Az Apátkúti
patak

08_Apatkuti_patak.indd 1

2011.06.06. 12:49:31

Az Apátkúti patak

A patakok vizét a kis vízesések
oxigénben gazdagítják

A sétautak sokszor vezetnek a hűvös patakvölgyekben.
Talán nem is sejtjük, hogy az erdőkben csordogáló
patakok oxigéndús vize mennyire sok fajnak adnak
otthont, és ezáltal milyen fontos szerepet töltenek be
az erdő életében. Számos erdei madár, emlős táplálkozik a patakok rovarvilágával, vagy oltja szomját a
vizével. A patakok megőrzése és tisztán tartása ezért
is fontos feladat.
A patakok élővilága a vízben és közvetlen környékén
éppoly érdekes, mint a patakot kísérő erdei növényzet.
Sokféle élőhellyel találkozhatunk a forrástól az alsó
szakaszokig, vagy a patakhoz közel és attól távolodva. Az emberi hatás sokszor igen erősen mutatkozik
meg a patakok környezetében; jellemzően alig találunk igazán természetes patakmenti élőhelyeket.
Helyreállításuk ezért, ahol lehetséges, elsőrendű
fontosságú, úgy természetvédelmi, mint közjóléti
szempontból.
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Az Apátkúti patak
Növényvilág
A patakok felső szakasza mohafajokban általában
gazdag. Az egyik legnagyobb termetű közülük a
forrásmoha (Fontinalis antipyretica). A különleges
megjelenésű óriás zsurló (Equisetum telmateia) már
a harasztok közé tartozik, akárcsak a patakokat kísérő
páfrányfajok. A vízben hínárfélék, így a békaszőlők
(Potamogeton spp.) lebegnek.
A patakokat hegy-és dombvidékeken a kiszélesedő
völgyaljakban többnyire ligeterdők kísérik. Az év során
rendszeresen, a kiadós zivatarok vizének levonulásakor elárasztást kapnak, de a talajvízszint az egész
év során tartósan magas. A felső patakszakaszokon
legjellemzőbb fafaj a mézgás éger (Alnus glutinosa),
amely a pangóvizes helyeken teljesen átveszi az uralmat. A szélesebb völgyaljakba más ligeterdei fafajok is
gyakrabban előfordulnak, mint a fehér- és a kecskefűz
(Salix alba, S. caprea), a rezgő nyár (Populus tremula),
a vénic szil (Ulmus laevis), vagy hegyvidék esetében
olyan üde erdei fafajok, mint a bükk (Fagus sylvatica),
a gyertyán (Carpinus betulus), a hegyi szil (Ulmus
glabra), vagy a hegyi juhar (Acer pseudoplatanus).
Igazi ligeterdei fafaj az április végén, május elején
illatozó zelnicemeggy, más néven májusfa (Prunus
padus) is, amelynek fürtben álló apró gyümölcseit
csak a madarak fogyasztják.

Szurdokerdők mélyén
csörgedező patak

Hegyi juhar (Acer
pseudoplatanus)
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Kapotnyak (Asarum
europaeum)

A ligeterdők cserjeszintjében gyakran megtalálható a jól ismert fekete bodza (Sambucus nigra), a
kutyabenge (Frangula alnus), vagy a piros bogyójú
kányabangita (Viburnum opulus). A liánokat az erdei
iszalag (Clematis vitalba) és a komló (Humulus lupulus)
képviseli. Az aljnövényzetben jellegzetes lehet a néha
hatalmas levelet növesztő vörös acsalapu (Petasites
hybridus), a hegyi gólyahír (Caltha laeta), a négy leveléről jól felismerhető farkasszőlő (Paris quadrifolia),
a gyógynövényként is ismert podagrafű (Aegopodium
podagraria). A hegyvidéki erdőkből lehúzódnak a kora
tavaszi hagymás-gumós virágok, így a fogasírek
(Dentaria spp.), a keltikék (Corydalis spp.), a hóvirág
(Galanthus nivalis). A kapotnyak (Asarum europaeum)
nevű, sötétzöld levelű kis virág érdekessége a föld felé
hajló, csigák porozta virága. A magaskórósok közt
érdekes sisakvirágok (Aconitum spp.) is megjelenhetnek. Néha az áthatolhatatlan csalán (Urtica dioica)
tengere állja utunkat, ha az égerligetben igyekszünk
látogatást tenni.

Patakmenti ligeterdő
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Az Apátkúti patak
Állatvilág
A patakokban sokféle csiga és kagylófaj él. A tízlábú rákok jellegzetes képviselője a már nagyon
megritkult folyami rák (Astacus astacus) és a kövi
rák (Austropotamobius torrentium). Sokféle kérész
(Ephemeroptera) és álkérész (Plecoptera) él a patakokban, melyek lárvái az iszapban, kövekhez tapadva
élnek. A tegzesek (Trichoptera) többsége sajátos,
tegezszerű csőben él. A szitakötők mellett talán a
legfeltűnőbb rovarok a molnárpoloskák (Garridae),
melyek képesek a víz felszínén sebesen mozogni.
Az égerek, fűzek és a nyarak fogyasztói közt több
látványos bogár- és lepkefajt találunk. Ilyenek a színjátszólepkék (Apatura spp.), a gyászlepke (Vanessa
antiopa), a nyárfalepke (Limenitis populi), vagy az
éjjeli lepkék közül a sarlósszövők (Drepana spp.). A
cincérek közül érdekes megjelenésű a vörösnyakú
fűzcincér (Oberea oculata). Az örökké nedves avarban
nagy testű futrinkák vadásznak. Őket csak agresszív
„illatuk” menti meg a számtalan kétéltűtől. Békák, gőték
és szalamandrák járják a hegyvidékek patakvölgyeit.
Hazai létük utolsó mentsvárai ezek az élőhelyek.

Kövi rák (Austropotamobius
torrentium)

Ezüstfoltos púposszövő
(Spatalia argentina)
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Fürge cselle (Phoxinus
phoxinus)

Sok halfaj is él a patakokban, köztük a fürge cselle
(Phoxinus phoxinus), amely a Visegrádi hegységben is honos. A patakmenti élőhelyek látványos
madara a jégmadár (Alcedo atthis), az egyre ritkuló
vízirigó (Cinclus cinclus), csúcsragadozója a fekete
gólya (Ciconia nigra). Jellegzetes emlős a vízicickány
(Neomys fodiens), és a vidra (Lutra lutra). Sok nagyvad
ugyancsak megfordul itt, de tartósan legfeljebb csak a
vaddisznó (Sus scrofa) túrja a völgytalpakat.

Jégmadár (Alcedo atthis)

Vaddisznó (Sus scrofa)
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Az Apátkúti patak
Tájhasználat, veszélyek
Az országos viszonylatban is kis kiterjedésű, patakokat
kísérő erdőket sok káros hatás éri ma is, többek között a szemétlerakás. Ki ne látott már patakmederben
autógumit, háztartási gépek roncsait, építési törmeléket és még sokféle, vizet-erdőt egyaránt mérgező
hulladékot?
A patakvölgyeket az élővilág veszélyforrásai is erősen
fenyegetik. A jól terjedő idegenhonos fafajok, így a
zöld juhar, amerikai kőris, vagy akár az akác sajnos
könnyen utat találnak a ligeterdőkbe. A lágyszárúak
közül az egyik legjellegzetesebb ligeterdei özönfajok
a Kelet-Ázsiából behurcolt japánkeserűfüvek (Fallopia
spp.). Nevükkel ellentétben egyáltalán nem hasonlítanak fűre; két-három méterre is megnövő, széleslevelű,
hatalmas termetű kórók, amelyek minden hazai
lágyszárú növényt kiszorítanak maguk alól. A kúszónövények, így a süntök (Echynocystis lobata), vagy az
amerikai vadszőlő-fajok (Parthenocyssus spp.) mellett
az aranyvesszők (Solidago spp.) szintén említésre
méltó ligeterdei özönfajok. Ha nem fektetünk energiát
az eltávolításukra és az őshonos fajok megsegítésére, az ilyen távoli tájakról származó növények a
felismerhetetlenségig átalakíthatják a patakvölgyeink
növényzetét.

Az erdőket érő sok káros hatás
egyike a szemétlerakás
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Fejlesztések a Parkerdő
természetesen program
keretében

Az Apátkúti-tóból 4.000 m3
hordalékot távolítottunk el

Az Európai Unió finanszírozásában megvalósuló
Parkerdő természetesen program keretében több vizes
élőhely megőrzési, fejlesztési munkát végeztek a Pilisi
Parkerdő Zrt. szakemberei. Ezek közül legnagyobb a
Visegrádon átfolyó, heves vízjárású Apátkúti-patak
több pontján megvalósított élőhely helyreállítási feladat volt. A patak egész évben sok hordalékot szállít,
melynek jelentős részét a völgyzárógátas Apátkútitóban rakja le. Az utóbbi években gyakorta előforduló,
hirtelen nagy vízbőséget hozó viharok rendszerint sokszor heves árvizet is hoztak. A nagysodrású patak
vize a hegyekből lehordott hordalékot a tóban terítette
szét, csökkentve ezzel annak víztározó képességét.
Az iszaplerakódás az elmúlt időszakra a vízfelület
egészének fennmaradását veszélyeztette.
A tó medrének kotrása, az évek óta lerakódott 4.000
köbméternyi hordalék mielőbbi eltávolítása kulcskérdéssé vált. A munkálatok a Parkerdő természetesen
program keretében 2009 őszén végre elindulhattak.
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Az Apátkúti patak
Természetesen a patak által szállított hordalék nem
csak a tóban, hanem már a vízgyűjtő terület egyes
részein is felgyülemlett. A patakmeder kotrása éppen
ezért fontos, hiszen az innen kiemelt és eltávolított törmelék már nem kerülhet a tóba, gyorsítva annak újbóli
káros feltöltődését. A Parkerdő természetesen program keretében az Apátkúti-patak medre – a kb. 3000 m3
hordalék kiemelése és elszállítása során - megtisztult,
ami a folyóvízi élőlények számára kedvezőbb életkörülmények kialakulását tette lehetővé.

Foltos szalamandra

Az Apátkúti-patak nyomvonalán még két jelentősebb
beavatkozás zajlott. Az egyik az Apátkúti-patak medrébe több évtizeddel ezelőtt épített terméskő műtárgyak
rekonstrukciója. A Telgárthy-rét és az István-kunyhó
melletti gátak helyreállítása egyrészt az eredeti funkció betöltésének hiánya miatt vált indokolttá.
Vízvisszatartó hatásuknak köszönhetően korábban
jelentős nagyságú, állandó vízfelületet tartottak fenn,
kedvező körülményeket teremtve ezzel a patak menti,
vizet kedvelő állat- és növényvilág természetes fejlődéséhez. Az új műtárgyak elődeiknél több funkcióval
rendelkeztek, hiszen a víz visszatartása mellett – hazai
viszonylatban egyedülálló hallépcsős kialakításuk miatt - a vízi élőlények természetes vonulását is lehetővé
teszik.
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Újonnan ültetett éger facsemeték a Paprikás-patak mellett,
Budai-hg

Az István-kunyhói tavak rekonstrukciója jelentette a
visegrádi vizes élőhely fejlesztési program harmadik
nagy részét. A három tóból álló tórendszer 2. és 3.
számú tavainak műszaki állapota olyannyira leromlott volt, hogy vízzel történő újratöltésük természetes
körülmények között már nem volt lehetséges. A helyreállítás során először a feltöltődött iszapos anyag
kotrása és elszállítása történt meg, amit 40 cm vastag
vízzáró agyagréteg bedolgozása követett. A meder
belső partoldalára humuszréteg került, melyet füvesítés köt meg. A munkák befejezését követően itt
összesen 1.825 m2 vízfelület alakul ki.
Visegrádon kívül a Parkerdő természetesen program egyéb vízi élőhelyeket fejlesztő beruházásai a
pilisszentkereszti Szurdokban épült átjárható műtárgy,
a leányfalui forrásfoglalás és a rehabilitált visegrádi
kistavak.
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Az Apátkúti patak
Tudtad-e?
• Hogy a patakok vize oxigénben gazdag?
• Hogy a folyami rák már alig lelhető fel
patakjainkban?
• Hogy a vizek partjainak legjobb védelmét az
égerfák gyökerei adják?
• Hogy a különböző fűzfajok vesszői régen is, ma is
kosárfonásra használhatók?
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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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