Vigyázzunk közösen
természeti
értékeinkre!

Hogyan
viselkedjünk a
természetben?
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Hogyan viselkedjünk a természetben?
A Pilisi Parkerdő Zrt. az Európai Unió által támogatott Parkerdő természetesen programja keretében jelentős természetvédelmi fejlesztéseket hajt végre a főváros környéki védett parkerdőkben. A természeti értékek fennmaradását azonban nem csak
a külső segítségtől kell várnunk, megtartásukért mindannyiunknak aktívan tennünk
kell. A főváros környéki erdők állapota alapvetően függ az oda látogató évi 10 millió
ember hozzáállásától. Az erről szóló kiadványsorozat jelen példánya a természetben,
az erdőben való viselkedés néhány íratlan szabályát igyekszik körbejárni.
Ha ellátogatunk a természetjárás „fellegváraiba” a magas hegyekbe, azonnal szembetűnik, hogy a turisták többsége csöndes, fegyelmezett, tájékozott, jó állóképességgel rendelkezik. A mi alacsonyabb hegyeink talán kisebb kihívást jelentenek, ám a
felkészültségnek itt is jó hasznát vehetjük. Fontos, hogy tisztában legyünk az erdei
viselkedés alapvető szabályaival, környezetünk megóvása és a saját biztonságunk,
nyugodt kikapcsolódásunk érdekében egyaránt.

Előkészületek
Mielőtt nekivágunk egy hosszabb túrának, gondoljuk át, hogy megvan-e hozzá a kellő erőnlétünk. Egy 25 km-es túra előtt nem árt, ha abban az évben már van mögöttünk néhány 15 km-es kirándulás. Ne csak saját, de túratársaink erőnlétét is vegyük
számításba, különösen a túra időtartamának megbecslése előtt. Ha nem érezzük
magunkat egészségesnek, ne induljunk hosszú útra. Mindig legyen nálunk megfelelő
ruházat (esőkabát szinte kötelező kiegészítő), a terepnek megfelelő bejáratott cipőt
viseljünk. Nagyobb mennyiségű ennivalót nem szükséges magunkkal vinni, ha útközben van lehetőség élelmiszerhez jutni (gyors energiapótlásra alkalmas csokoládé,
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szőlőcukor persze nem árthat), víz azonban mindig
legyen nálunk! A térképet akkor se hagyjuk otthon,
ha ismerjük úti célunk minden zegét-zugát. Társainkat segítsük az út során; ne hagyjunk senkit nagyon
lemaradni, ha szükséges, tartsunk pihenőket. A túrázás szépsége nem annyira a versengésben, mint
inkább az együttműködésben rejlik.

Ne csapjunk zajt!
A természetet nagy zajban nem lehet megismerni.
Ennél is fontosabb azonban, hogy a természet életét
zavarják az erős hangok. A vadállomány életéhez
nyugalomra van szükség, a párzás, a költés, az utódok nevelése sok fajnál zavarás mellett elképzelhetetlen. Lármás viselkedésünkkel ne zavarjuk az erdő
életét. Ne vigyünk magunkkal rádiót, magnót, ne
járjunk az erdőben motorkerékpárral vagy autóval.
A lármás gyalogos csapatok ugyancsak elriasztják
az erdei állatokat.
Nagy társaságban is lehet fegyelmezetten, csendben
beszélgetve haladni. Nem baj, ha néha hangosan
tartjuk a kapcsolatot, de a túrát ne ez jellemezze. Az
igazi természetjáró utakon igyekezzünk nagyon keveset beszélni, akkor jó eséllyel találkozunk az erdő
vadjaival is.
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Ne térjünk le a kijelölt utakról!
Érdemes a jelölt utakon haladni, már csak azért is, mert
egy jó térképpel a kezünkben így kisebb eséllyel tévedünk el. A régi túraútvonalak vonalvezetése általában
a lehetőségekhez képest a legjobb, nem csak a terepviszonyokhoz, de a látnivalókhoz is igazodik. Ha letérünk az utakról, akkor máshol is sérül az aljnövényzet,
növekszik az erózióveszély. Ennek természetvédelmi
területeken különös jelentősége van. Nem szép látvány
a kanyargós utakat kísérő sok „levágás”, amely a türelmetlenebb turisták lába nyomán kopik és mélyül évről
évre. Gondoljunk arra, hogy kirándulás célja maga az út,
tehát csak akkor vágjuk le, ha nyomós okunk van rá.

Ne gyűjtsünk növényeket,
állatokat!
A begyűjtött állatok odahaza, természetes környezetükből kiszakítva hamar elpusztulnak. Még ha
szabadon engedjük is őket otthon, hamar egy városi
ragadozó, pl. kerti madarak, vagy macska áldozataivá válhatnak. Ha kíváncsiságból egy állatot fogunk;
lepkét, vagy bogarat, a lehető legóvatosabban tegyük,
hogy biztosan ne sérüljön meg. Lehetőleg a befogás
helyén, minél hamarabb engedjük is el. Védett állatokat, pl. kétéltűeket, hüllőket egyáltalán ne fogjunk.
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Hasonló a helyzet a növényekkel is. Letépés vagy kiásás helyett inkább csodáljuk
őket ott, ahol az igazi hazájuk van. A letépett vadon növő virág hamar elhervad,
többnyire már az erdő széléig sem bírja. Ahol gyakran szednek virágot, ott egyes
fajok megritkulnak, esetleg virágaik kisebbek lesznek, leromlik az állomány. Mivel sok
növény védett, a leszedésük komoly bírsággal is járhat. Sajnos különösen sok koratavaszi virág – köztük is leginkább a hóvirág – esik a kirándulók kedvtelésének áldozatául. Ne feledjük, egy szál hóvirág leszedéséért 10.000 Ft bírságot is fizethetünk.

Kutyánkat mindig pórázon vezessük!
Az erdőben kutyánkat mindig tartsuk pórázon. A legszelídebbnek tartott házikedvenc
is megkergethet őzet, szarvast. Ilyenkor akár hosszabb időre is szem elől téveszthetjük. Kutyánk távoli vidám csaholását hallva gondoljunk arra, hogy ez legtöbbször
egyben valamilyen erdei állat riadt menekülését jelenti, amit mi észre sem veszünk.
Az erdőben ráadásul a szabadon kószáló kutyák (pl. a rókák ürülékével érintkezve)
komoly, emberre is veszélyes betegségeket kaphatnak el.

Vigyük magunkkal a szemetünket!
Az eldobált hulladék nem csak sérti más kirándulók tiszta környezethez való jogát,
de a vadvilágnak is kárt okozhat. A szemét elfogyasztása az erdei állatok (őzek, mókusok, madarak) megbetegedéséhez, esetleg fulladásához vezethet. A mérgező hulladékok (pl. használt elemek, műanyagok) évekig mérgezhetik a talajt, a vizeinket. A
Pilisi Parkerdő Zrt. évente 40 millió forintot költ az erdők megtisztítására, ami jelentős
ráfordítás. Ekkora összeg például mintegy 2500 m3 tűzifa árának felel meg, amelyet
100 hektárnyi erdőből lehet kitermelni. Igyekezzünk a nálunk keletkező hulladékot
magunkkal hazavinni. Egy-egy eldobált szemetet be is gyűjthetünk, és a legközelebbi
szelektív szemétgyűjtőig elszállíthatjuk.
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Mit vihetünk haza?
Gyűjthetünk saját használatra gombát, erdei gyümölcsöt. Állami, nem védett területen naponta 2 kg gombát és gyümölcsöt vihetünk magunkkal. Védett területeken a
nemzeti park, magánterületen a tulajdonos engedélyével gyűjthetünk. A gombákat
természetesen (ha csak nem vagyunk tanfolyamot végzett szakértők) mindig ellenőriztessük gombavizsgálóval. Az erdőben szedhető gyümölcsök között alighanem
legnépszerűbb a málna, a szeder, a szamóca és a som. Csipkebogyót, kökényt,
vadalmát ugyancsak sokan gyűjtenek.
Erdei kirándulásainkról hozhatunk még haza leveleket, érdekes ágdarabokat, köveket. (Az elhullajtott agancsokat viszont már be kell szolgáltatnunk a helyi vadásztársaságnak.)
Talán elmondható, hogy a legtöbben mégis fotókat szeretnek hazavinni az útról. A
fényképek megmaradnak, ameddig csak vigyázunk rájuk. Akár 20 vagy 50 év múlva
is felidézhetjük egy régi kirándulás emlékeit. Erdőben fotózni nem könnyű a sajátságos fényviszonyok miatt. Párás, borús időben több sikerrel járunk, mint erős napsütésben. Érdemes az év legszebb időszakaiban egy-egy kirándulást tenni: április
végén az erdei virágok miatt, október végén a lombszíneződés kedvéért. Egy zúzmarás erdőt napsütésben elérni pedig semmi mással fel nem cserélhető élmény!
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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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