékezetes történelmi
esemény is: a „budaörsi csata”. 1921.
októberében a második királypuccs al-
kalmával itt akadályozta meg Horthy
Miklós kormányzó IV. Károly visszaté-
rését. 

Az 1941-es népszámlálás adatai sze-
rint Budaörs lakóinak száma 9814 fô
volt, amelybôl 8448-an német anya-
nyelvûnek vallották magukat. 

Sajnos a háború pusztítása és borzal-
mai után a lakosok megpróbáltatásai
még inkább fokozódtak. 1946-ban a
nemzetközi szerzôdéseknek megfelelô-
en, az 1941-es népszámláláson magu-
kat német anyanyelvûnek és nemzeti-
ségûnek vallókat erôszakkal lakóhelyük
elhagyására kényszerítették, és Német-
országba hurcolták. A kitelepítések so-
rán a lakosságnak több mint 90 száza-
lékát, néhány ingóságával együtt vago-
nokba rakták, és Baden-Würtenberg

tartomány kis falvaiba szállították. Az
egykori Budaörsiekkel nem szakadt
meg a kapcsolat, ma is igen gyümöl-
csözô a Bretzfelddel fenntartott test-
vérvárosi viszony.

Az üresen maradt község házaiba a
Felvidékrôl, a Délvidékrôl és Erdélybôl
telepítettek be hasonló sors miatt üldö-

zött magyarokat. Budapest közelsége
természetesen az ezt követô évtizedek-
ben is egyre jobban vonzotta a betele-
pülôket. A hagyományosan mezôgaz-
dasággal foglalkozó község szerkezete
döntôen átalakult: az ipar és az infra-
struktúra bôvülésével, a lakótelep meg-
épülésével a fôváros egyik elôvárosává
vált. 1986-ban kapta meg a település a
városi rangot. 

Az elmúlt húsz évben látványosan
felgyorsult Budaörs fejlôdése. A kedve-
zô földrajzi helyzetet, a befektetôi el-
képzeléseket és emberi erôforrásokat
felhasználva napjainkra egy dinamiku-
san bôvülô, mindenki számára nyitott
és befogadó város lett Budaörs. 

A felgyorsult minôségi és mennyiségi
változás azonban sokszor veszélyezteti a
természeti környezet egyensúlyát. A túl-
zott profitorientáltság alapvetôen megin-
gatta a mi településünkön is a „fenntart-
ható fejlôdés” irányelvét. Könyvünkkel
az eddig még szerencsésen megmaradt
kulturális és természeti értékeinkre sze-
retnénk a figyelmet felhívni.

A modern városrész a Törökugrató lábánál

Az új Városháza
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„A budai hegyek csodálatos szépségét
még nem fedezte fel a magyar lélek.
Költôk nem szólnak róla, festôk nem
festik, s a magyar kertész nem jár hoz-
zá tanulni. A szomszédságunkban sár-
gulnak fel a hegyek oldalában a somfák,
itt nyitják lila kelyhüket a bájos kökör-
csinek, ártatlan szépségükkel mosolyog-
nak a tengernyi rózsák, lágyan, mint az
álmodó szép asszony, ringanak az árva-

lányhaj-mezôk, a sziklákon ôshonos
magyar virágok fehérsége, kéksége és
ezüstje ragyog, de a buta pesti ember
érzéketlenül megy el ezek mellett a vi-
rágok mellett, s eszébe sem jut, hogy
csodák között jár, a teremtés legtitko-
sabb, legmisztikusabb csodái, a magyar
föld, a budai hegyek virágai között.”

Rapaics Raymund írta ezeket a soro-
kat a múlt század elején, amikor még

Budapesten is jóval közelebb volt az
érintetlen természet, mint ma. Milyen
szerencse, hogy Budaörs, beékelve ko-
pár dombjai közé, még ma is a város
bármelyik pontjáról elindulva fél óra
alatt kirándulóhelyek, kilátók sokaságát
kínálja a bevásárlóközpontok forgatagá-
ban megfáradt lakóinak! Kedvezô a vá-
ros fekvése olyan szempontból is, hogy
a gyakori, erôs nyugati szelek folyama-
tosan tiszta levegôt hoznak az autófor-
galomtól megterhelt belsô területekre.

Budaörs a Budai-hegység legdélebbi
vonulatai mentén terül el, sekély, nem
túl termékeny talaján eredetileg száraz
karsztbokorerdôk voltak. 

A település déli határai mentén
ugyanakkor mocsaras, lápos területek
voltak még néhány évtizeddel ezelôtt
is, ezek feltöltése, beépítése hatására a
klíma szárazabb, melegebb, és jóval
szennyezettebb lett, mint korábban. 

A bevásárlóközpontok parkolói már
szinte nem is mediterrán, hanem in-
kább félsivatagi viszonyokat jelentenek.
Igazolja ezt az is, hogy a járdaszigete-
ken kiválóan érzi magát a Budaörsön
egyébként nem igazán télálló levendula
is.  Szürke, viaszos lombja a légszeny-
nyezés ellen is megvédi, nem csak a
szárazságtól.  A betonfelületekrôl visz-
szaverôdô forró levegô, pedig elôsegíti
hajtásainak tökéletes beérését, így
örökzölden telel át. Az már csak rá-
adás, hogy télen a szmogtakaró akadá-
lyozza a kisugárzást, az autók kipufo-
gógázai tovább melegítik a parkolót,
így a növények felkészülten várják a ta-
vaszt! Egy dologgal azonban nem szá-
moltak a kertépítôk: a járda mellett a
téli sózás hatására, egy méteres sávban
szinte minden növény elpusztul, az
egyetlen kivétel a szürke lombú, illatos,

TÚRAÚTVONALAK
(Lechner Judit, dr. Mester Edit)

EGY KIS KEDVCSINÁLÓ A BARANGOLÁSHOZ, 
AVAGY MIRE ÉRDEMES FIGYELNI JÁRTUNKBAN–KELTÜNKBEN

Erdei ösvény a Csiki-hegyekben
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kék virágú sudárzsálya. Íme, a tökéle-
tes civilizációtûrô növényfaj.

Sajnos, a Templom-tér gesztenyefái-
nak már ez a légszennyezés is sok, né-
ha már augusztusra lehullnak az elsár-
gult, beteg levelek. 

Az eredeti növényzet már csak a
hegyvidéki részeken található meg né-
hol, mozaikszerû foltokban, ahol épít-
kezni nem lehet, és szôlô, ôszibarack
telepítésére régen is alkalmatlan volt a
sekély termôréteg. A napsütötte dom-
bokon kiváló szôlô termett, a filoxéra-
vész pusztítása után kezdtek ôsziba-
rackkal foglalkozni a falu akkori lakói,
többségükben szorgos német telepe-
sek. Ennek az ôszibarack-termesztés-
nek az emlékét ôrzik az eredetileg
alanyként használt, elvadult mandula-
fák a város környékén.

Janus Pannonius valamikor Pécsen
csodálta meg a havas tájban virágzó
mandulafákat, de mi is megtaláljuk a
csupasz, fagyos Törökugratón, az elha-
gyott kôbánya szikláin, március végén
a rózsaszín virágokat! És ilyenkor, ha
lenézünk a csúcsról, szerte a kopasz
kiskertekben, szôlôkarók, fabódék, régi
fürdôkádak között virítanak az ünnep-
lôbe öltözött fák. A görög rege szerint
Phyllis, a királylány valamikor késleke-
dô szerelmére várt, de mire az ifjú
megérkezett, mandulafává változott tü-
relmetlen bánatában. Kedvese simoga-
tására virágba borult, de visszaváltozni
már nem tud, örökké a fába zárva ma-
rad.  Ez a történet ihlette meg a rene-

szánsz költôt, amikor meglátta a du-
nántúli mandulafácskát. A verset per-
sze latinul írta, de szerencsére itt van
nekünk Weöres Sándor, aki átültette az
ékes hexametereket magyarra:
„Hercules ilyet a Hesperidák kertjébe’

se látott,
Hôsi Ulexes sem Alcinous 

szigetén,
Még boldog szigetek 

bô rétjein is csoda lenne,
Nemhogy a pannon-föld 

északi, hûs rögein.
S íme, virágzik a mandula 

fácska a télben,
Ám csodaszép rügyeit zúzmara 

fogja be majd

Mandulafám, kicsi Phyllis, nincs még
fecske e tájon,

Vagy hát oly nehezen vártad 
az ifjú Tavaszt?”

A messzirôl is felismerhetô, sötét
lombú feketefenyvesek nem ôshono-
sak, és száraz években a sekély talajon
az öreg fák könnyen kiszáradnak, el-
pusztulnak.

A Huszonnégyökrös-hegyrôl lassan el
is tûnnek ezek a tájidegen fenyvesek, he-
lyüket újra elfoglalja a lombhullató erdô,
de az Út-hegy meredek északi szikláin
maguktól szaporodnak, felújulnak a fák!

A kopasz dombtetôkön a dolomit
folyamatos mállása, aprózódása miatt
soha nem alakult ki erdô, ezek a nö-

Sziklagyep tavaszi pompában

Virágzó mandulafák a Törökugratón Feketefenyôk alatt
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vénytársulások botanikai ritkaságok,
bennszülött fajok menedékévé váltak,
óriási értéket képviselnek. Csak a Tö-
rökugrató parányi területén 22 védett
növényfaj él! 

Különösen tavasszal érdemes akár
hetente megmászni a hegyeket, határo-
zókönyvvel, fényképezôgéppel felsze-
relve, a téli csapadékot még ôrzik a
sziklarések, és gyors egymásutánban
nyílnak a kökörcsinek, törpeíriszek,
ternyék, napvirágok, hiszen a nyári for-
róság elôtt már a maghozáson is túl
kell lenniük. 

A domboldal ilyenkor naponta vál-
toztatja a színét, a lila kökörcsin, fé-
nyes sárga tavaszi hérics után a sárga,
kék, fehér íriszek jönnek, utána a bíbo-
ros kakukkfû, a rózsaszín törpemandu-
la, égszínkék pongyola harangvirág, és
végül a nyarat köszönti az ezüstös ár-
valányhaj. 

Nyáron magasra nônek a sötétlila
imolák, a kék ligeti zsályák, az arany-
sárga orbáncfû, a szerény cickafark, a
megszárítva is mutatós ékes vasvirág. 

Késôbb, az augusztusi forróságban
eluralkodik a korán kelôk vigasztalója,
az égszínkék katángmezô, és már itt is
van az ôszi lombszínezôdés pompája. 

Ôsszel a tüskés, bozótos cserjéseket
érdemes felkeresni, hiszen a galagonya,
a csipkebogyó, a sóskaborbolya, a
kecskerágó termései már messzirôl vi-
rítanak, de az aranysárgára színezôdô

mezei juhar, a bíborvörös cserszömör-
ce lombjának látványa is elûzi a boron-
gós gondolatot. 

„Húsos kövirózsa tapad 
a sziklán,

Fölé-ível a kunkorgó lila
Macskafarkú veronika,

Vadszegfû átnyúlik bogáncs-
kalitkán,

Szitakötô borong hajnalka 
titkán

S hajlongni kezd, recés 
szárnyát kinyitván…”

(Weöres Sándor)
Benépesülnek a csupasz sziklafalak:

a zuzmók, mohák, a növényvilág mos-
toha sorsú törpéi az elsôk, akik megte-
lepednek a sziklákon, elôkészítve a he-
lyet a lágyszárúaknak, törpecserjéknek. 

A zuzmók rendkívül érzékenyek a
légszennyezésre, annyira, hogy a tudó-
sok méréseikhez indikátornövényként
használják ôket, kipusztulásuk egy
adott területen erôsödô környezeti ter-
helést jelez. Budapest belsô kerületei
már régóta „zuzmósivatagnak” számí-
tanak, de szerencsére ez Budaörsön
még nincs így, kora tavasszal az apró
aranyszínû, ezüstszürke telepek elborít-
ják a kopár hegycsúcsokat.

A mohák szaporodásukhoz vizet kí-
vánnak, ezért ki kell használniuk a ko-
ra tavaszi idôszakot, de a virágzó nö-
vények magjait már a szél is szállítja, az
állatok is hurcolják öntudatlanul, így

messzire eljutnak. A legkisebb szikla-
résben is megtalálja az életteret az oda-
való növényke! 

Különösen érdekes az itt honos sár-
ga kövirózsa szaporodása. A növény
latin neve Jovibarba hirta, ennek jelen-
tése körülbelül ennyi: Jupiter szôrös
szakálla. A pozsgás levelek elraktároz-
nak minden csepp vizet, és a nyár fo-
lyamán szorosan a levélrózsa tövében
új kis sarjak fejlôdnek ki. Tavasszal
ezek leválnak az anyanövényrôl, és
ilyenkor gömb alakba összehúzódva,
legurulnak a sziklán, amíg egy új, még
lakatlan kis rést nem találnak. Itt gyor-
san gyökeret eresztenek a mohapárná-
ban, és megkezdôdik a vándor önálló
élete. Megint addig fejlôdnek a sarjak a
szûk résben, amíg el nem fogy a hely,
ekkor a szélsôk, kiszorulva a fészekbôl,
továbbgurulnak. A latin név, pedig ar-
ra utal, hogy Jupiter, a viharok, menny-
dörgés istene nem csap oda villámai-
val, ahol ez a növény él. Ezért ültették
ezer éven keresztül kerítésoszlopokra,
háztetôkre a gyógynövényként is hasz-
nálatos kövirózsákat!

A kövirózsa után megjelennek a tör-
pecserjék is, a hegyi ternye, a gaman-
dor, a napvirágok, illatos kakukkfüvek,
hiszen már van egy kis felhalmozódott
humusz a mohák, zuzmók nyomán. Az
erôs szél ellen úgy védekeznek, hogy
szorosan a sziklára lapulnak, és rövid,
vaskos hajtásokat nevelnek. Néha a vi-
rágok teljesen elborítják az apró bok-
rokat, más nem is látszik belôlük.  

A lehullott levelekbôl télen újabb
humusztakaró képzôdik, és hamarosan
megjelenik – talán egy madár csôrébôl
elhullott magból – a törpemandula.Lépni sem lehet a sok virágtól tavasszal

Kövirózsa mohapárnán zuzmók között



Halványrózsaszín, mézillatú virágai ro-
varok sokaságát csalogatják tavasszal, a
Törökugratón, az Út- hegyen is a csúcs
közelében élnek, ember számára alig
hozzáférhetô magasságban. 

Késôbb jön a galagonya, a sóskabor-
bolya, a bangita, a védett, ritka fekete
madárbirs, és ha már a virágos kôris is

megjelent, akár erdônek is nevezhetjük
a bozótost. 

A dolomitsziklákon a cserjésedés fo-
lyamata soha nem indul meg, illetve
megáll már a félcserjéknél, mert a kôzet
folyamatosan aprózódik, és a humusz
lemosódik a csupasz kövekrôl. Itt csak
azok a fajok maradnak meg, amelyek
képesek elviselni, ha minden esô után
újabb törmelékréteg takarja ôket, és a
száraik újra belegyökeresednek a talajba,
kiemelkednek. A varjúhájfélék, a szeg-
fûk, a kakukkfû is képes erre a mutat-
ványra! De ha nem csak kirándulók, ha-
nem kerékpárosok, sôt motorosok
használják a „terepet”, ezzel a lassan re-
generálódó növényzet nem tud megbir-
kózni, a felszaggatott humuszréteg vég-
legesen lemosódik a hegygerincrôl. 

Vannak haszontalan növények is, el-
sôsorban a parlagfû, aztán az üröm, a
libatopfélék, a disznóparéj, de ez min-
dig az ember felelôtlenségének köszön-
hetôen szaporodik el túlzottan. A par-
lagfû, mint a neve is mutatja, bolyga-
tott, mûveletlen területeken, jellemzô-
en építkezések környékén jelenik meg,
és rendszeres kaszálással visszaszorít-
ható, hamarosan megjelenik a helyén
az évelô fûfélék, vadvirágok társulása.
Ha átgondoljuk a szerepét az ökológi-
ai rendszerben, kiderül, nem is olyan
haszontalan növény, hiszen a termé-
ketlen, törmelékes talajt nagy zöldtö-
megével trágyázza, feljavítja, így alkal-
massá teszi az eredeti vegetáció vissza-
településére. 
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Törpe pimpóbokor a sziklán A házôrzô kutya és a sün találkozása 

mindig ribilliót okoz

Kékcinke

A széncinkék csapatostul reggeliznekBálványfák elôrenyomulása a Kô-hegyen
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Veszélyesebb az akác térhódítása, és
különösen a város és a hegyek találko-
zásánál a bálványfa, amely agresszíven
gyomosít, leárnyékolva, elnyomva az
érzékeny, ôshonos fajtákat! Ezeknek a
terjedését meg kell akadályozni, és ez
nemcsak önkormányzati, városgazdál-
kodási feladat. 

Különösen a Kôhegyen terjed ez a
kíméletlen jövevény, veszélyeztetve az
évszázadok óta honos eredeti növény-
társulásokat.

VELÜNK ÉLÔ ÁLLATOK

Különös veszélyt jelent a dombokon a
kutyasétáltatás több okból is. A kutyák
ürüléke, vizelete egy kritikus határon
túl már megváltoztatja a talajok kémha-
tását, feldúsul nitrogénben, és a kényes
ökológiai egyensúly felborul, a védett,
érzékeny fajok elveszítik életterüket. A

kertekben tartott háziállatok esetén is
megfigyelhetô, hogy néhány év múltán
felszaporodnak a nitrogénjelzô növé-
nyek a területen, a csalán, a vérehulló
fecskefû, a bodza. Ezek a jelenségek 
a gyakran használt ösvények mentén is
megfigyelhetôk. A másik probléma,
hogy a gyíkok, a siklók is veszélyezte-
tettek, akár végképp kipusztulnak, el-
költöznek a környékrôl. A sünök, akik
a kertben hasznos szolgálatot tesznek,
szintén megritkultak már a kutyák mi-
att, sokszor a téli álomra készülô álla-
tokat ássa ki a kutya a komposztdomb
tövébôl, vagy a sövény aljából.

Kevesen tudják, hogy az árvalányhaj
termése, pedig éppen a kutyára jelenthet
veszélyt, mivel különös, szálkás szerke-
zetû toklásza belefúródik az állat bôré-
be, gyulladást okozva. Ezért jó lenne ki-
jelölni olyan területeket a város környé-
kén, ahol nem okoznának galibát egy-
másnak az állatok és a növények! 

Rovarok lakomáznak a pipacsvirágon

Darázspók

Fecskefarkú lepke

Nappali pávaszem

Bogáncslepke, vándorlepke, 

Észak-Afrikából érkezik hozzánk

Szerelmes éti csigák

Feketerigó a fûben

Gyászos farkaspók



A macskák az énekesmadarakat ve-
szélyeztetik, de ha a kerteket sûrû, tüs-
kés bokrokkal kerítjük be, itt menedé-
ket találhatnak maguknak a cinkék,
rozsdafarkúak, zöldikék, és még táplá-
lékot is kapnak, hiszen egész ôsszel
szedhetik a galagonyát, csipkebogyót.
Télen beszoktathatjuk ôket a kertbe
napraforgómaggal, nyáron, pedig itatót
kell nekik készíteni, akkor szorgosan
segítenek a fák tisztogatásában.

A lepkéknek, dongóknak, méheknek
terített asztalt kínálnak a védett, erede-
ti állapotukban megtartott területek a
város körül, de a kertbe is becsalogat-
hatjuk ôket, ha sok virágzó növényt ül-
tetünk, pipacsot, margarétát, levendu-
lát, és nem csak pázsit és örökzöld van
a ház körül. 

Különösen a nyári orgona csalogatja a
díszes pillangókat. A fecskefarkú lepke
hernyója az édesköményen fejlôdik ki, a
nappali pávaszem a csalánbokrokon.

Még a pókok között is vannak figye-
lemre méltó szövômûvészek! Ôsszel je-
lenik meg a csíkos darázspók, a hálóját
alacsonyan feszíti ki a virágok között, de

ha a zsákmány sokat ficánkol, és meg-
rongálja a hálót, nem szô újat, hanem
elôveszi a vaskos stoppolócérnát, és be-
foltozza a szakadást óriási öltésekkel.

Az éti csigát sokáig gyûjtötték a Bu-
dakeszi-árok mentén nyaranta, de most
már védett állat, ha megjelenik a kert-
ben, vigyük a sövény mellé, a sarokba,
nehogy rátapossunk!

A feketerigók egyre közelebb költöz-
nek az emberhez, már az ablakpár-
kányra is képesek fészket rakni! Télen
az almacsutkát is szívesen fogadják,
nemcsak a magvakat, aztán majd ta-
vasszal esténként énekelve köszönik
meg a vendéglátást.

Ha már a verebek, cinkék, rigók
mind jóllaktak az etetôn, megjelenik
félénken, magányosan a vörösbegy is,
szerényen kutatva a maradékban.    

Májusban megszólal a kakukk is az
erdôben, jelezve, hogy nyílik már a
dombokon a kakukkfû halványlila virá-
ga. A mátyásmadár és a szarka inkább
télen hallható, a varjak pedig csak át-
utazóban jelennek meg, végigkutatva a
diófák alatt az avart, hátha van még

pár szem elgurulva valahol. Néha min-
den villanyoszlop tetején ül egy ven-
dég, szorgosan kalapálva a dióján.

Sajnos, a mocsárral, nádassal együtt a
békák is nagyon megfogyatkoztak. Az
autóforgalom ôket tizedeli elsôsorban,
hiszen nincs esélyük a gyorsasági ver-
senyben, így a szúnyogokat sem tartják
kordában.  

A kis gyíkok viszont éppen a lakóte-
lep betonrengetegében találtak maguk-
nak új életteret, ôk a lépcsôk réseiben,
a csatornafedelek rejtekében bujkálnak. 

Meg kell találnunk a módját, hogy
minél kevesebb kárt okozzunk a min-
ket befogadó, éltetô természeti környe-
zetnek, hiszen ha megbomlik az egyen-
súly, az ember magában nem lesz ké-
pes helyreállítani a károkat, és egy si-
vár, kifosztott világot hagy utódaira. 

Az elsô lépés lehet, ha megfigyeljük,
megtanuljuk a környezetünkben élô ál-
latok, növények szokásait, igényeit,
egymásra hatását, hiszen az ember nem
ura, hanem gondos gazdája kell, hogy
legyen lakóhelyének!                 

Katicabogár

Béka

Méh
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Szitakötô Sündisznó
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I. TÚRAÚTVONAL
CSIKI PIHENÔKERT –

TÖRÖKUGRATÓ

Csiki Pihenôkert
Árpád-kori régészeti park, 
erdei iskola és nyári tábor

Budaörs, Virág u. 6.
Nyitva: április 1. – október 31. 
minden vasárnap 10–16 óráig. 

Egyéb idôpontokban szabadidôs és
szakmai programok elôzetes 

bejelentkezés alapján kérhetôk 
a 06 (30) 376-6699 telefonszámon. 

A belépés díjtalan.

Utunk elsô állomása a 88-as busz Csiki
tanyai megállójától lefelé indulva, há-
rom perces sétára, a Virág és Muskátli
utca sarkán található. 

A régészeti feltárásokhoz kapcsoló-
dóan 2003-ban, az Önkormányzat tá-
mogatásával a területen elkészült egy
Árpád-kori régészeti park, amelyben az
ásatási megfigyelések alapján rekonstru-
ált egykori település részlete tekinthetô
meg. Az erdei iskola program és a nyá-
ri táborok élvezetesebbé tétele érdeké-
ben számos egyéb látványosság is épült
az elmúlt években: indiánfalu, favár, ját-
szótér, fazekasmûhely, kenyérsütô ke-
mence, füves és homokos sportpályák,
íjászpálya, fürdômedence stb.

Az okleveles adatokból jól ismert
Csik falu maradványainak beazonosítá-
sára, dr. Mester Edit régész vezetésével
folytak a kutatások, a korábban Nyug-
díjaskertnek nevezett terület K-i ré-
szén. Közvetlenül a fákkal és bokrok-
kal sûrûn beültetett terület mellett, két
széles kutatóárokban egy Árpád-kori
településre utaló objektumokat sikerült
megfigyelni és feltárni, pl. egy félig
földbe mélyített veremházat, árkot, ke-
mencét és számos gödröt, amelyekbôl
13-14. századi kerámia és csontleletek
kerültek elô.  

Csik falu kora Árpád-kori település-
ként, hajdan egyike volt a Buda kör-
nyéki szôlôtermelô falvaknak, a Buda-
keszi-árok (Csiki-patak) két partján te-
rült el, közvetlenül a ma Törökugrató-

ként ismert sziklás hegy lábánál. A te-
lepülés neve személynévbôl keletke-
zett, a fennmaradt iratokban: pl.
Check, Chic alakokban szerepel. 

Elsô írásos adat 1296-ból való, és a
helység templomára vonatkozik, mely
akárcsak Örsé, jóval korábbi alapítású
a reá vonatkozó elsô írásos emlék dá-
tumánál. A település papjának neve vé-
gig szerepelt a „Sasadi tizedper” néven
elhíresült egyházjogi per anyagában. A
középkori templom helyét nem ismer-
jük, az 1725. évben készült templom-
összeírásban szerepelt, akkor alapfalai
még láthatóak voltak. A szöveg szerint
köveit a törökök Budára szállították.
Névadó szentje Szûz Mária volt. 

A falu lakói a szôlôtermelés mellett
gabonatermesztéssel és állattenyésztés-
sel foglalkoztak. Életüket alapvetôen
befolyásolta, hogy keresztülhaladt a te-
lepülésen a Mészárosok útja, amely a
középkori Magyarország egyik fontos
kereskedelmi útvonala volt.

Örshöz hasonlóan itt is sok budai
polgár bírt szôlôssel, pl. Becsei Töttös
királyi ajtónálló, Keszei Péter budai
polgár stb. A mohácsi csata után a dú-
ló-fosztogató török had Csik faluban is
nagy pusztítást vitt véghez, 1546-ban
már pusztaként írták össze. 

A török korban elnéptelenedett falu
helyén a 18. században a Zichy-család

majorságát alakították ki, a gazdasági
épületek a patak és az út mentén épül-
tek fel. A település nevét ôrzô „Csiki-
csárda” egészen 1945-ig szolgálta az uta-
zók kényelmét a Bécsbe vezetô út men-
tén. Ma már csak félig beomlott pincéje
látszik a 100-as út mentén, a Huszon-
négyökrös-hegy lábánál.

Az Önkormányzat támogatásának
köszönhetôen egy igen komplex, sok-
féle programot kínáló intézmény szüle-
tett meg a Nyugdíjaskert helyén, amely
a Csiki Pihenôkert nevet kapta. 

A régészeti kutatások eredményeire
támaszkodó, eredeti technikával és
anyagokból készült komplex élettér re-
konstrukció szervesen kapcsolódik a
Városi Régészeti Kiállítás „Élô Múze-
um” programjához. Egész évben kul-
turális, kézmûves és hagyományôrzô
rendezvényekkel, valamint élô történe-
lemórákkal várják a látogatókat. 

A terület egy botanikus kertre hason-
lít, szinte nincs két egyforma növény,
gyönyörû nagy lombos fák, örökzöldek
és cserjék teszik kellemessé a pihenést.
Az élô természet folyamatainak, fejlôdé-
sének megismertetése, komplex ökoló-
giai szemlélet kialakítása, és a természet-
védelem fontosságának hangsúlyozása a
célja az itt megvalósuló erdei iskola
programoknak, amelyhez egy tankönyv
is készült.

A Csiki Pihenôkert bejárata



Egész nyáron heti turnusokban vált-
va különbözô napközis kalandtáborok-
ban vehetnek részt a gyermekek: ré-
gésztábor, kézmûves tábor, honfoglaló
nomád tábor, és indiántábor, amelyek
során személyesen is megtapasztalhat-
ják a régmúlt korok életét. A jelmezes
játékok és kézmûves foglalkozások
mellett sok-sok sportolásra, fürdésre is
lehetôségük van a kalandvágyó vakáci-
ózó gyermekeknek.

A Csiki Pihenôkertben a kenyérsütô
kemence mellett látható a középkori
kolostorkertek mintájára készült kis
bemutatókert, ahol a korabeli Európá-
ban honos és termesztett növények ke-
rülnek bemutatásra.

A kolostorkertekben, ahogy ezt Lip-
pay János Posoni kert (1664) címû
könyvébôl rekonstruálhatjuk: a vetemé-
nyeskertet mindig illatos lombú, aromás
évelô fûszercserjék keretezték, például
zsálya, ruta, izsóp, levendula, spikinárd,
fehér üröm, cipruska. Egyrészt így min-
dig kéznél voltak a fôzésnél, tartósítás-
nál, másrészt ezekbôl gyógyításra is
használtak. Ez volt a házi patika. A nö-
vények illóolajfelhôje a zöldségfélék ká-
rosítóit is megtévesztette, nem találták
meg olyan könnyen a gazdanövényt! 

A konyhakerti növények mellett ta-
lálhatók a honfoglaló magyarok ôsi ga-
bona és kásanövényei, pl. a tönkölybú-
za, az árpa, és a köles, amit rövid te-
nyészideje miatt a vándorlások során is
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Az Árpád-kori veremház rekonstrukciója

A favár háttérben a medencével

A jurta, háttérben az indiánfaluval



meg tudtak termelni. A csicseri borsó,
a lencse, a szegletes lednek, és a lóbab
fehérjedús pillangós növények, ame-
lyek gazdagították a gabonából készült
lepények mellett ôseink étrendjét.

A zöldségfélék közül azok kerültek
ide, amelyek már Amerika felfedezése
elôtt itt voltak a Kárpát-medencében,
pl. saláta, hagyma, sóska, káposztafé-
lék, sárga- és fehérrépa, cékla, zeller
stb. A veremház mellett található a
gyógynövény-bemutatókert, ahol egy
mai házikertben is használható nö-

vény-összeállítás tekinthetô és szagol-
ható meg, pl. kakukkfû, zsálya, menta,
lestyán, citromfû stb.

Az indiánsátrak mellett, a totemosz-
lop tövében, egy ágyásban csupa olyan
növény szerepel, amit a felfedezôk az
„Újvilágból” hoztak a kontinensünkre. 

Meglepô, hogy milyen sok Ameriká-
ból származó növény vált az utóbbi
háromszáz évben nálunk is alapvetô
fontosságú élelmiszerré. Ma már el
sem tudnánk képzelni az ételeinket a
burgonya, a kukorica, a tök, a bab, a
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Tavaszi virágözön az indiánfaluban A kis halastó

A kenyérsütô kemence Az indiánfalu legnagyobb sátra

Kinyílt az elsô tavirózsa
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Kézmûves foglalkozás

Íjászat Fürdés a medencében

Így ôrölték a búzát régen Kézmûves foglalkozás

Jelmezes játék a táborban

A gyógynövénykert
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napraforgó, a paradicsom, vagy a pap-
rika nélkül. A dohányról, a kakaóról és
a kávéról nem is beszélve!

Az indiántábor nem véletlenül ka-
pott helyet az akácligetben, hiszen ez is
Amerikából érkezett, csak pár száz éve
honosodott meg nálunk. A „szent”
ámbrafa körül az indiánok legfonto-
sabb gyógynövénye, a kasvirág nyílik,
ennek hatóanyagai még a csörgôkígyó
ellen is hatásosak! 

Induljunk útra a Törökugrató felé:
A Csiki Pihenôkertbôl a Virág utcán,
Hóvirág utcán megyünk fölfelé a hegy-

A veteményeskert nyáron

Kukorica, tök és burgonya nô a nagy sámán sátra mellettA kasvirág A kert legszebb napraforgója

Solymászat Készül a veteményeskert a Waldorf iskolások segítségével

A Törökugrató sasbérce



48

re, itt még megfigyelhetô, hogy a terü-
leten egykor dióültetvény volt a telkek
parcellázása elôtt, a kevésbé beépített
kertekben még látszik a gyümölcsös
sorainak beosztása is. A Rézvirág utca
végén térünk rá az ösvényre, ami elô-
ször a telepített akácos mellet vezet
fölfelé. Itt feltûnik, mennyire fajsze-
gény az akácos aljnövényzete, az erede-
ti növényzet visszatelepülésére nincs
már esély.

Följebb telepített fenyves mellett ha-
ladunk el, ennek a szélén a bokrok
alatt tavasszal rengeteg ibolyát lehet ta-
lálni.

Az ezüstfák is idegenek a tájban, de
itt már megjelennek a galagonyák, a
cserszömörce, kökény, veresgyûrû
som, sóskaborbolya, vadrózsa bokrai,
jelezve, hogy megindult a terület visz-
szafoglalása az ôshonos fajokkal! 

Ahogy kanyarodik az ösvény, kiérünk
a dolomitszikla füves oldalára, ahol
csodálatos tavaszi virágpompa fogadja
a kirándulót. Az elsôk áprilisban a hal-
ványlila leánykökörcsinek (Pulsatilla
grandis), közöttük a tavaszi hérics
(Adonis vernalis) fényes sárga virágai,
és az apró, kék virágú fürtös gyöngyike
(Muscari racemosum).

A nagy bányagödör területét lassan
visszafoglalják a növények: a törpeíri-
szek (Iris pumila) pompáznak itt, a ho-
moki pimpó (Potentilla arenaria), a
hatsoros varjúháj (Sedum sexangulare)
között.

Ha visszatérünk az ösvényre, egy ga-
lagonyabokor alatt bújik meg a bókoló
fekete kökörcsin (Pulsatilla nigricans)
bokra, és itt már rátalálunk az igazi ár-
valányhajas, nyílt dolomit sziklagyepre!
Az árvalányhaj (Stipa capillata és Stipa
eriocaulis) kalászai alatt sárga kövirózsa
(Jovibarba hirta), napvirágok, (Helian-
theum canum, ovatum) sötétlila virágú
korai kakukkfû (Thymus praecox), és a
sokféle törpeírisz borítja a területet, de
a szikla mindenütt kibukkan, nem tud
teljesen fedett talaj kialakulni. 

Ide nem volna szabad a kutyákat el-
hozni, hiszen a néhány centis talajréteg

Törökugrató, légifelvétel

A Törökugrató csúcsára vezetô ösvény, háttérben a Huszonnégyökrös-hegy

Törökugrató növényzete
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Az akácos tavaszi képe

Telepített fenyves mellett halad az ösvény

Leánykökörcsin

Tavaszi hérics

Illatos ibolya

Fürtös gyöngyike

Sötétlila íriszek

Fehér íriszek

Sárga íriszek
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Jajrózsa tele rózsabogárral

 

 Név Védettség Büntetés Veszély Darab 

 RANUNCULACEAE – boglárkafélék     

1. tavaszi hérics Adonis vernalis V 2 000 PV kb.200 

2. leánykökörcsin Pulsatilla grandis V 10 000 PV kb.800 

3. selymes boglárka Ranunculus illyricus V 2 000  ** 

4. kékes borkóró Thalictrum minus subsp. pseudominus V 2 000 PV ** 

 CRASSULACEAE – varjúhájfélék     

5. sárga kövirózsa Jovibarba globifera subsp. hirta V 2 000 PV *** 

 ROSACEAE – Rózsafélék     

6. törpemandula Amygdalus nana V 10 000 PV * 

7. fekete madárbirs Cotoneaster niger V 2 000  * 

8. dunai berkenye Sorbus danubialis V 10 000 PV * 

 LEGUMINOSAE – Pillangósvirágúak     

9. fehéres csüdfû Astragalus vesicarius subsp. albidus V (FVJ) 5 000 PV ** 

10. borbás-kerep Lotus borbasii V 5 000  ** 

 APIACEAE – Ernyôsvirágúak     

11. magyar gurgolya Seseli leucospermum FV 30 000 PV ** 

 LINACEAE – lenfélék      

12. árlevelû len Linum tenuifolium V 5 000  *** 

 APOCYNACEAE – meténgfélék     

13. pusztai meténg Vinca herbacea V 2 000  *** 

 BORAGINACEAE – érdeslevelûek     

14. borzas vértô Onosma visianii V 5 000 PV ** 

 EUPHORBIACEAE – kutyatejfélék     

15. magyar kutyatej Euphorbia glareosa VJ   *** 

 CRUCIFERAE – keresztesvirágúak     

16. korongpár Biscutella laevigata VJ   * 

17. kövér daravirág Draba lasiocarpa V 10 000 PV *** 

18. magyar repcsény Erysimum odoratum V 2 000  ** 

 ASTERACEAE – fészkesvirágúak     

19. budai imola Centaurea sadleriana V 2 000  ** 

20. kardos peremizs Inula ensifolia VJ   *** 

21. selymes peremizs Inula oculus-christi V 2 000 PV ** 

22. kisfészkû hangyabogáncs Jurinea mollis V 2 000 PV ** 

23. piros pozdor Scorsonera purpurea VJ   * 

24. sugaras zsoltina Serratula radiata V 5 000 PV *** 

 IRIDACEAE – nôsziromfélék     

25. apró nôszirom Iris pumila V 5 000 PV *** 

 GRAMINEAE – Pázsitfûfélék     

26. deres csenkesz Festuca pallens VJ   *** 

27. sziklai perje Poa badensis VJ   ** 

28. délvidéki árvalányhaj Stipa eriocaulis V 5 000  *** 

Jelölések: FV = fokozottan védett (13/2001. (V. 9.) KöM rendelet)
V = védett
FVJ = fokozottan védelemre javasolt (készülô KvVM rendelet)
VJ = védelemre javasolt
PV = potenciálisan veszélyeztetett (Vörös Könyv alapján) 
Egyedszám: * = 1–10 tô, ** = 10–100 tô, *** = 100–1000 tô

VÉDETT NÖVÉNYEK A TÖRÖKUGRATÓN
Készítette: Gergely Attila, biológus (2005-ben)

nagyon sérülékeny, a taposás is árt, ha
letérnek az ösvényrôl, és az ürülékkel
is felborítják az élôhely kényes egyen-
súlyát.  

Májusban viszont újra el kell jönni
gyalogosan, amikor a kökörcsinnek
már csak a bóbitái látszanak, hiszen vi-
rul a halványkék len (Linum austri-
acum), a sötétlila mezei zsálya (Salvia
pratensis), a sokféle veronika, a püs-
pöklila magyar szegfû (Dianthus pont-
ederae). Most nyílik a Csabaíre-vérfû,
(Sanguisorba minor) szedhetjük friss
levélkéit, és a galagonya virága, amit
teának gyûjtünk. A fû között ott a
pusztai meténg (Vinca herbacea) sötét-
kék virága árulja csak el, levele olyan
apró. A lejtô alján óriási sombokrok
(Cornus mas) vannak. Gyümölcsét
majd nyár végén tudjuk megkóstolni,
de áprilisban csodálatos sárga virág-
pompája már kicsalogatja a méheket. 

Sokan nem is veszik észre, min ta-
posnak keresztül, amikor kihozzák ide
a kiskertjeikbôl a vadgesztenye, a dió
lombját, és beszórják a mélyedésekbe,
az apró, sûrûn tüskés  jajrózsák (Rosa
spinosissima) bokrai közé! Az erôsen
csersavas lombtömeg bomlása, korha-
dása durván megváltoztatja az életvi-
szonyokat, nem véletlenül akar tôle
megszabadulni a „gondos” gazda, de ha
a saját kertjében nem tûri meg, miért
zúdítja a védett területre?

Felfelé haladva tovább az ösvényen,
kiérünk az útra, itt érdemes megállni a
bozót szélén a vadkörtefa mellett. Tö-
vében még ott van a csipkerózsabokor
maradványa, ami tüskés bozótjával
védte a körtefamagoncot, de ahogy fö-
léje nôtt, árnyékával lassan elpusztítja a

A kiszórt kerti hulladék A budai imola
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Árvalányhajas mezô májusban

A húsos som

Fekete kökörcsin

A kökörcsin termése

A mezei zsálya

Galagonyavirág gyûjtés

Törpemandula, mögötte a Csiki-hegyek

A vadkörtefa, benne a pusztuló csipkebokor
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... és néhány szép krisztály közelrôl

Tûzijáték

Kövirózsa-család

Az ostorménfa

Fekete madárbirs

A Törökugrató felhagyott kôbányája...

A virágos kôris



dajkanövényt. Így épül föl fokozatosan
újra az erdô az ember által elhagyott
területeken! 

Ezután elsétálunk a kôbánya fölött, a
Törökugrató csúcsára. A keskeny kis
ösvényen a bánya fölötti legmagasabb
ponton megtaláljuk a védett, ritka fe-
kete madárbirset (Cotoneaster niger)!

A hegy két dolomitkúpja közötti kis
nyereg is tele van a sziklagyepek tavaszi
ékszernövényeivel. A csúcs alatti sziklá-
kon ott vannak a sziklarésekben a nagy
túlélôk, a sárga kövirózsák, és a parányi
pimpók bokrai. Április végén a mere-
dek, megközelíthetetlen északi oldalon
kinyílik a törpemandula (Prunus tenella).

A csúcson ülve egész Budaörs tér-
képét megrajzolhatjuk! 249 m magasan
vagyunk most.

A hegy nyugati oldalán a szokásos
cserjéken kívül érdemes megkeresni az

ostorménfa (Viburnum lantana) moly-
hos levelû , mutatós, ezüstös  bokrait,
és májusban a virágos kôris (Fraxinus
ornus) illatos, vajsárga virágbugáit is
megcsodálhatjuk.

Nyáron a selymes peremizs (Inula
oculus-christi), a magyar gurgolya (Seseli
leucospermum), és a budai imola (Cen-
taurea sadleriana) pompás virágtöveit ta-
láljuk a területen, mindhárom növény
védett!

A következô alkalom a látogatásra
augusztus 20-án a tûzijáték, aminek kü-
lönös varázsa van, hiszen kinek jutna
eszébe az éjszakai panorámát innen
szemlélni egyébként? Egész családok
érkeznek zseblámpával, párnákkal fel-
szerelkezve a rituális nyárbúcsúztató
túrára, körbeülik a hegyet, és most a
növényzetben se tesznek nagy kárt, hi-
szen a virágok elnyíltak, a magok ki-

szóródtak, a szárazságban a sziklához
lapulva, összehúzódva várják a szikla-
növények a szeptemberi esôket. Külö-
nös tapasztalat, hogy a száraz meleg-
ben az autópályák benzingôze, füstgá-
zai idáig érezhetôk szélcsendes idôben!

Ôsszel még egyszer érdemes napsü-
tésben felmászni ide, megcsodálni a
lombszínezôdést, az ostorménfa piros-
ból feketébe váltó terméseit, megkós-
tolni a savanykás sóskaborbolyát, a fa-
nyar kökényt. Arra azonban ügyeljünk,
hogy a védett, ritka növények életét ne
zavarjuk meg, tisztelettel látogassunk
közéjük, hiszen ôk már több száz éve
élnek ezen az egyre szûkülô területen!
A védett területen a növényeket kiásni,
magjukat megszedni TILOS! 

A hegyrôl lesétálva, a Törökugrató
utcán jutunk vissza a Szabadság útra, a
88-as busz megállójához.      

53

Út-hegy, Odvas-hegy, Kô-hegy



54

II. TÚRAÚTVONAL
A VÁROSHÁZÁTÓL INDULVA,

ODVAS-HEGY, ÚT-HEGY, 
CSIKI-HEGYEK, 

HUSZONNÉGYÖKRÖS-HEGY

A 40-es, illetve 88-as busz Városháza
megállójától indulhatunk sétánkra.  A
szép új Városháza mögött, az Uzsoki,
majd Odvas-hegy utcában, a piros ke-
reszt jelzésen juthatunk el az Odvas-
hegy lábához. Egy keskeny és igen me-
redek gyalogösvény vezet innen fel a
csúcsra. Érdemes megtenni a meredek
kaptatót, különösen a kora tavaszi idô-
ben, amikor a Törökugratóhoz hason-
lóan a sziklanövények hetente más-más
színbe öltöztetik a nyári forróságban
kopár dombot. Mivel a városon belül
ez a legmagasabb pont (343 m), tiszta
idôben érdemes körülnézni a tetejérôl. 

A hegycsúcsról visszatérve, a Domb
utcán folytatjuk az utunkat. Az Odvas-
hegy és a vele nyugatról szomszédos
Út-hegy közötti nyeregben érdemes
megállni. Az Út-hegy sziklái elôtt egy
felhagyott kôbányában érdekes növé-
nyekkel találkozhatunk. A meredek
sziklafalon a feketefenyô-magoncok, a
sajmeggy bozótja sok szép kis növényt
rejtegetnek. A fal aljában találjuk a vi-
rágos kôrist, de sajnos már megjelent
az akác- és a bálványfa, ezeket ki kel-
lene irtani, mielôtt elfoglalják a védett
terület élôhelyeit!

Ha a sziklafal mellett baloldalon, a
meredek ösvényen megmásszuk a he-
gyet, szépen rálátunk a szemközti 
Odvas-hegyre. Félúton már jó, ha a lá-
ba elé néz az ember, és nem tekinget
hátrafelé, hiszen egyre meredekebb a
szikla!

A hegycsúcson itt is megtaláljuk a leg-
szebb tavaszi sziklanövényeket, a gubó-
virágot, törpemandulát, csabaírét, és a
salamonpecsétet, nyár elején, pedig itt is
a nyúlszapuka festi sárgára a dombot,
közötte a sötétlila kakukkfû virít. 

Az ereszkedés jóval nehezebb, mint
a fölfele mászás, de ha épségben le-
érünk, továbbindulunk a sárga kereszt
jelzésen a Csalogány utcában, amíg

A Városháza háttérben az Odvas-heggyel

Odvas-hegy dél felôl

Az Odvas-hegy északi oldala
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Kôbánya az Út-hegy oldalában

A sajmeggy

A terület védettségét jelzô tábla

A feketefenyô kapaszkodik a vékony talajrétegben

A meredek hegyoldal

Nyúlszapuka, mögötte kakukkfû virít

Harangvirág az árnyékban
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csak rá nem akadunk a Ló-hegy és a
Szállás-hegy között a sárga jelzésû tu-
ristaútra. Ezen a jelzett úton balra in-
dulva, kényelmesen, a szintvonalak
mentén bejárhatjuk a Csiki-hegyeket. 

Ezt az ösvényt használják a kerékpá-
rosok is, ezért óvatosan haladjunk,
mert ôk nem tudnak -nem szoktak fél-
reugrani váratlan találkozás esetén…

Kevés esélye van egy kerékpárosnak,
hogy észrevegye a baracklevelû harang-
virágot (Campanula presicifolia), vagy
a ligeti zsályát (Salvia nemorosa) az út
mentén, de legalább ez megmarad a ki-
rándulók kiváltsága.

Néhány kilométeres séta után, ha
megcsodáltuk a Budakeszi felé nyitott
látképet elérünk a jelzés mentén a
Huszonnégyökrös-hegyre.

A neve is jelzi a meredekséget, igen
nehéz volt ide az ágyúkat felvontatni
annak idején, de kiválóan védhetô volt
a dél felôl érkezô ellenséggel szemben
a Budai-hegység errôl a pontról. Itt
feltûnôen sok a kidôlt, kiszáradt
feketefenyô, a gyökerek között látszik,
milyen sekély a termôréteg, egy idô
után már nem tud a fa megkapaszkod-
ni benne. 

Megindult az újratelepítés, de most
már a tájba illeszkedô, lombhullató fa-
jokkal. A kidôlt fák gyökerén, pedig
már ott élnek az új honfoglalók, füvek,
virágok találnak életteret a mélyedések-
ben. A természet magától is helyreállít-

Ligeti zsálya

Ösvény az erdôben, gyalogosan

Ugyanaz az ösvény, a biciklirôl nézve

Kilátás Budakeszi felé
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ja a megbomlott egyensúlyt, ha idôt
hagyunk rá! 

A hegyrôl szépen látszik a Törökug-
rató is szemben, és kiválóan hallatszik
az autópályák zaja, ahogy a meredek
oldalról visszaverôdik. A hegyoldali kis
tisztásokon százával figyelhetjük meg a
különbözô lepkéket, bogarakat az ép-
pen nyíló virágokon. 

A sárga jelzésen a Tárogató, az Or-
chidea és a Csiki utcán végighaladva 
lejutunk a Szabadság útra, a 88-as busz
megállójához. 

Aki még nem fáradt el, az akár a Tö-
rökugratót, akár a Csiki Pihenôkert 
régészeti parkját is megtekintheti még,
a Virág utca 6. szám alatt. 

Élet a kipusztult feketefenyôk gyökerei között

Szomorú látvány

Lakoma a réten

Lepke a cickafarkon

Rózsabogár

Egy nagyobb szélvihar kidönti a nagyobb fákat

A Törökugrató nyugatról

Erdei csiperke
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III. TÚRAÚTVONAL
VÁROSI RÉGÉSZETI

KIÁLLÍTÁS, 
KÔ-HEGY, KÁLVÁRIA

Városi Régészeti Kiállítás
Budaörs, Károly Király u. 2.

Nyitva: szombatonként 10–16 óráig,
családi játszóház 10–13 óráig.

Tárlatvezetés és történelmi játszóház
egyéb idôpontokban elôzetes 
bejelentkezés alapján kérhetô

a 06 (30) 376-6699 telefonszámon. 
A belépés díjtalan.

A Budaörs területén évtizedek óta fo-
lyó régészeti feltárások és helytörténeti
kutatások gazdag eredményei lehetôvé
tették, hogy településünk több ezer
éves múltját, az Önkormányzat támo-
gatásával egy önálló kiállítás mutassa
be. A folyamatosan bôvülô gyûjtemény

és kiállítás 2002-ben nyitotta meg ka-
puit a volt 1. sz. Bölcsôde épületében.

A 19. században épült sváb polgár-
ház és gyönyörû ôsfás kertjének 2003.
évi felújítása során, fontos szempont

volt az eredeti állapot helyreállítása és a
múzeumjelleg erôsítése. Az épületben
három helységre bôvült a kiállítótér,
rendezvényterem, kézmûvesmûhely és
egyéb kiszolgálóhelységek kerültek ki-

alakításra. A teljesen megújult és ki-
bôvített kiállításon, a Budaörs területén
elôkerült régészeti leletek legszebb da-
rabjai tekinthetôek meg. 

Külön figyelmet érdemelnek az öt-
ezer évvel ezelôtt településünkön élt
rézkori, majd bronzkori népek gazdag
tárgyi emlékei, a római kori település
(„Vicus Teuto”) és temetô részletes fel-
tárása során elôkerült leletek, a sírok re-
konstrukciója, valamint az egyik kocsi-
sír makettje. 

A folyamatos megtelepedés bizonyí-
tékaként az avar kori veretek és egy
ezüstdíszítésû kard, egy honfoglalás 

A Városi Régészeti Kiállítás épülete és kertje a Budaörsi Fesztivál idején

A honfoglalás kori sírrekonstrukció 

a gyerekek kedvence A római szentély a kertben

A bronzkori leletek tárlója és a római kori kövek Az római kori temetô leletanyaga és a sírrekonstrukció
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kori sír rekonstrukciója, valamint a kö-
zépkori Örs, Csik és Horhi falu tárgyi
emlékanyaga. A vitrinekben kiállított
használati és dísztárgyak mellett sok
képi és szöveges információ segíti az
elmélyülést Budaörs több ezer éves
történetében. 

Az épülethez tartozó kert parkosítá-
sa során, a kôtár szerves részeként egy
római szentély, valamint egy ôrtorony
épült, amelyhez a gyerekeknek csúszda,

homokozó és hinta is csatlakozik. A
felnôttek szórakozását a pihenôpadok
mellett egy óriás sakk és malomtábla
szolgálja. 

Az „Élô Múzeum” program részeként
minden szombaton 10–13 óráig a törté-
nelmi játszóház foglalkozásai igyekeznek
a múltba varázsolni a betérô gyermeke-
ket és szüleiket. Elôzetes egyeztetés
alapján csoportok számára: szakmai tár-
latvezetéssel, kézmûves foglalkozással

egybekötött élô történelem órákkal, a
„Mûv-Ész” Mûhelyben, pedig kézmûves
tanfolyamokkal várják az érdeklôdôket.  

Induljunk útra a Kô-hegy felé:
A Szabadság út és a Károly Király út

találkozásánál lévô körforgalomtól, a
Kárpát utcán elindulva egyenesen fel
lehet sétálni a kiépített lépcsôsoron 
a kápolnáig, nem kell hozzá túrafelsze-
relés. 

Csúszdázás a római ôrtoronybólKézmûves foglalkozás a kertben

Családi játszóház szombatonként Játék a legkisebbekkel

Római kori jelmezek készítése a játszóházban Somogyi Mária festménykiállítása, 2006-ban
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A 235 méter magas, kelet-nyugati
irányban hosszan elnyúló hegygerincen
érdekes formájú dolomitsziklákat talá-
lunk. A hegyoldalban található szikla-
üregeket az egykori hôforrások alakí-
tották ki. 

A folyamatosan aprózódó, pusztuló
sziklafelszínen sajnos azonnal szembetû-
nik, hogy a bálványfák (más néven ecet-
fa) rohamosan terjednek a területen, le-
hetetlenné téve az itt honos vegetáció
megújulását. Sürgôs feladat lenne ennek
a nagyon veszedelmes gyomfának a kiir-
tása, hiszen minél késôbbre halasztjuk,
annál nagyobb rombolással jár, veszé-
lyeztetve a már amúgy is nagyon vékony
termôréteget a sziklafelszínen.  

A nyári forróságban is felfedezhetjük
az értékes sziklanövényeket: virít a vas-
virág (Xeranthemum annum), de még
a lépcsô mellett is ott van a Szent Ist-
ván szegfû, a csabaíre vérfû, és a hegyi
len a többi sziklalakó mellett, ahová
még nem ért el a bálványfák árnyéka!
Az ékes vasvirág szárazon is megtart-
ja a színét, mezei csokrok kedvelt nö-
vénye.

A kápolna környékén a taposás kö-
vetkeztében nagyon megritkultak a vi-
rágok, hiszen ide sokan feljönnek, és
mivel nincsenek sétautak, keresztül-ka-
sul járják a területet. A kék varjúháj
(Sedum reflexum galucum) továbbra is
dacol azonban mindennel.

Budaörs egyik szimbóluma a Kô-hegy A szárazsággal is dacoló ternyék

A Kô-hegy csúcsán a kereszt és a kápolna

Ékes vasvirág

A varjúháj
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A terület szakrális értékei azonban
feledtetik a flóra viszonylagos elszegé-
nyedését, hiszen a helyreállított kápol-
na, a kereszt, és alatta a barlangok kel-
lemes kirándulást, gyönyörû panorámát
ígérnek a látogatóknak. 

A kopár hegytetôt, arányos formáival
megkoronázó kicsi kápolnát 1855-ben
Wendler Ferenc építette, családjával és
barátaival. A munka megkezdésére az
indíttatást Szûz Máriától kapta, aki ál-
mában többször is megjelent neki.

A kápolna kegyszobrát, amely Szûz
Máriát ábrázolja a hagyomány szerint
IX. Pius pápától kapta. A szobornak és
a „kôhegyi remetének”, aki a sziklaüre-
gek elé épített házban élt, sokan tulaj-
donítottak gyógyító erôt, ezért egyre
jelentôsebb zarándokhely lett. 1897-
ben a szentéletû remetét a kápolna
mellett helyezték örök nyugalomra. 

Sajnos az épület a második világhá-
borúban teljesen elpusztult. Az eredeti
fotók és ábrázolások alapján, a Német

Kisebbségi Önkormányzat kezdemé-
nyezésére, adományok ezreibôl építet-
ték újjá 2003-ban.

A kápolna melletti hegytetô adott
otthont az 1933–1939 között elôadott
passiójátékoknak, amelyeket Bató Géza
tanító állított színre, magyar és német
nyelven. A kôbôl és téglából épült
díszletek között több száz szereplôs
amatôr színtársulat játszotta el Jézus
életének és szenvedésének történetét.
Ezt a szép hagyományt 2000. óta újra

A kopár dolomitfelszín a hasadékokban megkapaszkodó növényekkel

Gyönyörû a kilátás az egész budaörsi medencére Az eredeti formájában újjáépített kápolna

A sziklaüregek bejáratai és a remetelak maradványai 
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felelevenítik, a Német Kisebbségi Ön-
kormányzat szervezésében. 

Amíg a Törökugratón a legjobb meg-
oldásnak látszik, ha semmihez sem nyú-
lunk, itt egy átgondolt rendezési terv se-
gíthetne a kápolna környezetét ter-
mészetközelibbé tenni, hiszen az ôsnö-
vényzet legértékesebb képviselôi ezen az
oldalon már szinte teljesen eltûntek. A
bálványfák és a lícium („ördögcérna”,
már a neve se hangzik jól…) kivágása
után meg lehetne próbálni a hely szelle-
méhez inkább illeszkedô fügebokrok, a
levendula, az izsóp, a cipruska, és a zsá-
lya megtelepítését. A védett, meleg zu-
gokban akár a régi budaörsiek kedves
növénye, a rozmaring is áttelelne. Eze-

ket a növényeket szárazságtûrésük alkal-
massá teszi a hegyen uralkodó extrém
körülmények elviselésére, és általuk új
színfolttal gazdagodna városunk változa-
tos természeti képe!

Folytassuk utunkat a Kálvária-
dombhoz.

A Kô-hegyen tett sétánkat érdemes a
szomszédos Kálvária-dombra folytatni,
a Kôszikla és Kôláb utcán végigsétálva
juthatunk el ide. Az igen érdekes sza-
bályos kúp alakú, 173 méter magas
hegy formáját a valaha itt mûködô gej-
zír alakította ki. 

Növényzete azonban már rég nem
képvisel botanikai értéket, hiszen a ta-

posás, szánkózás, építkezések rajta
hagyták nyomukat.  A vadvirágok közül
érdemes megemlíteni a sárga hagyma
(Allium flavum) gyönyörû rajzolatú, ba-
juszos virágzatát, és a hegyi len (Linum
austriacum) csodálatosan égszínkék ál-
lományait a domb déli oldalán.

Az erózió és a kerékpárosok erôsen
veszélyeztetik a terület növényvilágát,
hiszen néhány délután alatt évtizedek
növénytelepei sodródnak a felszagga-
tott, sekély földréteggel a lejtô aljára,
egy-egy „vagány” találkozó után.

A kis barokk kápolnától, amelyet
1817-ben Kreis Jakab építtetett, indul a
stációkkal szegélyezett út a dombtetôn
lévô keresztig. A szinte teljesen elpusz-

Egy közel kétszáz éves kereszt maradványa

a Kálvária kápolnájában A kápolna és a hegyoldalban felvezetô lépcsôsor

A Kô-hegy nyugati szomszédja a Kálvária-domb felülrôl nézve A Kálvária-domb
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tult együttes felújítása 2002-ben készült
el az Önkormányzat támogatásával, a
„Budaörsért Alapítvány” és a Német
Kisebbségi Önkormányzat kezdemé-
nyezésére.

Aki még nem fáradt el és egy kis iga-
zi hegymászásra vágyik érdemes a Kis-
faludy utcán felfelé elindulnia a piros

jelzésen. Harmincperces sétával elérhe-
tünk a Piktortégla-üregekhez, ahol év-
századokkal ezelôtt agyagot bányásztak
az itt élô svábok. 

Lombhullató erdôk között vezet az
út tovább egészen a Csillebércen lévô
kutatóintézetig. A 90-es busszal jutha-
tunk el innen a Normafához.

Sárga hagyma Égszínkék lenvirágok

A Kálvária-domb kápolnája, háttérben a Kô-heggyel

Az elsô stáció

A Kálvária-domb keresztje, háttérben a Kô-heggyel



IV. TÚRAÚTVONAL
HELYTÖRTÉNETI

GYÛJTEMÉNY, 
NAP-HEGY, TÛZKÔ-HEGY

Riedl Ferenc 
Helytörténeti Gyûjtemény
Budaörs, Budapesti u. 45–47.

Nyitva: keddtôl–szombatig 14–18 óráig, 
vasárnap 10–14 óráig 

Tárlatvezetés és játszóház egyéb
idôpontokban elôzetes 

bejelentkezés alapján kérhetô
a 06 (23) 440-217 telefonszámon. 

A belépés díjtalan.

A 19. században épült tornácos Weber
házban öt, eredeti bútorokkal berende-
zett helységben tekinthetjük meg egy jó-
módú gazdálkodó család hétköznapi éle-
tének néhány részletét. A ruhákkal, ké-
pekkel, kerámia és egyéb használati tár-
gyakkal gazdagított kiállítás élményteli
látogatást ígér minden korosztály számá-
ra. A lakószobában és a konyhában sok-
sok olyan tárgyat fedezhetünk fel, ame-
lyeknek ma már nemcsak a nevét, de a
rendeltetését sem ismerjük. A helyi ün-
nepi és hétköznapi viseletbe öltöztetett
figurák egészen élettel telivé teszik a há-
zat. Az épület tornácán régi mezôgaz-
dasági eszközöket és egy szekeret is
megtekinthetünk közelrôl. 
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A Helytörténeti Gyûjtemény bejárata

Ünnepi viselet

A konyha az étkezô sarokkal

A lakószoba a magasra vetett ággyal

A mindig virágos tornác



Induljunk útra a Nap-hegy felé:
A Helytörténeti Gyûjtemény megte-

kintése után a Mátyás Király, majd Li-
liom utca útvonalon juthatunk fel egy
kényelmes, harminc perces sétával a
253 méter magas Nap-hegyre. 

Kedvelt pihenôhelye ez a környékbe-
lieknek, üdítô illatokkal teli erdôfolt az
egyre sûrûbben beépített Frankhegy ol-
dalában. Sajnos az idônként megjelenô
motorosok károsítják a terület ökológi-
ai egységét. Elôsegítik a vékony termô-
réteg pusztulását, hiszen a felszaggatott
földet a gyökerek már nem tartják meg,

és a hirtelenül lezúduló esôk lemossák a
sziklafelszínrôl a termôréteget. 

A telepített feketefenyvesek a déli ol-
dalon már pusztulófélben vannak, itt
hamarosan visszatér a szokásos galago-
nya–vadrózsa–borbolyabozót. 

Érdekes módon megtalálhatók itt a
hegytetôn a fû között a sztyepprétek nö-
vényei is, pl. a pusztai meténg (Vinca
herbacea), a csabaíre, a gubóvirág, a
naprózsa, a magyar szegfû is, pedig
meglehetôsen árnyékos a terület. Ezek a
védett, különlegesen érzékeny növények
ott vannak szigetszerûen a város összes
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Nepomuki Szent János szobor 

a Helytörténeti Gyûjteménnyel szemben

Az egyre jobban eluralkodó eredeti 

növényzet, galagonya és vadrózsabozót

A szabadkéményes konyha a háziasszony büszkeségeivel, a sokféle edénnyel és a tûzhellyel

Feketefenyôk pusztulófélben, háttérben a Kô-hegyA lombhullató cserjék elôretörése
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kopár dombtetôjén, nem érintkeznek
egymással földrajzi értelemben, mégis a
szél, az állatok segítségével elterjednek
egyik alkalmas helyrôl a másikra. 

Ökológiai „lépôkövek” ezek az élô-
helyek, amelyek utolsó tagja a Török-
ugrató, ami a Tétényi-fennsík és a Bu-
dai-hegység élôvilágát köti össze. 

Sétaút a Nap-hegyen

A veresgyûrû-som virága A bodza virága

Pusztai meténg

A pongyola harangvirág

Az enyves zsálya

A salamonpecsétAz élôsködô vajvirág
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De látunk itt soktérdû salamon-
pecsétet (Polygonatum odoratum),
pongyola harangvirágot (Campanula
sibirica) és sárga virágú, pompás eny-
ves zsályát (Salvia glutinosa) az utak
mentén. 

Érdekes növény a barnásvörös vajvi-
rág, ez valószínûleg a kakukkfüvön
élôsködik itt, mivel nincsenek zöld
színtestei, nem tud fotoszintetizálni, rá
van szorulva valamilyen gazdanövény-
re, akitôl a táplálékát szerzi. 

Az északkeleti oldalon még ép,
egészséges a feketefenyves, látszik,
hogy a sûrû lombozat alatt aljnövény-
zet sem tud megtelepedni, de emiatt
még inkább sérülékeny a talajtakaró,
egyre mélyülnek az útbevágások.

Érdemes felmászni az északi oldalon
lévô vöröses dolomitsziklákra is. Egy
széles üreg található a rejtett nyugati ol-
dalában, sajnos szeméttel tele. 

Ezen a hegyen is szükség lenne terv-
szerû beavatkozásra, ezt a parányi erdôs
zöld területet nem szabadna ennyi úttal
felszabdalni, és a motorosok ellen a táj-

ba illô sorompókkal kellene védeni a
természetes regenerálódást. 

A cserjék ésszerû ritkításával, az akác
eltüntetésével javulnának az értékes nö-
vényfajok életfeltételei.

Folytassuk utunkat a Tûzkô-
hegyre:

A Nap-hegyet megismerô utunkat
folytatva, a hétvégi házak között hala-
dó Ringló, majd Merengô utcán végig-
sétálva jutunk el a másik telepített
fenyvesbe, a Tûzkô-hegyre, ami már
Budapesttel határos. A terület termé-
szeti adottságai és élôvilága nagyon ha-
sonló. Különleges érdekessége, hogy
itt találták meg azt az egyedülállóan
gazdag honfoglalás kori sírt, amelyet a
Városi Régészeti Kiállításban tekinthe-
tünk meg. 

A szikla alatti széles rejtett üreg A sûrû bozótos a fenyves szélén

A feketefenyô toboza

A Tûzkô-hegyen talált 

honfoglalás kori sír leletei

A feketefenyôliget Az északi oldal a dolomitsziklákkal
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V. TÚRAÚTVONAL
RÓMAI KORI ROMKERT, 

HOSSZÚRÉTI-PATAK VÖLGYE,
KAMARAERDÔ

„Vicus Teuto” római kori romkert
Megközelíthetô a Budaörsi új temetô

felôl, a Lagermax telephelyén
Látogatható elôzetes bejelentkezés
alapján a Városi Régészeti Kiállítás

szervezésében

Budaörs központjából a Budaörs Busz-
szal az új temetôig utazva, illetve autó-
val a Vasút utca–Temetô utca felôl kö-
zelíthetjük meg az ásatási területet.

A 2002–2003-ban, dr. Ottományi
Katalin vezetésével folyó régészeti ku-
tatásoknak köszönhetôen Budaörs
ôskori és római kori lakóinak életét
egyre jobban ismerjük. Az elôkerült
gazdag leletanyagot a Városi Régészeti
Kiállításban tekinthetik meg az érdek-
lôdôk. 

Természetesen az eredeti helyszínen
nem volt mód a közel 14 hektáron fel-
tárt teljes település rekonstruálására.  A
szakmai szempontok figyelembe vételé-
vel, a tulajdonos hozzájárulásával és az
Önkormányzat anyagi támogatásával,
azonban lehetôség nyílt a legjobb álla-
potban megmaradt épület bemutatásá-
ra, és környezetének a parkosítására.

A település egyik legnagyobb, közel
480 m2 alapterületû lakóépületének
helységei, egy középen futó folyosóról

nyíltak két oldalra, udvari homlokzata
elôtt, pedig egy oszlopos körítôfal volt.
Szerencsés körülmények között, az
eredeti helyén még a küszöbköve is
megmaradt az épületnek.

Az ásatási megfigyelések alapján a 2.
század elsô felében épülhetett, késôbb
azonban még egy újabb helységgel tol-
dották meg. A gondosan megépített
terrazzopadló mellett, freskótöredékek
is elôkerültek az épület omladékából.  

Könyvünk ötödik fejezetében részle-
tesen olvashatnak az ásatás tudomá-
nyos eredményeirôl.

Folytassuk utunkat a Hosszúréti-
patak mentén:

Ez az út teljesen más környezetben
halad, és más botanikai érdekességeket
kínál, mint könyvünk elôzô útvonalai.

A terület déli része a feltárás közben

Légifotó a római kori település legjobb állapotban megmaradt házsoráról

Az ásatás legnagyobb érdekessége, 

a kocsisírok rekonstrukciója 

(készítette: Mráv Zsolt)

A rekonstruált épület
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A Temetô utcán végigsétálva egy hí-
don át érünk el a Kolozsvári utcához,
a Törökbálinttal határos Pistály nevû
területhez. A kamaraerdôi hegyoldal
sûrûn beépített utcái alatt, közvetlenül
az elmúlt években épült raktárbázisok
mellett, még találkozhatunk a mezô-
gazdasági termelés nyomaival. 

A Szarvas-mezôn megfigyelhetjük a
szabadban legelô szarvasmarhákat és lo-
vakat, a kis parcellákban ültetett gabo-
nanövényeket és a mára már nagyrészt
kivágott gyümölcsösök maradványait. 

A Hosszúréti-patak gyûjti össze a
környezô területek csapadékvizét, ezért
a növényzetnek folyamatosan alkal-
mazkodnia kell az idôszakosan változó
vízmennyiséghez. Ahol már szabályo-
zott mederben folyik a patak, ott a vi-
zes élôhelyek visszaszorulóban vannak,

a mélyebben fekvô, szabadon maradt
részeken azonban kellemes életfeltételt
találnak a fûzfák, a gyékény és az
egyéb vízkedvelô növényfajok. 

A Hosszúréti-patak északi oldalán, a
mai ipartelep helyén voltak a svábok
híres keserûvíz forrásai. 

A Kolozsvári utca és a patak közöt-
ti terület rendezése, parkosítása az Ön-
kormányzat kezdeményezésére már
megindult, a római romokra utaló em-
lékhely, és a korabeli növényeket idézô
bemutatókert kialakításával együtt. 

Folytassuk utunkat az egykori
Horhi falu felé:

A Kolozsvári utcán végigsétálva el-
érünk egy körforgalomig, ahol jobbra
ráfordulunk a Beregszászi utcára. Egy
meredek kaptató után jobb oldalt meg-

A római kori település leletei a Városi Régészeti Kiállításban

A rekonstrukció látványterve (készítette: Mester Rudolf)

A középfolyosós épület a feltárás közben

A terület a rekonstruálás elôtt

A romokkal szemben a Szarvas-mezôn 

még ma is állattartással foglalkoznak
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látjuk a Kertészeti Egyetem egykori
Törzsgyümölcsösének nagy vaskapuját,
amely mögött a mára teljesen elvadult,
gondozatlan gyümölcsfákat találjuk.
A kilátás azonban megéri a fáradságot!

H. Gyürky Katalin régészeti kutatá-
sainak köszönhetôen az okleveles ada-
tokból már ismert Horhi falu maradvá-
nyait sikerült beazonosítani ezen a te-
rületen. Az Árpád-kori falu temetôjé-

nek egy részlete, valamint néhány kô-
épület falrészlete került elô a hatvanas
években, a gyümölcsös telepítésekor.
A Városi Régészeti Kiállításban megte-
kinthetô kerámia és fémleletek, egé-
szen a késôközépkorig folyamatosan
lakottnak mutatják a települést.

Horhi a középkorban virágzó telepü-
lés volt a Hosszúréti-patak fölött emel-
kedô védett domboldalon. Lakói

mezôgazdasággal, állattenyésztéssel
foglalkoztak a patak árterébôl kiemel-
kedô dombhátakon.  A település neve
a szakadék, illetve, mélyút jelentésû
„horh” szóból származik.

Elsô okleveles említése egy birtok-
perrel kapcsolatban 1300-ból való,
amikor az erdélyi káptalan sikerrel pe-
relte el „Hurhyt” Rudolf budai polgár
fiától, Miklóstól. A település késôbb is

A Hosszúréti-patak medre

Gyékényes-füves rét a fûzfák és a lakóházak között Fûzfák és embermagasságú csalán a patak mentén

Az egykori Horhi falu területén lévô Törzsgyümölcsös kapuja
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számos család birtokába került: ilyen,
pl. a Gyulai, a Somi, a Pelsôczy Bebek,
a Várdai, a Héderváry és Batthyány
család.    

A 16. század elején, a településen
már egy nemesi kúriát is említenek,
amelyet 300 Ft-ért Sárkány Ambrus
adott el. Budaörs 1766-ban készült tér-
képén ezen a részen egy „Rudera
Castelli” feliratú épületmaradvány áb-
rázolása szerepel, amely valószínûleg a
kúriával azonosítható.    

A falu templomát 1334-ben említik
elôször, amikor papja, Pál 4 garas pá-
pai tizedet fizetett.  

Horhi a törökkor legelején válhatott
lakatlanná, 1546-tól már pusztaként
szerepel a török adóösszeírásokban.
A 18. századra már emléke is teljesen
elenyészett.

A Beregszászi úton továbbsétálva
gyönyörû panoráma tárul elénk, egész
Budaörsöt és a Budai-hegyeket is meg-
csodálhatjuk. A Torockó utcán balra
fordulva lesétálhatunk a Kamaraerdei
Ifjúsági Parkhoz, amelytôl a 88-as
busszal jöhetünk vissza Budaörsre. 

A Horhi és Csik falu leleteit bemutató tárlók a Városi Régészeti Kiállításban

Naplemente az egykori Horhi falu területérôl nézve

Panoráma Kamaraerdôbôl
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A földi élet négymilliárd éves történeté-
ben több mint százszor annyi faj jelent
meg, és pusztult ki természetes módon,
mint amennyi ma él a Földön. Ez a lát-
ványosan gyors pusztulás azt jelentette,
hogy körülbelül háromezer évenként
egy-egy faj eltûnt a bioszférából, mind-
össze néhány millió év alatt. Az utóbbi
évtizedekben – az emberi tevékenység
hatására – évenként legalább ezer faj
hal ki a Földön. A sokféleség, a fajgaz-
dagság az élôhelyek pusztulásának kö-
vetkeztében csökken. A felégetett vagy
kitermelt erdôk, a szennyezôdô édesvi-
zek, a csatornába, betonmederbe szorí-
tott folyók lakhatatlanná, élettelenné
válnak, vagy az élôlények töredékének
felelnek csak meg.

A természetes növénytakaró megvál-
tozása alapvetôen befolyásolja a Föld
éghajlatát, amelynek egyre több jelét
már mi is tapasztalhatjuk.

A fenntartható fejlôdés elvének be-
tartásával, a még meglévô értékek meg-
óvásával, saját emberi életünket tehet-
jük biztonságossá és széppé. A termé-
szetvédelem a már túlságosan is meg-
bomlott egyensúly helyreállítására tö-
rekszik, az ivóvizeink, a levegô, a talaj,
és a természetes életközösségek védel-
mével.

Feltehetjük magunknak a kérdést:
„Kinek hiányoznak, ha kipusztulnak?
Nem ehetôk, és még csak nem is kü-
lönösen szépek...”

Magyarország közel 3000 növényfaja
az elmúlt száz évben 40 kipusztult és
eltûnt fajjal lett szegényebb.  A magyar
állatvilág 40 000 fajából kipusztult 223.
Éppen ezért a védett fajok egyedeit el-
pusztítani, begyûjteni, fogságban tarta-
ni, külföldre kiszállítani tilos, de élôhe-
lyüket sem szabad zavarni, károsítani.

VESZÉLYEZTETETT
TERÜLETEK

1. AZ ERDÔK
Egy átlagos méretû idôsebb fa megter-
meli egy ember évi oxigénszükségletét.
Az erdô gazdája számára azonban ter-
mészetes, hogy a fákat kivágja, és érté-
kesíti, fôleg ha ô nevelte és újította fel.
Az erdô kivágásakor a védett állatok-
hoz és növényekhez, az erdô lakóihoz
egy ujjal sem nyúlnak hozzá: azok el-

KÖRNYEZETTUDATOS VÁROSLAKÓK,
AVAGY MIT TEHETÜNK MI MAGÁNEMBERKÉNT?

(Bárd Barbara, Lechner Judit, dr. Mester Edit)

A mi „életterünk”

A szépen felújított, parkosított Szabadság út A Károly Király út megôrzött fasora, háttérben a Kô-hegy
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vándorolnak, ha tudnak, és ha van ho-
vá, vagy elpusztulnak. A csupasz talajt
lehordja a víz, a patakban és a folyó-
ban az amúgy értékes humusz már
szennyezô anyag lesz. Az egykori
erdôvel határos földeken kevesebb lesz
a termés, mert nagyobb a szél és pusz-
títóbb a fagy.

Ha az erdôben vadásztársaság is mû-
ködik, akkor gondozzák az értékes
zsákmányt ígérô fajokat (ôzeket, szar-
vasokat, vaddisznókat), akik ezáltal na-
gyon elszaporodhatnak. Az erdô már
nem képes eltartani ôket, ilyenkor táp-
lálék szerzés céljából, megrágják a fia-
tal fákat, kimennek a közeli gazdasá-
gokba is legelni.

Fontos lenne a nagyméretû tarvágá-
sok megszüntetése és az újjátelepítések
szorgalmazása, természetesen tájbaillô
lombhullató fajokkal. A budaörsi he-
gyekben lévô feketefenyvesek is pár év
múlva teljesen ki fognak pusztulni,
egyre idôszerûbb lesz a telepítések
megtervezése. A dolomitsziklákon egy-
re jobban eluralkodó gyomfákat: a bál-
ványfát és az akácot is szükséges lenne
visszaszorítani.

A séta és turistautak, tanösvények
tervezett kijelölése és rendszeres gon-
dozása, a jelzések újrafestése is igen
idôszerû, kevés a pihenôpad, a szemét-
tároló és az információs tábla. A ke-
rékpárosok számára is ki kell jelölni a
szintvonalak mentén vezetô túraútvo-
nalakat, ahol nem károsítják a sekély
termôtalajt olyan mértékben, mint a

meredek lejtôkön. Ilyen túrákra alkal-
mas például a sárga jelzés a Huszon-
négyökrös-hegy oldalában (II. túraút-
vonal könyvünkben).

A kutyasétáltatásra is szükséges kije-
lölni olyan területeket, ahol a védett
élôhelyeket nem veszélyeztetik, mint
például a Törökugrató lábánál az akácos.

Komoly problémát jelentenek a mo-
torosok, akik a sziklák közötti ösvé-
nyeken gyakorolják akrobatikus képes-
ségeiket, veszélyeztetve a növényzetet
és a kirándulók testi épségét is. 

A hegyekben tett kirándulások mel-
lett egészséges életmódunk megôrzése
érdekében érdemes a számos Budaör-
sön fellelhetô sportolási lehetôséget is
kihasználni.

2. A TALAJ
A hagyományos parasztgazdaságok év-
századokig az éghajlattal és a talajjal
összhangban gazdálkodtak. A modern
gazdaságok és a kiskerteket mûvelô
családok termelési módszerei, energia
és anyagfelhasználása teljesen átalakult
a 21. századra.

A talaj termôerejét mûtrágyákkal pó-
toljuk, amelyek a szerves trágyákkal el-
lentétben nem bomlanak le teljesen, a
talajból vizeinkbe szivárognak és káro-
síthatják azokat. A mûtrágyák többsé-
gének oldata savas kémhatású, ez na-
gyobb mértékben terheli a talajokat,
mint a savas csapadék, a savas esô.
A savanyú talajoldatokban feloldódhat-
nak a növényekre is mérgezô elemek,

mint a nehézfémek, vagy a korábban
veszélytelennek tartott alumínium. 

A közlekedési utak hálózata mentén
az autóforgalom ólommal, a külön-
bözô üzemek és szemétlerakók vegyi
anyagokkal és nehézfémekkel, a telepü-
lések, pedig szennyvizükkel terhelik
meg az öntisztulásra már képtelen ta-
lajrétegeket. 

Ezek a szennyezô anyagok a növé-
nyek elfogyasztásával a mi szerveze-
tünkbe is bekerülhetnek.

Ezen a területen hatékony eredmé-
nyeket csak nagyon szigorú szabályo-
zással és ellenôrzéssel érhetünk el. 

A csatornahálózat teljes körû kiépíté-
se, a felszíni vizek tervszerû elvezetése,
és az árkok rendszeres karbantartása
sokat javíthat a helyzeten. Természete-
sen nagyon fontos a város rendezési
terveinek pontos érvényesítése, a lakó-,
ipari-, és mezôgazdasági övezetek
egészséges arányának megtartása. 

A mindennapos bevásárlás során
lehetôleg a legközelebb termett, elôállí-
tott, hazai terméket válasszuk, így
csökkentve a környezetterhelést, amit a
fölösleges szállítás okoz. Ha idénygyü-
mölcsöt, zöldséget vásárolunk, a hajta-
tás energiaigényét is megtakarítjuk, és
biológiailag is értékesebb táplálékhoz
jutunk.

3. A VÍZ
Élelem nélkül egy hétig is ellehetünk,
víz nélkül talán néhány napig. A tenge-
rek élôvilága termeli a légköri oxigén

A gondozott szabadidô és sportpark, háttérben a Törökugratóval A Sportcentrum labdarúgó pályái
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túlnyomó részét, és élelmiszerrel lát el
a halászat révén minket.

Évente sok százmillió tonna nehéz-
fém, növényvédôszer, savak, foszfátok
tömege jut a vizeinkbe. A csúcsragado-
zó, a végsô soron fogyasztó elôbb-
utóbb az ember. Vizet veszünk ki a
természetes forgalomból, és a felhasz-
nált vizet rövidebb hosszabb idô után
visszajuttatjuk, rendszerint szennyezet-
ten a természetes anyagforgalomba. 

A szántóföldekrôl lemosódik a vegy-
szerfelesleg, az ipari és lakossági
szennyvizek a legváltozatosabb anya-
gokat tartalmazzák, a vízi közlekedés
olajjal, a kirándulók és üdülök, pedig
szeméttel terhelik a vizeket. 

A háztartásokban, és a kiskertek nyá-
ri öntözése miatt emelkedô igényeket a
vízszolgáltatók egyre nehezebben tud-
ják kielégíteni. Nemcsak a növekvô
költségek, hanem a józan belátásunk

miatt is érdemes áttérni egy kicsit ész-
szerûbb, önkorlátozó vízfogyasztásra. 

A területileg megengedett, a szen-
nyezô anyagokra vonatkozó, határérté-
kek túllépéséért szigorú bírságot kell fi-
zetni. Sûrûbb ellenôrzésre és lakossági
összegfogásra lenne szükség a szennye-
zések megakadályozására. Ne menjünk
el közönyösen egy-egy jól látható
szennyezés mellett, hanem hívjuk fel a
hatóságok figyelmét, ezzel gyorsabb
lesz a károk elhárítása is.

Az Önkormányzat sokat tesz a csa-
tornahálózat teljes körû kiépítéséért, de
mi magunk is hozzá kell, hogy ehhez já-
ruljunk, a földbe szivárgó szennyvízak-
nák megszüntetésével, és a házaink elôtt
futó vízelvezetô árkok tisztításával.

4. A LEVEGÔ
Naponta 12–30 m3 levegôre van szük-
ségünk. A légzés szolgáltatja az oxigént

a sejtjeinkbe lejátszódó energiatermelés-
hez. A légkör mai összetétele a biosz-
féra életfolyamatainak köszönhetô: 78%
nitrogén, 21% oxigén, 1% egyéb gázok.

Fejlôdésünk ára: utak és áruházak Sokat köszönhetünk annak, hogy Budapest nyugati kapuja vagyunk

Szépen gondozott parkok épültek a lakótelepen Néhány virágcserép is sokat javíthat közérzetünkön

Jólesik a pihenés az árnyas fák alatt, 

a park új pihenôpadjainál
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A szén-dioxid mennyisége jelentôsen
befolyásolja a légkör hôgazdálkodását,
fokozza az üvegházhatást. Fô forrásai a
károsító anyagoknak a nagy gyártelepek,
vegyiüzemek a töménytelen mennyisé-
gû gépkocsi. A levegôbe kerülô szén-di-
oxid és kén-dioxid vízzel reakcióba lép-
ve savakká alakul, ilyen formán az élô
és élettelen szervezetet is károsítja. 

Napjainkban a savas esôk látványos
pusztításokat hajtanak végre, ha csak 
a köztereken álló szobrokat, vagy a
mészkô felületeket nézzük. Arról nem
is beszélve, hogy ezek a gázok az élô
szervezetekbe kerülve, vízzel érintkez-
ve szintén maró savvá alakulnak, ez
pedig súlyos károsodásokat okozhat a
növényekben, állatokban és az embe-
rekben is.

Légszennyezés megelôzésére alkalmas
a megfelelôen megválasztott tüzelô-
anyag, a tisztító berendezések felszerelé-
se, illetve az autókban a korszerû kata-
lizátorok alkalmazása. Az ôszi lombége-
tés helyett is sokkal környezetbarátabb
módszer a komposztálás, és még trá-
gyázni is tudunk vele.

A környezeti terhelés legnagyobb ré-
sze a közlekedés okozta károsítás. Min-
denki kiveszi belôle a részét, és ezzel
felelôssé válik az egész egészség- és
környezetromboló folyamatért. Amikor
az ember a magánéletében döntéseket
hoz, ritkán mérlegeli évekre szóló dön-
téseinek hatását. A munkahely, az isko-
la kiválasztásánál fontos szempont kel-
lene, hogy legyen a távolság, törekedni
kell rá, hogy gyalog, kerékpárral, vagy
tömegközlekedéssel elérhetôk legyenek
mindennapos úticéljaink.

Az Önkormányzat a tömegközleke-
dés helyzetének javításával, új kerékpár-
utak építésével teszi vonzóvá ezt a faj-
ta „zöldebb” életet, ami valljuk be so-
kunk számára a kényelmességünk miatt
nem követett példa még ezidáig. 

A levegô tisztaságával kapcsolatban
fontos megemlíteni a különbözô aller-
giás megbetegedéseket okozó, növényi
pollenek magas koncentrációját. Fon-
tos, hogy saját házunk körül, szûkebb
lakókörnyezetünkben figyeljünk oda e

növények kaszálására, a gyomok kiirtá-
sára. Szóljunk azon polgártásainknak
akik, eddig erre nem figyeltek, lehet,
hogy egyszer az ô szervezetük sem
fogja már bírni ezt a túlzott környeze-
ti terhelést. A megelôzés mindig haté-
konyabb, mint a gyógyszeres kezelés. 

5. A HULLADÉKOK
A háztartások, intézmények, szolgáltató
és termelô létesítmények hulladékát, az

utcák takarításakor összegyûlô szemetet,
a települési szennyvíztisztítók iszapját
jelenti a települési hulladék. Évente
több ezer tonna hulladék kerül a legális,
illetve illegális szemétlerakókba, égetô-
mûvekbe városunkból. Korszerû gépek-
kel és hatékony szervezéssel lehet csak
megoldani, hogy településünk névtáblá-
jára mindig kiírható legyen a „Tiszta ud-
var, rendes ház” elismerô cím. 

Ezért azonban nekünk is együtt kell
mûködnünk a tisztaságért felelôs szer-
vezetekkel: használjuk a város egész te-
rületén elhelyezett szelektív hulladék-
gyûjtô szigeteket. Ne dobjuk el jár-
tunkban-keltünkben sehol sem a sze-
metet, hanem sétáljunk el a több ezer
kihelyezett szemétgyûjtô kosár valame-
lyikéhez. Az autók ablakából kidobott
égô cigarettacsikkek nemcsak komoly
tüzeket, hanem égési sérüléseket is
okozhatnak a járókelôknek. 

A turistaútvonalak mentén, ha nem
találunk szemétgyûjtô edényt, akkor in-
kább a hátizsákunkban vigyük haza az
uzsonna csomagolóanyagát. Biztosan
mi sem szeretnénk a téli álmunkat so-
ha le nem bomló sörösdobozok és
mûanyag palackok között aludni.

Az évenkénti szemétszedô napok, és
újra hasznosítható anyagokat gyûjtô ak-

Szépen gondozott parkban pihenhetünk a Hunyadi János szobor mellett

Virágos parkrészlet közvetlenül 

a fôút mellett
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ciók fontos programjai kell, hogy legye-
nek az iskolai környezeti nevelésnek. Ez
szerencsére már régi és nagyon népsze-
rû hagyomány városunkban.

6. A ZAJ ÉS REZGÉS
Ha egy kis állatot, rágcsálót olyan zaj-
nak tesznek ki napi nyolc órán keresz-
tül, amit egy metró szerelvény vezetô-

je évekig hallgat, az állatka napokon
belül elpusztul. Kimerül az állandó ide-
gi terheléstôl, a felfokozott készenléti
állapot következtében. A zaj hatására
csökken a testhômérséklet, fokozódik
az anyagcsere, az emésztôszervek mû-
ködése lassul. 

Az emberi környezet, pedig egyre za-
josabbá válik: ez származhat a köz-
lekedésbôl, az üzemelô gépekbôl, és az
építkezések zajából is. 

Falfirka és szemét, szerencsére már csak az ilyen eldugott helyeken

Szelektív hulladékgyûjtés

Életünk egyik legfontosabb szimbóluma: az „Út”

A beépített területek aránya egyre nô Fontos a fejlesztés helyes arányainak a szem elôtt tartása

Sajnos van még mit kaszálni

Sokan nem a legális szemétlerakókat 

használják
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A jogszabályok által meghatározott
határértékeket szerencsére városunk-
nak csak néhány részén haladják meg a
mért adatok. 

Csendes kisváros vagyunk, és az is
szeretnénk maradni. Sajnos a 10-es
fôút és az autópályák melletti városré-
szek igen zajosak, zajvédô falakkal és
növénysávok telepítésével igyekszik az
Önkormányzat ezt csökkenteni. Egy
ilyen beruházás nemcsak a zaj szintet,
hanem a káros anyagok átjutását is
megakadályozhatja. 

Könyvünk jelképe: Budaörs címere virágokból elültetve a Városháza elôtt 

A budaörsi lakótelep szerencsés fekvésû
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Szakmai hittel kell mûvelnünk a kör-
nyezeti nevelést. A gyakorlatban ez
felelôs szakértelmet, új szemléletû tu-
dást kíván meg a pedagógusoktól.

Az iskolán kívüli szabadtéri lehetôsé-
gek alkalmat biztosítanak, hogy a gyer-
mekek a közvetlen környezetükkel meg-
ismerkedve környezettudatos magatar-
tást tudjanak gyakorolni. 

Fontos, hogy a tanulók milyen mó-
don kerülnek kapcsolatba a természet-
tel, ami körülveszi ôket. Így nem az a
feladatunk, hogy a felnövekvô generáci-
óknak meggyôzôdéseket közvetítsünk,
hanem az, hogy a gyermek tanulja meg
saját szemével nézni és megtapasztalni a
világot.  

A problémaorientált túlracionalizált
gondolkodásnál hosszú távon eredmé-
nyesebb az emberek érzéseit figyelem-
be vevô világlátás, a részekre darabolás
helyett az egész látása. Fejleszteni kell
a különbözô jártasságokat, képessége-
ket, készségeket a kooperatív és egyéni
tevékenységek révén. Így beszélhetünk
paradigmaváltásról. 

A szenzitív környezetpedagógia nem
feladatokat szab, nem elôre eltervezett,
megkövetelt teljesítményeket vár el,
hanem dramatikus helyzeteket teremt.
A tanulóktól részvételt várunk. A fog-
lalkozások során kommunikációs csa-
tornákat nyitunk (tapasztalatokat, él-
ményeket mesélhet el).

Nincs elôre megadott elvárás, a meg-
oldások egyediek és az élmények sze-
mélyesek.

A hagyományos tényanyag-közlô,
magyarázó tanítás során a tanár van a
színpadon. Az osztálytermek tanulói
terének szervezôdése is szinte nézôtér-
szerû.

A szenzitív foglalkozás során nem
adhatunk kész célt, hiszen a lényeg

nem is valamilyen elôre elhatározott
dolog tetszés szerinti formába kompo-
nálása, hanem a részvétel egy olyan
helyzetgyakorlatban, amelynek minden
eleme változó, a környezet reagálására
a tanulók fogékonyak és az alkotó
kedv menet közben alakul ki.

A szenzitív környezetpedagógia lé-
nyegét úgy lehet megfogalmazni, hogy
részvétel egy olyan helyzetgyakorlat-
ban, amelyet az alábbi változó elemek
határoznak meg:

• a tanulók fogékonysága,
• a tanulók alkotókedve,
• a megoldások egyedisége,
• az élmények személyes jellege.

KÖRNYEZETI NEVELÉS 
A SZENZITÍV PEDAGÓGIA TÜKRÉBEN

(Hoós Edit)

Gyakorlati élmények: növényültetés

Közös kirándulás, tanóra az „égig érô tanteremben”

Nagyon fontos a csapatszellem 
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Kisújfalu (Nová Vieska) Szlovákia dél-
nyugati részén, a Kisalföldön terül el.
Érsekújvárt (Nové Zámky) Párkánnyal
(Štúrovo) összekötô országút mentén
mintegy másfél kilométer hosszan nyú-
lik északnyugat-délkelet irányban.

Kiterjedése 1748 ha. Északról Szô-
gyén (Svodín), keletrôl Köbölkút
(Gbelce), délrôl Bátorkeszi (Bátorové
Kosihy), nyugatról, pedig Kürt (Stre-
kov) község határolja. Lakosainak szá-
ma 758 fô, melybôl 90% magyar és
10% szlovák nemzetiségû. Református
falu, evangélikus és baptista kisebbség-
gel, s kb. 10% római katolikus hitvallá-
sú lakossal.

Írott történelme nagy részében Esz-
tergom vármegye községe volt. Ma
közgazdaságilag a Nyitrai kerületbe tar-
tozik, és az Érsekújvári járás közepén
helyezkedik el. A környék domborzatát
alacsony, széles gerincekkel rendelkezô
dombvidék jellemzi.

Kisújfalu nagyon gazdag természeti
kincsekkel rendelkezik. Figyelemre
méltó a védett növények gazdag tárhá-
za, valamint a vízi- ill. mocsári mada-
rak népes családja. 

A község kataszterében három ter-
mészetvédelmi terület található. A leg-
jelentôsebb és legnagyobb is egyben a
Párizsi-mocsarak Nemzeti Természet-

védelmi Körzet. A második védett te-
rület a Párizs-patak és környéke Ter-
mészetvédelmi Terület, a harmadik,
pedig a Somlyó-hegy.   

A község geológiai-földtani térképén,
két helyen is jelölve vannak ôslény-

csontlelôhelyek. Az egyik ilyen hely a
homokbánya, ahonnan évek hosszú
során számtalan ôslénycsont került
már elô. Annak ellenére, hogy a község
kataszterében régészeti feltárás nem
volt, néhány a felszínen végzett kutatás

KISÚJFALU (NOVÁ VIESKA) 
(Karol Kósa, Beáta Udvardi)

A falu temploma

A Faluház

Kisújfalu szûkebb környezete



és amatôr vizsgálódás eredményeként
számtalan régészeti lelet bizonyítja,
hogy már a kôkorban is éltek itt. Mivel
Kisújfalu és a szomszédos települések
térségében is különbözô korokból
származó régészeti lelet került felszín-
re, kétségtelenül folyamatosan lakott
területrôl van szó. 

Az elsô írásos emlék a községrôl a
13. századból, az Árpád-kori királyok
idejébôl való, ahol Ösztövér néven
említik. A 14. században Ösztövéren
keresztül vezetett Nyitra (Nitra) felé a
hadi út. A falut mindig világi nemesek,
országos méltóágú fôúri családok bir-
tokolták.
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Faluházként egy jellegzetes tornácos ház került felújításra Budaörs támogatásával 

A konyha a hagyományos tûzhellyel

A lakószoba

Helyi ünnepi viselet, háttérben a restaurált

díszes festés a falon
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A község Újfaluként való elsô írásos
említése a Királyi várak 1437. évi jegy-
zékében található. Ebben a Zsigmond-
kori oklevél harmadik részében, az 
ún. „Királyi birtokok listáján” szerepel,
amely birtokokat különbözô szemé-
lyeknek adományozták. 

A 16. században törökök foglalták el
a községet és környékét, és nagy pusz-
títást végeztek. A Kisújfalu megneve-

zés a 17. század elején, 1601-ben tûnik
fel elôször. Amikor 1663-ban a törö-
kök újra támadásba lendültek, Kisúj-
falu is a török hódoltsági területté vált.
Éppen a török uralom alatt, 1650 táján
keletkezett a kisújfalusi református
egyház. Esztergom török uralom alóli
felmentésével 1683-ban Kisújfalu is
felszabadul a török uralom alól. Ebben
az idôben a Bécs alól átvonuló szövet-

séges lengyel hadak az egész helységet
felprédálták. A falu református templo-
ma 1787-ben épült. 

Jelentôs befolyással volt a község
életére a Bécset Budapesttel összekötô
vasútvonal megépítése, így 1850-tôl a
község önálló vasútállomással rendel-
kezik. Nagy tûzvész volt a helységben,
1874-ben, amely 13 épület híján az
egész községet elhamvasztotta.

Térkép 1885-bôlTérkép 1775-bôl

A kisújfalui és budaörsi gyerekek közös nyári tábora (2006. augusztus)

A környék településekrôl is sok látogató érkezik a rendezvényekreKézmûves foglalkozás a Falunapon (2006. június 24.)



Az I. világháborúban, 1914 és 1918
között 26 halottja volt a községnek. Az
elsô világháború befejezése után Kisúj-
falu Csehszlovákia részévé vált, majd
Magyarországhoz csatolták 1937-ben.
Nem sokkal utána kitört a II. világhá-
ború, amelynek következtében a hábo-
rú végéhez közeledve a község több hé-
ten keresztül közvetlen harctérré vált.
Ennek eredményeként a faluban 31 sze-
mély vesztette életét és 4 ház dôlt rom-
ba. A község ismét Csehszlovákia része
lett. 1947-ben a háború utáni kitelepítés
60 családot, 200 személyt érintett.

A községben 1949-ben létrejött a
termelôszövetkezet. Az 1950–1990-es
években a község élete a fejlesztések
szempontjából nagyban hasonlított a
kelet-európai blokk többi kisközsé-
gének életéhez. Jellemzô volt a mezô-
gazdaság külterjes fejlesztése, a lakás-
felújítás és a közmûvesítés. A község
fôútjával párhuzamosan a vasút nyuga-
ti oldalán megépült a nemzetközi út,
amely ma már lehetôvé teszi, hogy a
helység a határon átnyúló együttmûkö-
désbe és az idegenforgalomba jelen-
tôsebben bekapcsolódhat. 

Kisújfalu teljes víz- és gázhálózattal
rendelkezik. 
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Csehszlovákia kettéválása után 1993-
ban Kisújfalu (Nová Vieska) Szlovákia
része lett. A rendszerváltás után Buda-
örs Város Önkormányzata jelentôs tá-
mogatásával létrehozta a „Faluházat”,
mely jelentôs hagyományôrzô és kultu-
rális központ. Európai Uniós támoga-
tással a klubtevékenység és a kulturális
élet további fellendítésére átépített új
épületben létrehozta a falu szívében a
Kulturális Központot. 

A község határát szántóföldek öve-
zik. A szôlôtermés középpontja a
Szôlôhegy, amely 3 kilométerre van a
falutól déli irányban. A határ legmaga-
sabb pontja a 226 méter magas

Újszôlôhegy. A szôlôhegyre minden
rendszer nélkül egész pincefalu épült. 

Csaknem minden szôlôtulajdonos-
nak volt pincéje. A pince szó Kisúj-
falun a szôlôfeldolgozásra, a bor raktá-
rozására szolgáló épületet jelentette és
jelenti ma is. 

Két részbôl áll: a földalatti része
kôbôl kirakott, boltíves helyiség, itt tart-
ják a hordókat, kádakat, itt tárolják a
bort. A föld feletti rész sárfalu, nádtetôs
építmény. Néhol padlás is volt. 

Ha a pincesorokat a falutól közelít-
jük meg, kellemes természeti környe-
zetben kisebb séta után eljutunk a
Somlyó-hegy déli napsütötte lejtôjéhez,
a védett növények paradicsomába.

A pincék egykor

Egy szépen felújított régi pince Ma is épülnek új pincék

A régi pincék közül sok már összedôlt

Kisújfalu címere az egyik hordón



I. TÚRAÚTVONAL
A SOMLYÓ-HEGY

A Somlyó-hegy (János-hegy, illetve
Nagyhegy) a Duna menti alföldön, a
Duna menti dombvidéken, Kisújfalu
és Köbölkút kataszterében található.
Nevét valószínûleg a sok itt található
sombokorról kapta.

A mintegy 4 hektárnyi területet
1964-ben Természetvédelmi Rezervá-
tummá nyilvánították, ahol Európai
szempontból is értékes növényfajok 
találhatók.

Az eredeti növénytársulást a moly-
hos tölgyek alkotta erdôk képezték,
melyek emberi közbenjárással eltûntek
és helyüket a melegkedvelô fûfélék
képviselôi, mint pl. a csenkeszek kü-
lönbözô fajtái (Festuca vallesiaca, Fes-
tuca sulcata) váltották fel.

Bemutatunk néhány itt található nö-
vényfajt, melyeket ebben a varázslatos
környezetben megcsodálhatunk.

Leánykökörcsin (Pulsatilla grandis).
Európai jelentôséggel bíró védett nö-
vény. A boglárkafélék családjába tarto-
zik. 10–40 cm magas selymesen gyap-
jas évelô. Levele szárnyalt, a sallangok
szélessége 2–8 mm. Virágzáskor csak
az elôzô évi elszáradt levelek vannak
meg. A virágok felállók, kehelyszerûek,
a 6 kékeslila csészelevél díszít, melyek
4-5 cm hosszúak, mégegyszer akkorák,
mint a porzók. A virágzás után meg-
nyúlt száron 3 örvösen álló, gallérozó
fellevél ül, sallangjai behajlítottak, kes-
kenyek. A terméskék egymagvúak, tol-
lasak. Sztyepréteken, szikla- és puszta-
füves lejtôkön, erdôspuszta-réteken ta-
lálható.

Tavaszi hérics (Adonis vernalis).
Évelô növény, feketésbarna, rövid, erôs,
ferdén álló gyöktörzzsel, amelybôl nagy-
számú gyökér ered. 15–40–60 cm ma-
gas, felálló, egyszerû vagy ágas szára ko-
pasz, csak fiatalon gyengén szôrös, ro-
vátkolt, alján füstszínû levélhüvelyekkel.
A szár sûrûn leveles. A levelek kettô-
négyszer osztottak, keskeny levélsallan-
gokkal, amelyek kb. 0,5 mm szélesek,
alul kopaszak. Végálló virágai egyenként
állnak a hajtások csúcsán, felállóak, 3–7
cm átmérôjûek, sárgák. 

A széles-tojásdad, zöldes vagy sár-
gás, puha szôrös, csészelevelek száma
ötnél rendszerint több. 

A keskeny ék alakú, ép, vagy foga-
zott, 20–40 mm hosszú, világossárga
fényes sziromlevelek száma 10–20.
A virágban sok sárga porzó és sok bi-
be van. A virágból fejlôdô terméscso-
port gömbölyû vagy hosszúkás, érés-
kor sok részterméskére hull szét. 

Részterméskéje 4-5 mm hosszú, visz-
szás-tojásdad, duzzadt. Felszíne ránco-
san, hálósan erezett, rövid szôrös, igen
rövid, horgas csôrrel, amely rásimul a
termésre. Színe sárgásbarna vagy zöldes
szürkés-barna. A növény maghozama
30–150 vagy több. 

Igen erôsen mérgezô hatású növény
mind zölden, mint szárítva. Hatóanyaga
a gyûszûvirágéhoz hasonló hatású
glikozida, amely érzéstelenséget idéz
elô. Az állatok legelés közben rendsze-

rint otthagyják, és szárát a széna közül
is kiválogatják. Száraz pusztai, vagy
sziklai gyepekben, homoki réteken, szá-
raz pusztai erdôkben, meszes, laza, kö-
ves-, törmelék- vagy homoktalajokon él.
Néhol nagy tömegben elterjedt.

Piros kígyószisz (Echium russicum).
Szintén európai jelentôségû növény, 
védett, reliktum faj Az érdeslevelûek
családjába tartozik. 30-100 cm magas
serteszôrös, kétéves. A levél keskeny
szálas-lándzsás, hegyes. A virágok sûrû
kunkorvirágzatban ülnek. A párta kissé
kétajkú, csöve még egyszer akkora, mint
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a csésze, karimája ferde, sötétpiros szí-
nû, belôle a porzók kiállnak. A bibeszál
egyszerû, két gömbölyû bibében vég-
zôdik. Termése makkocska. Löszös és
homokos sztyepréteken, pusztafüves
lejtôkön él.

Árvalányhaj (Stipa pulcherrima).
Igazi sztyeppnövény. Május folyamán
beérô magvainak 20-30 cm hosszúra
növô toklászáról már messzirôl felis-
merhetjük. A nedvesség hatására a tok-
lász csavarodni kezd és a hegyes végû
magot szabályosan a földbe fúrja. 

A Somlyó-hegy lejtôi szinte „hólep-
te” lejtôké válnak az árvalányhaj virág-
zása idején. Ez a szemet gyönyörköd-
tetô látvány több mint egy hónapig
tart. Több faja ismert, védett.

Nagy pacsirtafû (Polygala major).
20–30 cm magas, felálló szárú, szálas
vagy szálas-lándzsás levelû növény. A vi-
rág 1,2–1,5 cm hosszú, élénk rózsaszínû.
A virágban a fiatal magház nyele 3-4-
szer hosszabb a magháznál, az érett tok
nyele viszont kissé rövidebb, mint maga
a tok. Száraz füves lejtôkön, sziklagyepe-
ken, irtásréteken él. 

Magyar nôszirom (Iris aphylla). Vé-
dett, endemikus faj. 10–30 cm magas.
Levelei fokozatosan szélesednek, kifelé
görbülnek, 10-30 mm szélesek. A szá-
ron 1–4 virág nyílik. 

A tövétôl gyakran erednek hosszú
oldalkocsányok, melyek 1-2 virágot
hordoznak. A virág ibolyás-lilásvörös, a
külsô lepelcimpái 20-30 mm szélesek,
szakállasok, a virágzati buroklevelek
zöldek, hártyás szélûek, gyakran vörö-
ses árnyalatúak. Termése tok.  

Törpemandula (Amygdalus nana).
Feltûnôen szép védett cserjefaj. 0,5–1
méter magas. Vékony, felálló hosszúhaj-
tásain a lombfakadással egyidôben
fejlôdnek a virágai. A levelek hosszúkás-
lándzsásak, 2,5–6 cm hosszúak, nyélbe
keskenyedôk. A szirmok hosszúkásak,
élénk rózsaszínûek, bimbós állapotban
pirosak. Termése ehetô, 2 cm-es egy-

magvú csontár, amelyet sûrû, molyhos
burok fed. Gyökérsarjak útján vegetatí-
van könnyen szaporodik, ezért helyen-
ként több tíz méter hosszú, kefesûrû ál-
lományt is képes létrehozni. Hivatalos és
népies eredetû „hangabarack” neve a
barack és a mandulafajokkal való rokon-

ságára utal. Magja édes és ehetô. Lösz-
falak, pusztafüves lejtôk, pusztai cserjé-
sek, tölgyesek szegélye az élôhelye.

Selymes boglárka (Ranunculus illyri-
cus). 15–30 cm magas, koloncos gyöke-
rû évelô, védett növény. Az egész nö-
vény fehér szôröktôl ezüstösen moly-
hos. Tôlevelei hosszúnyelûek, épek, a
szárlevelek tenyeresen háromszeletûek,
a szeletek szálasak, ép szélûek. A virá-
gok nagyok, a szirmok kerekdedek, cit-
romsárgák, a csésze virágzáskor vissza-
hajló. Az aszmag terméscsoport tojás-
dad, a terméske oldalról lapított, csôre
felálló. Pusztafüves és sziklafüves
lejtôkön, erdôspuszta-réteken, homoki
réteken és legelôkön, löszpusztákon él.

Csillag ôszirózsa (Aster amellus).
Ez a minden részében érdes-pelyhes,
szép virágzatú növényfaj a fészkesek
családjába, azon belül a csövesvirágúak
alcsaládjába tartozik. A növény szára
20-40 cm-re nô meg, a szár alján talál-
ható ovális lemezû tôlevelek hosszú
nyelûek, a száron elhelyezkedô kes-
keny, lándzsás levelek viszont ülôk.
Fészekvirágzatai laza sátorvirágzatot al-
kotnak, a fészekvirágzatban a középütt
elhelyezkedô csöves virágok sárga szí-
nûek, a fészek peremén levô nyelves
virágok, pedig kékek.

Az árvalányhaj

A nagy pacsirtafû

A törpemandula

A magyar nôszirom
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A csillag ôszirózsa



Bibircses kecskerágó (Evonymus
errucosus). Kisebb termetû (max.
2,5 m), elálló ágrendszerû cserje. A haj-
tás paraszemölcsöktôl sûrûn bibircses.
Levelei tojásdadok, kihegyezettek. 

A négytagú virág szirmai alapjuknál
érintkeznek, vagy alsó felükben átfed-
nek, barnásvörösesek, pettyesek, a por-
zószálak rövidek. A négyrekeszû tok-
termés magja fekete, félig kilóg a na-
rancssárga magköpenybôl. A magvakat
az állatok terjesztik, a magköpenyt, pl.
a vörösbegy fogyasztja. Elsôsorban
domb- és hegyvidéki száraz tölgyesek-
ben fordul elô.  

Kisfészkû hangyabogáncs (Jurinea
mollis). A fészekvirágzatúak családjába
tartozó, 40–80 cm magas évelô. Szára
csak alul leveles, a levelek színe kopa-
szodó, fonáka sûrûn fehér molyhos,
szárnyasan szeldeltek, a szeletek épszé-
lûek. A fészek magános, nagy, 2–4 cm
széles, a fészek-pikkelyek gyapjasak,
rövid vöröslô tüskében végzôdô csú-
csuk visszahajló. A fészekben csak
csöves virágok vannak, a párta bíbor-
színû. A kaszattermés kopasz, bibir-
cses. Zavartalan mészkô- és dolomit
sziklagyepekben él.  

Lecsepült veronika (Veronica pros-
trata). A tátogatók családjába tartozó,
8–30 cm magas, apró bokrocskákat
képzô, évelô növény. A meddô szárak
heverôk, a virágzók felemelkedôk,
pelyhesek. A levelek elliptikusak vagy
lándzsásak, hegyes csúcsúak, ülôk, fû-
részes, ritkán ép szélûek. A virágok le-
vélhónalji fürtben nyílnak. A csésze 
5 cimpájú, a felsô cimpa rövidebb. A
párta 6–10 mm hosszú, sokkal hosz-
szabb a csészénél, halványkék vagy pi-
rosló. Termése kicsípett csúcsú tok.
Sziklafüves és pusztafüves lejtôkön,
homokpusztákon, szikespusztákon, le-
gelôkön él.

Hegyi len (Linum austriacum). 30–
60 cm magas, ágas, bokros tövû, ko-
pasz évelô növény. A levelek szórt ál-
lásúak, keskeny-lándzsásak, hegyes csú-
csúak. A virágok álfürtben nyílnak, a
csészecimpák kopaszak, szélük sima,
nem mirigyes, hártyás szegélyû, a bel-
sôk tompa csúcsúak. A szirmok ég-
színkékek, szabadok, könnyen lehull-
nak, a bibe gömbös. Toktermése 10
rekeszû, bókoló. Száraz gyepekben,
zárt sziklagyepekben, irtásrétekben él.

Kunkorgó árvalányhaj (Stipa capil-
lata). 50–100 cm magas bokros tövû
fûféle. Levelei keskenyek, 1 mm széle-

sek, lemeze begöngyölt, a nyelvecske
árszerûen kihegyesedô. A bugát a felsô
levél hüvelye fogja körül, a pelyvák
háromerûek, rövid szálkájúak. Toklásza
10–12 mm, szálkája 10–20 mm hosszú,
érdes, de nem tollas, felsô része
késôbb erôsen csavarodott. Szemter-
mése 10–12 mm hosszú, könnyen az
állatok bôre alá fúródik. Lösz- és ho-
mokpuszta-gyepekben él.

Macskafarkú veronika (Veronica
spicata). 15–45 cm magas, évelô nö-
vény. Szára egyszerû, felálló vagy
felemelkedô. Levelei lándzsásak, átelle-
nesen állnak, fûrészesek, csúcsukon
épek, az alsók nyelesek, a szárral együtt
molyhosak. A virágok szárvégi tömött
fürtöt alkotnak. A virágkocsányok jó-
val rövidebbek, mint a csésze. A párta
kék, 4–8 mm átmérôjû. Termése ke-
rekded, visszás tojásdad. Sziklagyepek-
ben, sziklafüves és pusztafüves
lejtôkön, erdôspuszta-réteken, lösz-
puszta-réteken, homokpusztákon, leg-
elôkön él.

Csillagpázsit (Cynodon dactylon).
Szártarackos életforma csoportba tar-
tozó gyomnövény. Jellemzô tulajdon-
sága, hogy generatív úton magról és
vegetatív úton tarackkal is képes sza-
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porodni. Azonban a vegetatív úton
történô szaporodása a faj fennmaradá-
sa és elterjedése szempontjából jelen-
tôsebb, bár az új területek meghódítá-

sa maggal történhet. Apró magja ta-
vasztól ôszig jól csírázik. Csíranövé-
nyének levéllemeze kopasz. Levélhüve-
lye rövid, hengeres. A levélnyelvecske
helyén fehér szôrkoszorú található.
Levélfülecskéje nincs. 

Sárgásbarna toklászos szemtermése
1-2 mm hosszúságú. A csupasz szem-
termések 1 mm hosszúak, barnák. Le-
velei rövidek, nyúlt háromszögûek.
A levelek fonáka többé-kevésbé szô-
rös. Virágzata virágfüzérben egyesül, a
szár csúcsán rendszerint 4-5-ösével áll-
nak. A füzérek egy helybôl erednek és
ujjasan, csillagszerûen állnak szét. Virá-
gai nagyon aprók, a külsô pelyvák kes-
kenyek, a magtól elállóak. Tarackjai a
földben kúsznak, drótszerûek. A tarac-
kon lévô csomókból igen vékony, de
kemény, mélyre hatoló gyökerek ered-
nek. A föld felszínéhez közel lévô ta-
rackokból lefelé gyökerek, felfelé pedig
friss hajtások nônek. A csillagpázsit
gyomként nagyon agresszív, és ott,
ahol megtelepszik, rendkívül nehéz
mechanikailag vagy vegyszeres úton el-
távolítani. Homoki gyeptársulásokban
elônyös tulajdonsága, hogy a homokot
nagyon jól megköti. Minimális nedves-
ség felvételével a löszlegelôkön és hor-
dalék-talajokon kitartóan díszlik és
uralkodóvá válik. Nem jó takarmány.

Aranyfürt (Aster linosyris). Lomble-
velei legfeljebb 5 cm hosszúak, kes-
keny lándzsásak, ép szélûek, egyszerû-
ek, ülôk. Valamennyi virága csöves,
sárga színû. A kihegyezett fészekpikke-
lyek széle szôrös. A fészkek ernyô-

szerû fürtben állnak. A sziromlevelek
csôvé forrtak össze. A porzólevelek
száma öt, a portokok is összenôttek
egymással, a magház alsó állású, két
termôlevélbôl alakul ki. Rovarmegpor-
zású. A dombvidéki (ritkán hegyvidéki)
övben a száraz, meleg lejtôkön, sziklá-
kon, száraz réteken, ritkás erdei feny-
vesekben, molyhos tölgyesekben,
erdôszéleken fordul elô. A száraz, bá-
zisokban gazdag, többnyire mésztartal-
mú, humuszos, laza vályog- és agyagta-
lajokon él. Mélyen, egészen akár 55cm
mélységig is gyökerezik. Csoportosan
található, fénykedvelô. Elônyben része-
síti a melegebb fekvésû helyeket.

Tatár juhar (Acer tataricum). Cserje
vagy kistermetû, szabálytalan törzsû fa.
A hajtások vörösesbarnák, szögesek,
molyhosak, késôbb kopaszodók, szür-
kés színûek. A rügyek tompa csúcsúak,
vörösesbarnák, szárhoz simulók. A le-
velek 5-10 cm hosszúak, hosszúkás to-
jásdadok, lekerekített vállúak, hegyes
csúcsúak, karéjos - fûrészesek. A levél
felszíne sötétzöld, a fonáka halvány-
zöld, erek mentén pelyhes. A virágzat
felemelkedô, tojásdad buga, a csészék
sárgák, a szirmok fehérek. A termések
csüngô csomókban fejlôdnek. Az iker-
lependék szárnyai majdnem párhuza-
mosak, ívesen lehajlók, már fiatalon 

pirosak. Tatárjuharos- és száraz tölgye-
sekben, bokorerdôkben fordul elô.

Molyhos tölgy (Quercus pubescens).
Kis termetû fa (10 m), melynek törzse
görbe, vastag ágakra bomló, koronája
szabálytalan, ellaposodó. Levelei többé-
kevésbé elliptikusak, kicsik, 5-8 cm
hosszúak, fonákukon molyhosak. Sár-
gászöld porzós virágzata csüngô, ter-
môs virágai 1-5-ösé-vel tömörülnek,
vagy rövid kocsányon ülnek. Lombfaka-
dással egy idôben, május elsô felében
virágzik. Termése világos okkersárga
makk. Hosszabb életû (150-200 év), las-
san növô fa. ôszi lombszíne arany- vagy
barnássárga. Középhegységi faj.

Csertölgy (Quercus cerris). Nagy
termetû fa (35 m) egyenes, hengeres
törzzsel, boltozatos, laza koronával.
Levelei lándzsás elliptikusak, 8-18 cm
hosszúak. Sárgászöld porzós virágzata
csüngô, termôs virágai rövid füzérek-
ben ülnek. Lombfakadással egyidôben,
május elsô felében virágzik. Termése
vörösesbarna makk bozontos kupacs-
csal. Hosszabb életû (200 év), mérsé-
kelt növekedésû fa. ôszi lombszíne
arany- vagy sárgásbarna. Dombvidéki–
középhegységi faj.

A csilagpázsit

Az aranyfürt

A molyhos tölgy

A csertölgyA tatár juhar



II. TÚRAÚTVONAL
A PÁRIZSI MOCSARAK

Nemzeti Természetvédelmi Rezervá-
tum, Nyugat-Szlovákiában, a Duna
menti alföldön, a Duna menti dombvi-
déken, Köbölkút és Kisújfalu kataszte-
rében található. A mintegy 184 ha kiter-
jedésû területen, melybôl kb. 143,7 ha a
tényleges mocsaras, lápos terület, a
fennmaradó rész pedig szántóföld és
„egyéb” terület. E terület a világörökség
részét képezi. 

Bél Mátyás 1742-ben jelenteti meg
Magyarország elsô tudományos történe-
ti, földrajzi leírásának „Notitia Hunga-

riae novae historico-geographica”  5 kö-
tetét az ország tíz északnyugati me-
gyéjérôl, amelyben érdekes, saját tapasz-
talatain alapuló beszámolókkal szolgál a
Kisújfalu környéki mocsárvidékrôl. 

Részlet Köbölkút leírásából, az úszó
szigetekrôl:

„Abból a rétbôl amelyet észak felé
lát a falu egy rész megközelíti Köböl-
kutat. Ez mint hatalmas vizenyôsség
Kisújfalu felôl terjed és hatalmas tava-
kat alkot. Bennük három szigetet látha-
tunk, amelyek egykor egyet alkottak,
késôbb három részre külön szigetekké
formálodtak. Mindegyiknek saját alakja
volt: hasonló magassága, valójában ala-
csony tutajként látszottak a gyökerek
között. Minden oldalról áttekinthetôk
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voltak, egyformán merültek a vízbe.
Az összesnek le voltak az oldalai hor-
zsolódva, mivel állandóan vagy a part-
hoz, vagy egymáshoz ütôdtek és e mi-
att napról - napra kisebbek lettek. Kö-
zöttük a legnagyobb a Károli Sándor
gróf birtokához tartozó a lakók szerint
600 lépés kerületû volt. 

1731-ben, amikor ott jártunk mint-
egy 280 lépésnyi volt a kerülete. A la-
kosok szerint a szigetek többször egye-
sültek, majd ismét szétváltak. Abban
az idôben, amikor ott jártunk szétváll-
va úszkáltak. A nagy mintegy 1000 lé-
pésre volta kisebbektôl, amelyek egy-
mástól kis távolságra voltak. Bemen-
tünk a tóba de amikor tovább akartunk
haladni a középsônek mondott mellett
kellett elhaladnunk de alig tudtunk a

csónaknak utat találni a hínárban.
Nagy nehezen megközelítettük a nagy
szigetet amely kerek volt ugyan de egy
része egészen közel volt a szárazföld-
höz. Abba a sarokba, amely így
képzôdött csónakunkat bebiztosítottuk
és a szigetre léptünk. Süppedt, reme-
gett a talaj, de amint elôbbre jutottunk
lépéseink biztonságosabbak lettek. Né-
hány boglya szénát pillantottunk meg,
amelynek látása bátorítólag hatott ránk.
A megmérésre nem volt jobb mód,
mint lépésben körüljárni, és így állapí-
tottuk meg a méretét. De amíg mi a
szigeten bolyongtunk, a szél – hogy
honnan támadt – csónakunkat úgy a
nád közé sodorta, hogy semmiképpen
sem fértünk hozzá. Vártunk egy ideig
míg egy forgószél kiszabadította csóna-

A patak hídja az út alatt Köbölkútnál

Kisújfalu mellett a Párizsi-patakból létrejött tó A tó melletti árnyas fûzfaliget

Virágzó nôszirom a sásban

A tótól a faluba vezetô nyárfasor



kunkat. A mérést, amit említettem si-
keresen elvégeztük. A lakók szerint a
széljárás Köbölkút és Kisújfalu lakosai
között több vitára adott okot. Gyakran
megtörtént, hogy legnagyobb sziget
délkeleti széltôl hajtva a Kisújfaluhoz
tartozó tórészben elakadt, majd amikor
északi szél támadt ismét köbölkúti te-
rületre úszott, ahol mélyebb vizet talált
és szabadabban úszkálkatott.

A széna miatt gyakran volt vita sôt
veszekedés is Köbölkút és Kisújfalu la-
kosai között, mivel a széljárás miatt a
széna hol Köbölkútra, hol Kisújfalura
került. Végül megállapodtak abban,
hogy azé a széna, akinek a területén a
sziget állomásozik. Megtörtént azon-
ban, hogy a kaszálás idején a sziget
Kisújfaluhoz tartozó vizen állomáso-
zott, így az újfaluiak lekaszálták a szé-
nát. Mielôtt azomban a szénát össze-

gyûjthették és hazahordhatták volna,
az északnyugati erôs szél a szigetet a
szénával együtt köbölkúti területre haj-
totta. A köbölkútiak a szénát szépen
hazahordták. Amíg a szigetek így ván-
dorolnak a két falu nem tudja a vitás
kérdést megoldani.

Mi magunk nemcsak hallottunk a
úszó szigetekrôl, hanem láttuk is moz-
gásukat.”

Részlet Kisujfalu leírásából:
„Kisújfalu ugyanazon uradalomhoz

tartozó falu, miként az elôbb említett
szomszédja. Ugyanúgy tartoznak hozzá
mocsarak és szigetek, amelyek éppen
olyanok, mint a fent említettek. Ezeket
is a lakosok már gyakrabban látták
helyükrôl elmozdulni, de nem annyira,
mint amazokat. Mert vagy nem váltak
el még az alaptól s így nem tudtak ki-
emelkedni a vízbôl, vagy mert kiseb-

bek is voltak, így maradt hely hogy kis-
sé egymástól eltávolodjanak és vízzel
körülvett szigeteknek látszottak.
Egyébként ezek a mocsarak Kisújfalu
területét elválasztották az Aradi birtok-
tól és Szôgyén határaitól. Kis távolság-
ra van Köbölkút, Bátorkeszi és Kürt
területeitôl. 

Földje dombos, részben agyagos, gye-
pes részben homokos ezért alkalmas a
szôlô mûvelésére és gyümölcstermelés-
re. Egy kis erdeje is van, ami inkább
bozótosnak látszik. A falut egyébként
nem sokra tartják a környékbeliek,
ugyanis Helvét hitvallásuak a lakosai.
Mindenben igyekvô emberek, de ipari
dolgokban szükséget látnak.”

1824-ben Esztergom Vármegye Köz-
gyûlésének határozata alapján, közmun-
kában – robot fejében, napi 24 krajcár
ellenértékben – megkezdôdött a lápos
mocsár lecsapolása, Lacsny Miklós irá-
nyításával, a birtokos herceg, Pállfy 
József költségén. Érdekes az érintett
felek félelme, a kanális további sorsá-
val – tisztításával – kapcsolatban.
Mintha elôre látták volna a mai helyze-
tet. Senki sem akad, aki a csatornát
megépítése után rendszeresen karban-
tartsa, tisztítsa. Megszívlelendô lenne
továbbá az akkori mérnökök elképze-
lése: a csatornát ugyanis a kürti határ-
tól a kôhídgyarmati malomig tervezték!
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Kürt és Kisújfalu között a mostani ál-
lapot valamilyen ôsbozótos-mocsár jel-
leget ölt, s szabad lefolyást biztosító
kanális jelleget teljesen elvesztette. Az
eredetileg megépített csatorna ma már,
csak a kisújfalusi, aradi úti hídtól kez-
dôdik és a köbölkúti, szôgyéni hídig
tart. Köbölkúttól Kôhídgyarmatig vi-
szont már egyáltalán nincs csatorna jel-
lege, a régi patakot övezô gyönyörû fü-
ves rétet fölváltották a nagyobb hasz-
not hozó halastavak. Mivel 1824-ben a
herceg állta a lecsapolás költségeit, a
kialakított rétek haszna és ôt illette. Ma
a mocsérvidéknek sok tulajdonosa van,
az ô összefogásuk és jelentôs anyagi
ráfordítás nélkül nem lehet az eredeti

állapotot helyreállítani és a területet
hasznosítani. 

Idézet egy 1839-es beszámolóból a
mocsár lecsapolásáról:   

„Ezen jeles területû Köbölkúti tó
viznek, és posványos bozótságnak ha-
szontalansága és könnyü lecsapol-
hatódása csak’ hamar szemébe tünt:
Lacsny Miklós úrnak, Herczeg Pálffy
Jósef Uradalmai Igazgatójának, aki pol-
gári társaság ellen való véteknek tartván
illy nevezetes kiterjedésü földet viz alatt
meghagyni, tisztelt Herczeget, kihez
tartozott az egész tó, reá birta, hogy a’
lecsapoltatásra megkivántató költséget
kész vala magára vállalni. E’ lecsapolta-

tás egy csatorna ásása által fent neve-
zett mérnöktôl elkészített tervrajz sze-
rint 1819-tôl fogva 1826-ig Herczeg
Pálffy Jósef nagy költségével végbe vi-
tetett. Az egész hossza a csatornának
Kürti határ szélétôl Kôhid-Gyarmati
hídig tészen 8002 ölet. Illy közhasznú
vállalat végre hajtatott nyilván való nem
csekély nyereség okáért: mert miután
800 holdnyi haszonvehetetlen mocsár,
és annyi terjedelmû kövér fekete föld,
melly eddig haszontalanul viz alatt
úszott, a’ heverô és az árvizektôl felsz-
abaditva, kiszárittatott volna. A Bátor-
keszi uradalomban nagy kiterjedésben
gyakorlott mezei gazdaságnak kincse,
úgymint a legjobb széna termô rétek

Ma is kaszált legelôrész a csatorna mellett, Köbölkútnál

Folyamatos tisztítás nélkül a csatorna teljesen

eliszaposodott, benôtte a növényzet

A korábban legelôként használt területeket 

újra visszafoglalja az ártéri erdô

Mára már áthatolhatatlan ôserdô  

a csatorna vidéke Kisújfalu mellett



bô mértékben neveltettek: most a csa-
tornába húzott patak mindkét partján
zöldelô rétek 3000 szekérnél több szé-
nát termesztenek, és még azon kivül a'
tónak régi szélein nyert 350 posoni
mérô alá való termékeny szántó földek
buja vetésekkel az uradalmi jövedelme-
ket felettébb szaporittyák. De nem csak
az Uraság, hanem a tókörnyékbeli lako-
sok is nyertek tömérdek gyönyörü réte-
ket, kiknek a’ mostani jó szénázás nem
kis gazdaság az elôbbeni rosz sásas he-
lyett. Az elôtt igen bajosan vagy ladi-
kon, vagy csak kemény teleken lehetett
hordani azon úszó szigetekbôl a’ szé-
nát, most nyárban is hordhatni, mert
már egész területében a’ posványságnak
járhat a’ marha.

Ezen lecsapoltatásból nem kis ha-
szon  háromlik a’ körül lévô helységek-
re egésség’ tekintetébôl is: mert a’ mar-
háik, mellyek mind eddig az álló mo-
csáros egésségtelen viztöl elégszer dög-
löttek, azólta jó folyó italt kapnak.
A levegôt, mellyet a’ mocsáros viznek
gôze elbüdösitett, éltetôbbé tette ott,
hol hajdan a’ marha dög tanyázott, és
emberi élet sinlôdött.”

A Párizsi-mocsárban élô vízimadarak
nemzetközileg védettek. Az ornitológi-
ai (madártani) kutatások ezen a terüle-
ten 1954-tôl egészen napjainkig datá-
lódnak. Legalább 100 fajta madár élô-
helye ez a terület, melyekbôl bemuta-

tunk néhány fajt (a teljesség igénye nél-
kül). Ha szerencsések és egészen halk-
mozgásúak vagyunk, távcsô segítségé-
vel barangolásaink során találkozha-
tunk velük.

Bölömbika (Botaurus stellaris).Mo-
csarak, nádasok nagytermetû, barna
színû gémfaja. Testhossza akár a 81
cm-t is eléri. Tollazata sûrû pettyes és
sávos, erôs lába zöld. Veszély esetén
csôrét merôlegesen feltartja, testét ki-
nyújtja. Jellegzetes behúzott nyakkal
repül. Rejtett, magányos életet él, nap-
közben a nádas sûrûjében rejtôzködik,
általában alkonyatkor mozog. Szlováki-
ában mindössze 50-100 pár található
belôle. Mocsarak, lápok, holtágak, ta-
vak sûrû nádasaiban él. Rejtett élet-
módja miatt többnyire csak a hangja
árulja el.

Nádirigó (Acrocephalus arundi-
naceus). A legnagyobb termetû nádi-
poszáta, 19 cm. Hátoldala barna, némi
rozsdás árnyalattal. Alsó testfele fehé-
res, oldalt kissé vörhenyes. Szemsávja
sárga, barna csôre erôs. Életmódja ke-
vésbé rejtôzködô a kisebb nádi-
poszátákénál, gyakran kiül a nádszálak,
cserjék tetejére, villanydrótokra. Ve-
szély esetén gyorsan besurran a nádas-
ba. Nagyobb nádasok szélén vagy ná-
das tisztások közelében, keskeny nád-
szegélyeken költ. Fészkét olyan rugal-
masan erôsíti meg, hogy az erôs szél-
ben hajladozó nádszálakon is a helyén
marad. Gyakori kakukkgazda.

Függôcinege (Remiz pendulinus).
Nagyon kistermetû, csak 11 cm. Feje
világos-szürke, szemfoltja fekete. Háta
rozsda-barna, testalja sárgásfehér. A to-
jó színei tompábbak. Többnyire a fák
koronájában, fûzbokrokon, nád között
bukkanunk rá táplálék után kutatva. Az
ágak végén függô fészke a legmeste-
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ribb építmény valamennyi európai ma-
dár fészke közül. Füzek és nyárak pely-
hes terméseit szövi össze, s a zárt fé-
szekre néha kétirányú kürtôszerû bejá-
ratot épít. Mocsarak, tavak folyók part-
ját övezô füzesek, nyárfások, égeresek.
Fészkét általában lelógó fûzágak végé-
re építi. Télen nádasokban néha csapa-
tosan jár.

Fülemülesitke (Acrocephalus mela-
nopogon). Hasonló a foltos nádi-
poszátához, de fejtetôje csaknem feke-
te, ezért szemöldöksávja nagyon elütô.
Fejoldala sötétbarna, torka fehér. Tar-
kója és háta vörhenyesebb, mint a fol-
tos nádiposzátáé. Testhossza 14 cm.
Rendkívül rejtett életmódot folytat.
Nagyon ritka madárfaj, Szlovákiában
ugyanis csupán 10-20 pár található
belôle. Mocsarak és nádasok közé,
vagy a víz fölé hajló bokrokba építi
fészkét a vízszint közelébe.

Szárcsa (Fulica atra). Testhossza el-
érheti a 35–42 cm-t. Zömök testû,
palafekete vízimadár. Feje koromfeke-
te, csôre és homlokpajzsa fehér. Lába
zöld, nagy úszókaréjos ujjakkal. Ha-
sonló madárfajokhoz képest aránylag
agresszív fajta. Lényegesen otthono-
sabban mozog a vízen, mint a vízityúk,
gyakran fél percig is a víz alá merül.

Télen nagy csapatokba verôdik. Röpte
nehézkes, felszállás elôtt hosszan
„szántja” a vizet. Leszálláskor nagy
csobbanással ereszkedik alá. Jobban
kedveli a nyílt vízfelületet, mint a vízi-
tyúk. A nádasokban és egyéb vízinövé-
nyek közt fészkel.

Guvat (Rallus aquaticus). Nehéz
megfigyelni, legtöbbször csak jellegzetes
hangja árulja el. A kifejlôdött madár
testnagysága kb. 27 cm. Hosszú piros
csôre biztosan megkülönbözteti a vízic-
sibéktôl. Hátoldala zöldesbarna, sûrû fe-
kete foltozással. Feje, melle kékesszür-
ke, oldalán fekete-fehér harántsávozás
található. Alsó farkfedôi héresek, lába
barnás hússzínû. Óvatos, rejtôzködô
életmódot folytató vízimadár. Ügyesen
bujkál a nádasok sûrûjében. Elvétve bo-
korra is felszáll. Aránylag ritka fajról
van szó, Szlovákia területén kb. 300-600
ilyen madárpár él. Sûrû vízinövényzet,
nádas, füzes tavak, vizesgödrök, folyó-
partokon él. Nád, sás és egyéb vízi-
növényzet közt fészkel.

Jégmadár (Alcedo atthis). Ritkán
kerül emberközelbe, de elsô látásra is
felismerhetô. Testhossza 20 cm. Hátol-
dalán ragyogó smaragdzöld és zomán-
cos fényû kék színek csillognak. Torka
és tarkófoltja fehér, fejének oldala és
testalja aranybarna. Teste zömök, feje
aránylag nagy, tôr alakú csôre hosszú
és hegyes. Szárnya és farka rövid, apró
lába élénkpiros. Meredek partoldalak
mentén, víz fölé nyúló ágon lesi az
alatta elúszó apró halat vagy a különfé-
le vízirovart. Zsákmányát megpillantva
eleven szigonyként csapódik a vízbe.
Néha a víztükör fölött egy helyben szi-
tál, és elég nagy magasságból, kissé fer-

de vonalban bukik a vízbe. Éneke, me-
lyet ritkán hallat, rövid trillázás. Fo-
lyók, patakok, csatornák és tavak mel-
lett él. Télen elôfordul tengerpartok
mentén, de mocsaras árapályos terüle-
teken is. Meredek folyópartok oldalába
vájt üregekben fészkel.

Sárga billegetô (Motacilla flava).
Teste karcsú, farka és lába hosszú.
Nagysága kb. 17 cm. Alsó testoldala
élénksárga. Európában több alfaja él.
A tojó színei tompábbak, álla fehér,
hasoldala kevésbé élénksárga, feje és
háta barnás. Rendszerint vizek kör-
nyékén, nedves rétek, mocsarak és fo-
lyók partján él. A fû között, elvétve ve-
tésben, kis talajmélyedésben költ.

Barkóscinege (Panurus biarmicus).
A nádasok madara, 16 cm nagyságúra
nô meg. A nádszálakon ügyesen ka-
paszkodva, tornászva keresi az élelmét.
Hátoldala és hosszú farka rozsdás fa-
héjszínû, hasoldala világosabb, pirosas
árnyalatú szürke. Aránylag ritka madár-
fajta, Szlovákiában 150-400 pár találha-
tó belôle. Összefüggô nagy nádasok-
ban tanyázik. A nádszálak tövén, víz
közelében fészkel. Télen csapatokban
látható.

A fülemülesitke
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A sárga billegetô

A szárcsa



Kárókatona (Phalacrocorax carbo).
Lúd nagyságú vízimadár, testhossza 94
cm. Feje, nyaka, melle és hátának alsó
része fekete, zöldes zománccal. Fejol-
dala és torka fehér. Függôleges testtel
ülnek az ágakon, gyakran félig nyitott
szárnyakkal. Úszás közben mélyen me-
rülnek a vízbe, de nyújtott nyakkal és
felfelé tartott csôrrel úsznak. Röptük
meglehetôsen gyors és egyenes vonalú.
Csapatban, egyenes vonalban vagy V
alakban repülnek. Társaságkedvelôk.

Igen ritka madárfajta, Szlovákia terüle-
tén ugyanis csak 50–250 ilyen madár-
pár él. Tengerpartok, folyótorkolatok,
a szárazföld belsejében mocsarak vagy
ártéri erdôkben él. Telepekben költ.
Fészkeit fákra építi.

Nagy ôrgébics (Lanius excubitor).
Nagy termetû, mintegy 24 cm. Hason-
lít a kis ôrgébicshez, de szürke homlo-
ka, a szeme körüli fekete folt és szür-
ke fejtetôje között húzódó keskeny fe-
hér szemöldöksávja, valamint hosz-

szabb csôre és rövid szárnya biztosan
megkülönbözteti attól. A hím és a to-
jó hasonló színezetû. Röpte hullámvo-
nalú, alacsonyról emelkedve telepszik a
leshelyére, fák hegyére, bokrok tetejé-
re. Zsákmányát látván hirtelen csap le
a földre, majd visszaszáll az ôrhelyre.
Rovarokat, madarakat, kisebb emlôsö-
ket fogyaszt. Farkát gyakran billegeti,
illetve terpeszti. Erdôszéleken, ritkás

tölgy és vadkörtefával tarkított lege-
lôkön él. Néha magas fán ill. tüskés
bokrokban fészkel.

Gyurgyalag (Merops apiaster). 
A mocsarak melletti homokbánya
jelentôs lakója. Testhossza 29 cm.
Színpompás tollazatáról, hosszú, haj-
lott csôrérôl és megnyúlt középsô fark-
tollairól könnyen felismerhetô. Hátol-
dala gesztenyevörös és kénsárga, farka
kékeszöld. Torka ragyogó aranysárga,
melle és hasa élénk kékeszöld, szeme
kárminpiros. A hím és a tojó hasonló
színezetûek. Nyilalló suhanása, kanyar-
gó siklásai a fecske és a sólyom röptét
idézik. Szívesen telepszik kiálló száraz
ágra. Étrendjét különféle repülô rova-
rok alkotják, mint a lepkék, szitakötôk,
darazsak stb. Társasan röpköd, s tele-
pesen fészkel. A már említett homok-
bányák, löszfalak, folyópartok falába
vájt üregekben telepesen fészkel.
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