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A Szentkereszti szurdok
 
Hegyvidéki túráinknak mindig sajátos hangulatot ad, 
ha egy-egy szurdokot is végigjárunk. Miközben a szik-
lafalak, meredek lejtők között haladunk, csodáljuk meg 
a szurdokok gazdag növényvilágát is. A völgyalj ma-
gasra nőtt fái alatt patak csörgedezik, a hűvös, párás 
levegőben a sziklák mohosak, tövükben páfrányok 
nőnek. A szurdokokban sok különleges védett növény 
és állatfaj fordul elő. Fennmaradásában különösen 
nagy szerepe van a víz megtartásának.

A szurdokerdők a mélyen bevágódó, sziklás, mere-
dek oldalú völgyek hűvös, párás élőhelyei. Leginkább 
a völgyek legalján, a csörgedező patakok, szivárgó 
vízfolyások közelében jönnek létre. A fák a 25-30 m 
magasságot is elérik. Mivel erdőgazdálkodást gyakran 
nem éri meg folytatni az állományaikban, ezért sok az 
álló és fekvő holt fa, amely szanaszét hever a völgy al-
ján, gyakran természetes hídként a patakon is átdőlve. 
Az itt található leggyakoribb fafajok a hegyi és a korai 
juhar, a magas kőris, de a bükk vagy a nagylevelű hárs 
is gyakran előfordul.
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A szurdokerdők hűvös, párás 
élőhelyek

A völgyalj fái magasra nőnek

10_Szentkereszti_szurdok.indd   2 2011.06.06.   11:44:36



3

Hegyi juhar 
(Acer pseudoplatanus)

35 m magasra is megnövő fafaj, a hegyvidékek, 
szurdokok lakója. Kérge idős korban a platánhoz 
hasonlóan tarka, vékony lemezekben leváló. Rügyei 
zöldek. Levele jellegzetes „juharlevél”, ötosztatú, fo-
gazott szélű. Virágai májusban-júniusban fürtökben 
nyílnak. Termése a jól ismert, repítő-készülékkel 
ellátott lependék. Kedvező helyre jutva akár nagy 
tömegben is csírázhat. 

Magas kőris
(Fraxinus excelsior)

Az olajfafélékhez tartozó, magas termetű, szellős 
lombozatú fafaj. Törzse kezdetben sima, később sö-
tét színű, repedezett. Levelei páratlanul szárnyasan 
összetettek, fényes sötétzöldek. Termése jellegzetes 
szárnyas lependék, amelyet a szél könnyen elsodor. 
Közeli rokonától a főként melegkedvelő tölgyesekben 
előforduló virágos kőristől (F. ornus) a fekete (és nem 
szürke) színű rügyei, felrepedező kérge, hosszúkás 
levélkéi különböztetik meg. 

A Szentkereszti szurdok

Hegyi juhar

Magas kőris

10_Szentkereszti_szurdok.indd   3 2011.06.06.   11:44:40



Nagylevelű hárs 
(Tilia platyphyllos)

Szabad állásban 40 m-re is megnőhet, ennek ellenére 
a szinte talaj nélküli, sziklás hegyoldalak fája. Törzse, 
ágai világosszürkék. Felszínen futó gyökerei behálóz-
zák a lejtős termőhelyüket. Levelei a 15 cm nagyságot 
is elérhetik, de ez nem jellemző minden esetben.  
A levélfonákon fehér szőröket láthatunk az érzugok-
ban, ami megkülönbözteti a kislevelű hárs vöröses 
szőrpamacsaitól. Virágai hármasával nyílnak, igen 
erős illatúak, a méhek által kedveltek. A termése-
ket egy fellevélből kialakult repítő-készülék juttatja 
messzire.
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Nagylevelű hárs
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Harangláb

Fürtös bodza

Növényvilág

A leggyakoribb fafajok mellett jellemző még a vi-
lágosszürke kérgéről jól felismerhető bükk (Fagus 
sylvatica), a sötétszürke, fonatos rajzolatú gyertyán 
(Carpinus betulus) és a hegyi szil (Ulmus glabra) 
előfordulása a lombkoronaszintben. Cserjék közül 
megemlíthető az érdekes, felfújt termést érlelő mo-
gyorós hólyagfa (Staphylea pinnata), a közönséges 
mogyoró (Corylus avellana), vagy a fekete bodza 
(Sambucus nigra). A sokkal ritkább, piros bogyójú 
fürtös bodza (S. racemosa) ugyancsak sziklaerdők, 
szurdokerdők lakója. 

A szurdokok felső részén kibukkanó, napsütötte szik-
lafalak növényzete kevert jellegű, a délies oldalakon 
melegkedvelő, az északra néző, hűvös lejtőkön a jég-
korszakból itt maradt, a magashegységek sziklaerdeit 
és gyepeit idéző fajok élnek. Ilyenek a berkenyefajok 
(Sorbus sp.), nyúlfarkfüvek (Sesleria sp.), a gombos 
varjúköröm (Phyteuma orbiculare), vagy a harangláb 
(Aquilegia vulgaris). 

Az árnyas alsó részeken magashegységi erdei és bük-
kös fajok találhatók. A lágyszárúak között a kora tavaszi 
geofitonok jellemzőek, pl. az odvas keltike (Corydalis 
cava), a galambvirág (Isopyrum thalictroides) és a 
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hosszú indáikkal a kőtörmeléket is befutó árvacsa-
lán-fajok (Lamium maculatum, Galeobdolon spp.). 
Magasra növő lágyszárúak a podagrafű (Aegopodium 
podagraria), a holdviola (Lunaria rediviva) SZ08, az 
enyves zsálya (Salvia glutinosa), a berki aggófű 
(Senecio nemorensis agg.), sisakvirág-fajok (Aconitum 
spp.) SZ09, ritkábban a tündérfürt (Aruncus dioicus), 
az erdei varjúköröm (Phyteuma spicatum), vagy a fehér 
acsalapu (Petasites albus). Jellegzetes páfrányok a kü-
lönféle vesepáfrányok (Polystichum spp.), a pajzsikák 
(Dryopteris spp.), a hólyagpáfrány (Cystopteris fragilis), 
a tölgyespáfrányok (Gymnocarpium spp), a gímpáfrány 
(Phyllitis scolopendrium) SZ10 és a falak repedéseiben 
élő fodorkák (Asplenium spp). Vízszivárgásos helyeken 
gyakran megjelenik az arany veselke (Chrysosplenium 
alternifolium). A folyamatosan keletkező lékek, napfé-
nyes foltjait hamar benövi a szeder és a málna (Rubus 
fruticosus, R. idaeus).

A savanyú, vulkanikus alapkőzeten (pl. Visegrádi-
hegység) a szurdokerdők fajszegényebbek, 
gyepszintjük fejletlenebb, meszes alapkőzeten (pl. 
Pilis) fajgazdagabb állományai találhatók. A sziklás 
hegyoldalak törmelékének mozgása miatt a szurdok-
erdők természetes velejárója az erdei zavarástűrők, 
pl. nagy csalán (Urtica dioica), falgyom (Parietaria 
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Sisakvirág

Holdviola

Gímpáfrány

10_Szentkereszti_szurdok.indd   6 2011.06.06.   11:44:51



7

A Szentkereszti szurdok

officinalis), nehézszagú gólyaorr (Geranium robertianum), stb. elszaporodása, amely 
fajoknak ezek az erdők feltehetőleg ősi termőhelyei.
A szurdokerdők fajgazdagsága azonban nemcsak az alapkőzettől, hanem az emberi 
használattól is nagyban függ. Láthatunk ember által járhatatlan, őserdőszerű szurdo-
kokat is, de a kiránduló tömegeknek alárendelt, „kitakarított”, kitaposott aljúakat is. Ez 
utóbbi esetben sokat javítana, ha a kirándulók csak a kiépített utakról gyönyörködnének 
a látványban.

Állatvilág

Az állatvilág gazdagságát főleg a víz jelenléte, a növényzet, mint lakóhely és táplálékfor-
rás sokfélesége, és nem utolsó sorban az emberi zavarás mértéke határozza meg.

A háborítatlan szurdokok sziklafalait, famatuzsálemeit ritka, nagy testű madárfajok: 
baglyok (Bubo bubo, Asio otus), sólymok (Falco peregrinus, F. cherrug), sasok (Aquila 
heliaca, A. chrysaetos), fekete gólya (Ciconia nigra) lakhatják. Az odvas fákon a kül-
lők (Picus sp.) kacagó füttye, a fekete harkály (Dryocopus martius) nyávogó hangja, 
röptében pirregése hallható. A magasba nyúló lombkoronaszintben pintyek (Fringilla 
coelebs, Coccothraustes coccothraustes) és légykapók (Ficedula sp.) mozognak. Ha a 
szurdokban állandó vízfolyás is található, akkor a sziklákra néha kiülhet egy-egy hegyi 
billegető (Motacilla cinerea), vagy vizirigó (Cinclus cinclus). A vízmosások cserjéseiben, 
azok alámosott gyökerei, vagy a felhalmozódott faanyag közt nagy számban fészkelhet 
a vörösbegy (Erithacus rubecula) és az ökörszem (Troglodytes troglodytes).

A sokféle növényszintben rovarok, különösen méhek, zengőlegyek sokasága döngicsél. 
A szálanként növekedő fűzeken és nyarakon, illetve a foltokban tenyésző csalánosok-
ban, szedres kórósokban nevelkednek hazánk legszebb nappali lepkéi, különösen 
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kiemelendő az a gyászlepke (Nymphalis antiopa), a 
nagy színjátszó lepke (Apatura iris), vagy a lonclep-
ke-fajok (Limenitis sp.). A nagy tömegű fakorhadékon 
szinte minden valamire való nagy bogarunk előfordul 
(cincérek, orrszarvúbogár), izgalmas megjelenésű 
ormányos bogarakat és gyorsan mozgó futrinkákat 
is láthatunk. Ezekben az örökké párás, üde szaka-
dékokban, völgyekben különösen sok puhatestű él, 
szembe tűnők a hatalmas meztelencsiga-fajok, de 
még az éti csiga is óriási méreteket ölt. Az avaron 
mozgó fajokra vadászik több kétéltűfaj, így a barna 
varangy (Bufo bufo), az erdei és a gyepi béka (Rana 
dalmatina, R. temporaria), vagy a ritkán előkerülő 
szalamandra (Salamandra salamandra) is. Az erdei 
sikló (Elaphe longissima) 2 méteres példányai olykor 
megijeszthetik a látogatókat, de ilyenkor a sikló van 
igazából veszélyben.

Ha a szurdokot „túlhasználja” az emberiség, akkor 
az imént felsoroltak csak lehetőségek maradnak, a 
valóságban csak a zavarást tűrő élőlények maradnak 
meg, és csak szerencsés esetben kerül elénk egy-
egy ritkaság.

Orrszarvúbogár 

Havasi cincér

Foltos szalamandra 
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Tájhasználat, 
erdőtermészetesség

A szurdokerdőket elzártságuk miatt sokáig nem érintette sok káros emberi hatás, kü-
lönösen, ha más erdőtípusokkal vetjük össze. Ahol erőgazdálkodás folyik, ott komoly 
talajerózió léphet fel, ezért a legtöbb állományban nincs faanyagtermelés. Jellemző a 
nagy mennyiségű holtfa jelenléte, amely igen kedvező az erdő egészséges működése 
szempontjából. SZ05 A túltartott vadállomány szintén okozhat eróziót, illetve gátolhatja 
az erdőt a felújulásban.

A szemét elhelyezése súlyos probléma a szurdokerdőkben, mivel sokak előszeretettel 
hordják ide tönkrement használati tárgyaikat, építési törmeléket stb. Az élővizek az 
elhelyezett szemetet sokszor messzire juttatják. Az élővilág támadói közül is többen 
felbukkannak a szurdokerdőkben, a fehér akáctól a japánkeserűfüvekig. 

Vizes élőhelyek fejlesztése a Parkerdő természetesen 
program keretében
Az Európai Unió által finanszírozott Parkerdő természetesen program keretében több 
vizes élőhely rehabilitációjára került sor. Ezek egyik helyszíne volt a pilisszentkereszti 
Szurdokvölgy, ahol a völgyön áthaladó Dera-patak medrébe korábban telepített, a 
víz- és a hordalék visszatartását szabályzó műtárgyak megújítása zajlott. A mun-
kálatok legfőbb célja a különleges természeti adottságai és szépsége miatt kedvelt 
kirándulóhely mentén húzódó patak – mint vizes élőhely - megmentése volt. A vízi 
élőlények számára átjárható módon épült új gát mögött a Szurdok felső végénél több 
száz négyzetméternyi vízfelület alakult ki, a legszárazabb időszakban is élőhelyet 
biztosítva a vízhez kötődő növények és állatok számára.
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A Szurdok rehabilitációja mellett kiemelt jelentősé-
gű a 21 darab visegrádi ún. kistó rehabilitációja. A 
Visegrádi-hegységben ezek a néhány tíz négyzetmé-
teres vízfelületek jelentik a kétéltű fauna kizárólagos 
szaporodó helyeit, így a feltöltődéstől való megmen-
tésük kiemelten fontos természetvédelmi feladat volt. 
A kistavak medrét kézi – ill. ahol lehetett gépi – erő-
vel kikotorták, a mederben összegyűlt elhalt növényi 
részeket eltávolították. A nagy időigényű munkát a 
természetvédelmi szakemberek útmutatása alapján 
a kétéltűek szaporodási időszakán kívül végezte az 
erdészet.

A Visegrádi-hegységben a fentiek mellett másfél 
esztendő alatt több, évek óta veszélyeztetett vizes 
élőhely újult meg. A Visegrádon átfolyó, heves víz-
járású Apátkúti-patak és tó kotrása során 7.000 
köbméternyi iszapot és hordalékot távolítottunk el a 
patak és a tó medréből. A vizes élőhely megtisztulá-
sával a folyóvízi élőlények számára érzékelhetően 
kedvezőbb életkörülmények alakultak ki. A pályázat az 
Apátkúti-patak medrébe több évtizeddel ezelőtt épí-
tett terméskő műtárgyak rekonstrukcióját is lehetővé 
tette. A Telgárthy-rét és az István-kunyhó melletti új 
gátakat – hazai viszonylatban egyedülálló módon – 
hallépcsővel láttuk el, biztosítva így a vízi élőlények 
vándorlását a patak teljes hosszában.
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Gyepi béka

Barna varangy
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A Visegrádhoz kötődő természetvédelmi fejlesztések 
sorát gazdagítja az István-kunyhói tavak rekonstrukci-
ója. A helyreállítás során először a feltöltődött iszapos 
anyag kotrása és elszállítása történt meg, amit egy 40 
cm vastag vízzáró agyagréteg bedolgozása követett. A 
meder belső partoldalára humuszréteg került, melyet 
füvesítéssel kötöttünk meg.  A munkák eredményeként 
itt összesen 1.825 m2 vízfelület alakult ki.

A pályázat kapcsán érdekességként említhetjük még 
a Leányfalu – Hunyadi János 9-11. alatti forrás re-
konstrukcióját. A lakóövezetben található, egész évben 
működő forrás rekonstrukciója során a régi forrásház, 
valamint a forrásakna elbontásra került, a ciszterna, 
az utcai gyűjtőmedence és az oda vezető csővezeték 
pedig teljesen megújult. A forrás közvetlen környeze-
te is megváltozott; esztétikus kivitelű, helyi anyagból 
épülő támfal veszi ma már körül.

Tudtad-e hogy:

• A csalán ősi termőhelyei a szurdokerdők.
• A páfrányok egy része csak a mésztartalmú 
 kőzeteken fordul elő.
• Sok szurdokerdőben nincs faanyagtermelés, ezért 
 itt-ott szinte őserdőszerű állapotokat találunk.

Az Apátkúti-tóból 4.000 m3 
hordalékot távolítottunk el
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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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