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Karsztbokorerdők
A Pilisi Parkerdő Zrt. az Európai Unió által támogatott Parkerdő természetesen programja keretében
jelentős természetvédelmi fejlesztéseket hajt végre
a főváros környéki védett parkerdőkben. A program
egyik legfontosabb eleme a tájidegen feketefenyő
és akác erdőállományok átalakítása őshonos lombos fajokból álló erdőkké. Kiadványsorozatunkban
azokkal az életközösségekkel, szakszóval erdőtársulásokkal ismerkedünk meg, amelyek kialakításán a program keretében fáradozunk, vagy éppen
amelyek természetvédelmi szempontból kívánatos
átalakításába belevágtunk. A sorozat jelen példányában a karsztbokorerdőket mutatjuk be. A Parkerdő
természetesen program keretében a Budai-hegység déli kitettségű, sekély talajú részein jellemzően
feketefenyveseket felváltva állítjuk helyre ezt a természetvédelmi szempontból kifejezetten értékes erdőtársulást. A karsztbokorerdők az ország legalacsonyabb
termetű erdei. Néha szinte cserjésekké törpülnek,
felnyíló, ritkás állományaik tisztásain sziklák meredeznek, sekély talajuk itt-ott eltűnik. Mégis, a legtöbb
növény- és állatfajnak ők adnak otthont. A sokféle faés cserjefaj tavaszi virágzása, őszi lombszíneződése
meghatározó eleme a tájnak.

Molyhostölgyes bokorerdő a Szent Mihály-hegyen
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Karsztbokorerdők
Bokorerdőkkel az alacsony hegyvidékek sziklás gerincein, délre néző lejtőin találkozhatunk. Általában
alacsony, felnyíló erdők, melyek kiterjedt, tavasszal és
nyáron virágoktól tarkálló, kakukkfű illatú gyepterületekkel váltakoznak. Kirándulásaink során azonnal rájuk
ismerünk, amikor egy kilátóhely, vagy sziklaletörés közelébe érünk, és a magas szálerdő fokozatosan teret
enged a tisztásoknak, bokros-füves élőhelyeknek. A
karsztbokorerdők a meszes alapkőzetű hegyvidékeinken honosak. Vulkáni vagy más, nem meszes kőzeteken ugyancsak előfordulnak bokorerdők. Bárhol járunk
is, a bokorerdők legjellemzőbb fafaja, amelyet külön is
érdemes megismernünk, a molyhos tölgy.

Molyhos tölgy
(Quercus pubescens)
Legkisebb termetű tölgyfajunk néha fává, máskor terebélyes bokorrá növekszik, a 20 m-es magasságot ritkán éri el. Levelének fonáka, valamint hajtásai finoman
molyhosak. Kérge sötét színű, mélyen barázdált.
A molyhos tölgy elsősorban a délies fekvésű, sziklás
hegyoldalakon fordul elő. Mélyebb talajokon girbe-gurba
fákból álló erdőket, molyhos-tölgyeseket alkot, meszes
vagy savanyú alapkőzeten egyaránt. A sziklás, száraz
területeken a molyhos tölgy letörpül, és 6-7 m magas
cserjésekben találkozunk vele.

A molyhos tölgy (Quercus
pubescens) és hajtásai közelről

3

Karsztbokor.indd 3

2010.12.03. 14:12:16

Növényvilág
A karsztbokorerdők és a molyhos tölgyesek hazánk
legmelegebb, délies erdei, amelyek a Földközi-tengerhez közeli hegyvidékek jellegzetes növény- és
állatfajainak (ún. szubmediterrán fajoknak) is otthont
adnak. Különösen a dunántúli állományok gazdagok
déli fajokban, amelyeket azonban az Északi-középhegység napos hegyoldalainak hasonló erdeiben
már hiába keresünk.
A molyhos tölgy kísérője sokfelé a virágos kőris
(Fraxinus ornus), egy világosszürke törzsű, ritka
lombozatú fafaj, amely tavasszal dús, fehér virágzatot hoz. Ősszel a levelei bordóra színeződnek. A
dunántúli karsztbokorerdők jellegzetessége a cserszömörce (Cotinus coggygria), amelyet bozontos virágzata miatt parókafának is neveznek. Őszi kárminpiros színei szinte „lángba borítják” a hegyoldalakat.
Jellegzetes cserjék az apró fekete gyümölcsöket termő sajmeggy (Cerasus mahaleb), a sötét-rózsaszín
termésű sóskaborbolya (Berberis vulgaris), a pukkanó dudafürt (Colutea arborescens) és a jól ismert
kökény (Prunus spinosa) vagy a húsos som (Cornus
mas) is. A húsos somból nagy vitamintartalmú lekvár, vagy szörp készíthető.

Virágos kőris (Fraxinus excelsior) tavasszal
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Karsztbokorerdők
Az erdei aljnövényzetben megtalálható a nagy ezerjófű
(Dictamnus albus), amely a citrusfélékkel tartozik egy
rokonságba, a koronafürt (Coronilla coronata), vagy a
pompás megjelenésű tarka nőszirom (Iris variegata.) A
száraz gyepek jellegzetes illatú félcserjéi a kakukkfüvek (Thymus spp.), vagy a sarlós gamandor (Teucrium
chamaedrys). A gyepeket főleg a keskeny levelű fűfélék, a csenkeszek (Festuca spp.) alkotják, de könnyen
felismerhetők a nevüket gömbölyded virágzatukról kapó
nyúlfarkfüvek (Sesleria spp.) is.
Az erdőszél és a nyílt részek
virágcsodája a nagy ezerjófű
(Dictamnus albus)

Cserszömörcés karsztbokorerdő
az Apáthy-sziklánál.
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Állatvilág
A karsztbokorerdők állatvilága igen gazdag, mivel a
sok kis tisztás és erdőszegély együttese számtalan
búvóhelyet rejt. Nem csak a legapróbb rovarok számára jut egy-egy védett zug, de az erdő „óriásai”,
a vaddisznók és gímszarvas számára is adódik pihenőhely.
A változatos, színpompás virágok vonzzák a rovarokat, amelyek madaraknak, denevéreknek jelentenek
táplálékot. A rovarok között sok lepkefajt tartunk számon, amelyek között ismert pillangók, így a kardos
lepke (Iphiclides podalirius) és a fecskefarkú lepke
(Paphilio machaon), illetve rejtőzködő ritkaságok,
mint a magyar óriásboglárka (Jolana jolas) legfontosabb élőhelye a bokorerdő. Jellegzetesek a cincérek és a díszbogarak is. Megemlíthető közülük pl. a
selymes cserjecincér (Cortodera holosericea), és a
magyar virágdíszbogár (Capnodis tenebrionis).

A rózsafélék közé tartozó cserjék a kardos lepke
(Iphiclides podalirius) tápnövényei
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Karsztbokorerdők
Itt él a hazai pókvilág egyik gigásza, az óriás keresztespók (Araneus grossus) is. A sok gyümölcsöt termő
cserjék szintén terített asztalt jelentenek a madarak
számára, különösen vonuláskor hangos az erdők szegélye. Egy-két különleges madárfajt a legnagyobb valószínűséggel ezen az élőhelyen találhatunk meg, ilyen a
lappantyú (Caprimulgus europaeus) és a bajszos sármány (Emberiza cia).
Lappantyú
(Caprimulgus europaeus)

Itt él a hazai pókvilág egyik
gigásza, az óriás keresztespók
(Araneus grossus) is.
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Tájhasználat,
erdőtermészetesség
A kasztbokorerdőkről még az is elmondható, hogy
állományaik a többi erdőtípussal összehasonlítva
a legtermészetesebbek közé tartoznak. Ennek oka
lehet, hogy általában kis intenzitású, tűzifát termelő
erdőgazdálkodás folyt bennük mindig is, vagy esetleg egyáltalán nem érintette őket fakitermelés. Más
tájhasználatok azonban erőteljes hatással voltak
a bokorerdőkre.
A karsztbokorerdők, és sokszor a zárt a molyhos
tölgyesek helyére a régi időkben gyakran szőlőt telepítettek. A filoxéra járvány után felhagyott szőlőültetvények később újra becserjésedtek, beerdősültek,
néhol már csak a szakavatott szem képes felfedezni egykori jelenlétüket. Máshol legeltetés folyt,
ami jelentős mértékben degradálta a bokorerdők
talaját. Néhol valóságos kopárok alakultak ki, mivel a szél és a víz a csupasz kőzetig elhordta a
bokorerdők talaját. Ha az erózió kisebb mértékű
volt, sok esetben itt is elindult a cserjésedés. Más-

Bokorerdő a visegrádi vár alatt
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Karsztbokorerdők
hol eleink elébe mentek a folyamatnak, és a kopárokat feketefenyővel beültették.
Néha még olyan helyre is jutott a fenyőből, ahol erdők nem is álltak korábban, hanem
helyettük csodálatos fajgazdagságú sziklagyepek borították a sziklákat. Manapság a táj
sok jelét adja annak, hogy eredeti bokorerdei és sziklagyepjei igyekeznek visszahódítani
elvesztett birodalmukat. A gyakran erdőtűz áldozatává váló feketefenyvesek helyén a gyep
már akár tíz év múlva szép képet mutat.
Ahol a fenyvesek lassan pusztulásnak indulnak, ott az erdő alján megjelenő cserjék és
tölgyesek, bokorerdők jellegzetes fafajai, a molyhos tölgy és a virágos kőris is „feltámad”. A
természetes folyamatokat az erdészek munkája segíti. Lassan, szinte észrevétlenül alakul
át a feketefenyves őshonos erdővé, itt-ott már csak egyetlen öreg fa marad belőlük hírmondónak a tarka cserjék és lombos fák ölelésében, ezernyi növény- és állatfaj legnagyobb
örömére. Ne sajnáljuk megkopott feketefenyveseinket sem, hegyes őshazájukban, ahol
valóban otthon érzik magukat, továbbra is díszlenek állományai. Ma már a legtöbb bokorerdő ún. talajvédelmi rendeltetésű erdő, amiben faanyagtermelés csak rendkívüli esetekben (pl. széldöntés, tömeges rovarkártétel) történik.
A karsztbokorerdőket és a közöttük húzódó tisztásokat leginkább a technikai sportok fenyegetik. Sajnos sok terepmotoros és más „off-road” járművel közlekedő számára ezek
a területek általában csak az izgalmas kihívás terepei. Válogatás nélkül áthajtva a növényzeten, sziklákon, komoly károkat okoznak. A talaj lehordása, a talajerózió miatt nagy
területen semmisülhet meg az élővilág. Kisebb mértékben hasonló károkat okoz a lóval,
hegyikerékpárral közlekedés is. Fontos lenne mindannyiunknak szem előtt tartani, hogy
ezek a tájak az örökségünket jelentik, amire vigyázni az itt élők felelőssége.
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Hol találunk
karsztbokorerdőket?
Budapest környékén szép karsztbokorerdőket láthatunk a Hármashatár-hegyen, az Apáthy-szikla környékén, vagy a Remete-szurdok sziklafalai mellett.
Egykor karsztbokorerdők boríthatták a Gellért-hegyet
is, melynek maradványai jól felismerhetők a hegy
Dunára néző oldalán. A Pilisben ugyancsak jellegzetesek a karsztbokorerdők. A vele szomszédos Visegrádi-hegységben ugyanakkor már andezitre települt,
fajszegényebb bokorerdők kísérik utunkat.

Karsztbokorerdő maradványai jól felismerhetők Budapesten,
a Gellért hegy Dunára néző oldalán

10

Karsztbokor.indd 10

2010.12.03. 14:12:42

Karsztbokorerdők
Tudtad-e?
• Hogy Magyarországon is élnek orchideák,
és közülük nem egy faj a meleg domboldalak
karsztbokorerdeiben?
• Hogy az egykori molyhos tölgyesek déli kitettségű
termőhelyén sokfelé jó szőlő terem?
• Hogy a változatos szerkezetű erdőkben él
a legtöbb növény- és állatfaj?
• Hogy a legtöbb lepkefaj a bokorerdőkben
fordul elő?

Pilisi bokorerdőkben is előforduló
orchideafaj pl. a boldogasszony
papucsa (Cypripedium calceolus)
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Pilisi Parkerdő Zrt. 2025 Visegrád, Mátyás király u. 4.
Telefon: 06-26-598-000 E-mail: informacio@pprt.hu
web: www.parkerdo.hu
A kiadvány újrafeldolgozott papír használatával készült.
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