
Vigyázzunk közösen
természeti

értékeinkre!

Technikai 
sportok a 
természetben

Technikai_sportok_a_termeszetben_B6.indd   1 2010.10.19.   16:21:25



Technikai sportok  
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 fenn-
maradását azonban nem csak a külső segítségtől kell 
várnunk, megtartásukért mindannyiunknak aktívan ten-
nünk kell. A főváros környéki erdők állapota alapvetően 
függ az oda látogató évi 10 millió ember hozzáállásától. 
Ezért fontos, hogy tisztában legyünk az erdei viselkedés 
alapvető szabályaival. Az erről szóló kiadványsorozat je-
len példánya a technikai sportok okozta problémákkal, 
valamint azok megoldási lehetőségeivel foglalkozik.

Kerekek, ernyők, karabinerek
A hagyományos természetjárás mellett manapság 
sokak körében népszerűek a szabadban űzött tech-
nikai sportok, így a terepkerékpározás, a siklóernyő-
zés vagy a sziklamászás. Sajnos ezek a tevékeny-
ségek, ha nem megfelelő keretek között folytatják, 
sok kárt tesznek a természetben. Sorozatunknak a 
technikai sportokról szóló füzetében sorra vesszük, 
milyen károkat okoznak ezek a hobbik, és miként le-
het hatásaikat mérsékelni.
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A hagyományos 
sportok is…
A természet nyugalmát a hagyományos bakancsos tu-
rizmus is megzavarja. Nagyobb kirándulócsapatok elől 
a félénkebb élőlények a járatlanabb sűrűségekbe hú-
zódnak. Forgalmas kirándulóhelyek környékén láthatjuk, 
hogy a gyepek kikopnak, az utak bemélyülnek, sokszor 
a puszta kőzetig. A védett területek egy része éppen 
azért van elzárva a forgalom elől, hogy ott a leginkább 
érzékeny fajok is tudjanak utódokat nevelni, táplálkozni. 
Európa nagy nemzeti parkjaiban emiatt gyakran három 
övezetet (zónát) alakítanak ki. Az ún. natúrzónában 
nincs gazdálkodás, és a turizmus lehetőségei is korlá-
tozottak. A natúrzúna mellett, az érdeklődőket szolgáló, 
látnivalókban bővelkedő bemutató zóna található. E két 
belső zónát rendszerint a természetközeli gazdálkodás-
nak helyt adó övezet veszi körül. Ha a gyalogos turisták 
többsége nem tér le az utakról, akkor hatásuk a legforgal-
masabb helyeket leszámítva elenyésző. Más a helyzet a 
technikai sportokkal. A siklóernyőzés esetében például, 
a starthelyeken jókora gyepfelszíneket tesznek tönkre 
a hobbijuknak hódolók. Sziklamászáskor ugyancsak 
megsérülhet a sziklai vegetáció (a budai nyúlfarkfű rit-
ka állomány miatt védett például a Budai-hegységben a 
Tündér-szikla), a zavarás következtében a párkányokon 
költő ritka madarak elmenekülnek (pl. kerecsensólyom, 
holló).  A lovaglás talajra gyakorolt hatásai pedig már em-
lékeztetnek a kerekeken guruló technikai sportokéira.
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Motorok, kerekek
A kerékpárok, motorkerékpárok, és a quadok (négykerekű terepmotorok) gumiabron-
csai a bakancsnál jóval komolyabb nyomokat hagynak. Míg a turistautak általában 
csak a legmeredekebb szakaszokon, évtizedek alatt kopnak ki a gyalogos forgalom-
tól, addig a kerekek néhány év alatt lesodorják talajt. 

Erózió, évek alatt 
Az intenzív úthasználat során előbb-utóbb felszínre kerülnek a kövek, amelyek szintén 
kimozdulnak, legurulnak, összegyűlnek az út alsó szakaszán. Az évszázadok alatt kiala-
kuló talajból felszínre kerülnek az út menti fák gyökerei is, melyek az igénybevételtől sé-
rülve előbb-utóbb elveszítik támasztó, vízszállító szerepüket, és a fa lassan elpusztul. A 
sok használat következtében az út valóságos vízmosássá alakulhat, ami összegyűjti a 
lerohanó esővizet, amely tovább pusztítja a felszínt. Miután használhatatlanná válik az út, 
mellette előbb-utóbb párhuzamos ösvények kezdenek kialakulni, hiszen a gyalogosok, ke-
rékpárosok továbbra is el szeretnék érni kedvenc úti céljukat. A két-három-öt új ösvény már 
sokszor országútnyi szélességben pusztítja a hegyoldalt, mígnem a lejtő aljában akár mé-
ternyi magasságú hordalékdombok is összegyűlhetnek. Ha ilyet szeretnénk látni, sajnos 
nem kell messzire menni. A fokozottan védett Tündér-szikla puha mészkövét már keresz-
tül-kasul szántják a nyomok, de a Nagy-Szénásra vezető tanösvény sem járt másképp.

A meredek turistautakat a gyalogos forgalom mellett – ha költségesen is – de rendbe le-
het hozni. A farönkökből épített lépcsők hosszú időn át megóvják az utat, és elég néhány 
évente cserélni az elemeit. Ha azonban a kerékpáros, motoros közlekedés fennmarad, 
a lépcsők hamar tönkremennek. Velük párhuzamosan ismét megjelennek a kikoptatott 
árkok, mivel a kerékpárosok, motorosok egy része nem hajlandó a lépcsők láttán leszállni 
a nyeregből.
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Milyen egyéb károkat okoznak 
a technikai sportok?
A turistautak rongálása csak az egyik kártétel, amely a kerekeken gördülő turizmus 
velejárója. A hegyi bicikliket, krosszmotorokat, kvadokat éppen az utak elhagyására 
(is) tervezték. Az utakról letérők az érintetlen erdőtalajt is „felszántják”. Kiforgatják a 
növények talajban pihenő hagymáit, gumóit, elszakítják gyökereiket. A patakmed-
rekben felforgatják a köveket, melyekhez tapadva élőlények ezrei élnek, az iszapot 
felkavarva megváltoztatják a víz minőségét, amelyet sokszor még olajos szennyező-
déssel is terhelnek. Az utak mélyedéseiben, vagy máshol keletkező tócsákon áthajtva 
kétéltűek „szülőszobáit” semmisítik meg. A vékony talajon kialakuló sziklagyepekben 
még nagyobb a keletkező kár. Sajnos a terepi túrák végcéljai sokszor éppen olyan 
magaslatok, kilátók, várromok, amelyek körül védendő fajokban gazdag sziklagyepek 
foltjait találjuk.
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További kár a motoros járművek zajhatása. A zaj nem csak a pihenésre vágyó gya-
logos turistákat zavarja, hanem sok kilométeres körben a vadállományt is. A zaj haj-
szolja az őzeket, szarvasokat, vaddisznót, amelyek ezáltal az egészségüket károsító 
stresszben, állandó menekülésben töltik napjaikat, különösen a hétvégéket. Bizonyos 
helyeket ezért a vad elkerül, máshol túlzott mennyiségben táplálkozik, erősen „lelegel-
ve” a távolabbi, nyugodtabb erdőrészek cserjéinek, facsemetéinek hajtásait. Ez meg-
nehezíti az erdő megújulását. A zajkeltő sportok jelentős problémát okoznak tehát az 
erdő- és vadgazdálkodásban.

A sok esetben száguldó járművek veszélyeztetik emellett a kirándulók, különösen az 
idősek és a gyerekek testi épségét. Egy esetleges baleset nem csak a jármű elől ide-
jében félrehúzódni nem tudó kirándulón múlhat, hanem a járművet nem kellően uraló 
sportolón is. A parkerdei sétautak alapvetően gyalogosforgalomra vannak tervezve, 
szélességük, a belátható útszakasz hossza stb. nem teszi lehetővé a technikai sportok 
és a gyalogos forgalom egyidejű jelenlétét.

Mi a megoldás? A technikai sportok kedvelői egyál-
talán ne használják a természeti területeket?
Természetesen erről nincs szó. A technikai sportokat szabályozott formában, felelős-
ségteljes módon, a természet és a társadalom érdekeit is figyelembe véve lehet gya-
korolni.

Mindig csak az arra kijelölt helyszínen használjuk eszközeinket. Vannak mászás 
elől nem elzárt sziklák, kerékpáros vagy lovas közlekedésre kijelölt erdei utak.  
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Ezek hollétéről mindig előre tájékozódjunk a helyi nem-
zeti parknál, erdészetnél, vagy a különböző sportszövet-
ségeknél. Fontos tudnunk, hogy ahol nincs megfelelő 
kerékpáros út, ott az új erdőtörvény alapján a helyi civil 
szervezetek kezdeményezhetik a kijelölését az erdésze-
ti hatóságnál. Erről a lehetőségről további információkat 
a területileg illetékes erdészeti hatóság tud adni. 

A krosszmotorok, quadok alapvetően nem az erdőbe 
való sporteszközök. Az ilyen technikai sportok hívei szá-
mára is léteznek ugyanakkor pályák, amelyek haszná-
lata nem okoz kárt a természeti környezetben. Aki moto-
ros járművel az erdőben nem a közutakon, vagy kijelölt 
pályán halad, megbírságolható (természetvédelmi ill. 
erdővédelmi bírság), amelynek összege a 100.000 Ft-ot 
is elérheti. Ha a károkozás mértéke a jármű értékével 
arányban áll, akkor azt a rendőr, vagy a természetvédel-
mi ill. erdővédelmi őrszolgálat őre elkobozhatja. Súlyos 
esetekben bírósági eljárás indulhat a természetkárosító 
ellen, amelynek során akár három év börtönbüntetés is 
kiszabható.

A kijelölt úton haladva is ügyeljünk a gyalogosok és a 
többi sportoló testi épségére. Gondoljunk arra, hogy a 
hobbinkkal nem korlátozhatjuk másoknak a tiszta és 
biztonságos környezethez való jogát. Ha betartjuk a 
játékszabályokat, akkor mindenki feltöltődve, jó élmé-
nyekkel térhet haza erdei útjáról.
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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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