
DEBRECENI EGYETEM

Mezőgazdaságtudományi Kar

Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék

Tanszékvezető: Dr. Juhász Lajos egyetemi docens

TECHNIKAI SPORTOK HATÁSA A PILIS-TETŐ MAGYARFÖLDI 

HUSÁNG (FERULA SADLERIANA) POPULÁCIÓJÁRA

EFFECT OF THE TECHNICAL SPORTS TO THE FERULA SADLERIANA 

POPULATION OF PILIS-TETŐ

Készítette: Lenkei Péter természetvédelmi 

mérnök jelölt

Konzulens: Kozák Lajos egyetemi tanársegéd

Debrecen

2006

1



Tartalomjegyzék

Bevezetés.....................................................................................................................................3

1., Témafelvetés..........................................................................................................................3

2., Szakirodalom áttekintése.......................................................................................................4

2.1., Hazai jogi szabályozás...................................................................................................4

2.2., Nemzetközi jogi szabályozás.........................................................................................8

2.3., Magyarországi tapasztalatok..........................................................................................9

2.4., Nemzetközi tapasztalatok.............................................................................................10

2.5., Német szakirodalom áttekintése...................................................................................11

3., Anyag és módszertan............................................................................................................11

3.1., Alkalmazott módszerek................................................................................................11

3.2., Mintaterület bemutatása...............................................................................................14

3.3., Vizsgálatba vont faj bemutatása...................................................................................15

3.3.2.1., A faj rendszertani helyzete............................................................................16

3.3.2.3., A faj ökológiai igényei, élőhelyének jellegzetességei...................................18

3.3.2.4., A faj elterjedése.............................................................................................19

3.3.2.5. A faj hazai állományainak jellemzése............................................................20

3.3.2.6., Veszélyeztető és korlátozó tényezők.............................................................23

4., Eredmények és azok értékelése............................................................................................25

4.1., Ferula sadleriana felmérés eredményei........................................................................25

4.2., A terület lehatárolása....................................................................................................28

4.3., Az érintett populáció rész állapota...............................................................................29

4.4., Az interjúk eredményei.................................................................................................29

5., Következtetések és javaslatok..............................................................................................30

Összefoglalás.............................................................................................................................32

Szakirodalom jegyzék...............................................................................................................35

Mellékletek................................................................................................................................37

2



Bevezetés

Természeti értékeinkre az emberi tevékenységek sora gyakorol hatást, okozza pusztulásukat, 

vagy  megváltoztatja  az  élőlények  létfeltételeit.  Az  egyes  tevékenységek  más  és  más 

mértékben, léptékben okoznak változásokat. Diplomamunkám célja, hogy a technikai sportok, 

köztük  kiemelten  a  krosszmotorozás,  terepkerékpározás,  siklóernyőzés és  a 

sárkányrepülés hatásait vizsgálja. Noha ezek hatása egyenlőre elhanyagolható az erdészet, a 

bányászat, infrastruktúra bővítés vagy az ipari szennyezések által okozott károk mellett, mégis 

foglalkozni  kell  vele,  mivel  néhány  évtizede  gyakorlatilag  még  nem  léteztek,  és  a 

természetvédelem  nincs  megfelelően  felkészülve  a  kezelésükre.  A  jóléti,  fogyasztói 

társadalmak  növekedésének  egyik  következménye,  hogy  az  embereknek  egyre  több 

szabadidejük  és  pénzük  lesz  kedvenc  sportjuk,  hobbyjuk  űzésére,  ez  a  természeti 

környezetben – akár legálisan, akár illegálisan – űzött technikai sporttevékenység bővülését 

vonja maga után. 

1., Témafelvetés

Lakóhelyem  szűkebb  környezetében  található  a  Pilis-tető.  A hegy  egy  bennszülött  hazai 

növényfajnak, a  magyarföldi husángnak (Ferula sadleriana Ledeb. 1844) az élőhelye, sőt, 

valószínűleg ez az egyetlen populáció a világon, mely a faj fennmaradását biztosíthatja. Az 

élőhelyet  technikai  sportok  megjelenése  szembetűnően károsítja.  Hogy milyen  mértékben, 

erre irányult a diplomamunkámhoz tartozó kutatás. A Pilis-tető fokozottan védett területet egy 

ösvény keresztezi, melyen a hegyikerékpárosok és a motorosok hajtanak keresztül, egy része a 

területnek  pedig  siklóernyősök  és  sárkányrepülősök  által  illegálisan  használt  starthely.  A 

terület hatékony védelméhez fontos tudnunk a technikai sportokat űzők indítékait, szokásait, 

így vizsgálatom erre is irányult.

3



2., Szakirodalom áttekintése

2.1., Hazai jogi szabályozás

A 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről szabályozza azokat az eseteket, amikor a 

technikai sporttevékenységek érintkezhetnek a természeti értékekkel. A törvény II. részében, 

mely a természeti értékek és természeti területek általános védelméről szól, azokat az emberi 

tevékenységek  sorolja  fel,  melyek  a  természeti  értékek  megóvásához  szükségesek,  vagy 

tiltottak a károkozásuk miatt. A paplanernyő és sárkányrepülés korlátozására ad lehetőséget a 

törvény 

35. §-a.

(1) Védett természeti területen a 7. § (2) bekezdésében foglaltakon túl

c)  a  terület  vagy  annak  meghatározott  része  felett  a  természetvédelmi  hatóság  

kezdeményezésére  vagy  szakhatósági  hozzájárulásával  repülés  számára  tiltott  vagy  

korlátozott légteret kell kijelölni.

A jogalkotó  itt  feltehetőleg  veszélyeztetett  madárfajok  védelme  érdekében  adta  meg  a 

hatóságnak  ezt  a  lehetőséget,  de  hasznos  lehet  olyan  helyeken,  ahol  a  paplanernyő  és 

sárkányrepülés  starthelye  veszélyeztetett  növényfajok  élőhelye.  A 37.  §  a  tartózkodást  és 

közlekedést szabályozza,

(2)  Védett  természeti  területen  vagy  annak  meghatározott  részén  a  közlekedést  és  a 

tartózkodást, az (1) bekezdésben foglalt kivétellel - ha a védelem érdekei szükségessé teszik -  

a természetvédelmi hatóság korlátozhatja, illetve megtilthatja.

Ez igen hatásos eszköz lehet különösen veszélyeztetett értékek védelmére. A 38. § szerint

(1) Védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges különösen:

i)  közösségi  és  tömegsportesemények  rendezéséhez,  sportversenyhez,  technikai  jellegű 

sporttevékenység folytatásához;

j)  járművel  történő  közlekedéshez,  az  arra  kijelölt  utak,  az  engedélyezett  tevékenységek  

végzéséhez szükséges munkagépek, valamint a feladatukat ellátó - külön jogszabályokban erre  

feljogosított - személyek járművei kivételével.

Mivel dolgozatom tárgya 4 technikai jellegű sport, melyek egyben járművek is, a törvény ezen 

passzusa  egyértelműen  vonatkozik  rájuk.  A jogalkotó  az  utóbbi,  j)  pontot  az  alábbiakkal 

magyarázza:

A természeti és védett természeti területeken a járművel történő közlekedés (terepmotorozás,  
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hegyi-kerékpározás,  stb.) napjainkban egyre aggályosabb méreteket  öltő mivolta,  valamint  

ezen  tevékenységeknek  a  természetet  nagymértékben  károsító  jellege  indokolja  az  új  

szövegrész  beiktatását  a  természet  védelméről  szóló  törvénybe.  Szükséges  az  ilyen 

tevékenységekkel  szembeni  fellépés  jogszabályokban  biztosított  lehetőségeit  minél  tágabb  

körben meghatározni,  figyelemmel  a  természet  védelméhez  fűződő érdekekre,  különösen  a 

védett természeti területeket károsító tevékenységek megakadályozására.

Ugyanakkor a 38. § (4) pontja a következőt tartalmazza:

A kezelési  terv meghatározhatja a  védett  természeti  területen folytatandó  tevékenységnek 

azokat  a  feltételeit,  amelyek  teljesítése  a  38.  §  (1)  bekezdésében meghatározott  engedély 

beszerzése alól mentesít.

Tehát  a  kezelési  terv  mégis  lehetőséget  adhat  ezek  végzésére,  melyet  a  miniszter  vagy 

önkormányzat a védetté nyilvánítási rendeletben rögzít az erre vonatkozó feltételekkel együtt. 

Szigorú feltételeket rögzít a törvény 40. §-a.

(1)  Fokozottan  védett természeti  területre  történő  belépéshez -  a  jelzett  turistautak  és  

tanösvények  kivételével  -  a  felügyelőségnek az  igazgatóság  szakértői  véleményének 

figyelembevételével  kiadott  engedélye  szükséges.  A  külön  jogszabályok  alapján  erre 

feljogosított  személyek  -  feladatuk  ellátásához  szükséges  mértékben  -  engedély  nélkül  

beléphetnek.

A Pilis-tetőn található magyarföldi husáng állomány is fokozottan védett területen található, 

turistaút azonban csak az állomány délkeleti peremét harántolja. A törvény 42. §-a szerint

(1)  Tilos  a  védett  növényfajok  egyedeinek  veszélyeztetése,  engedély  nélküli  elpusztítása,  

károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.

A törvény 60. §-a szabályozza az ügyész szerepét a természetvédelemben, mely szerint akár 

büntetőeljárást is indíthat, ha a technikai sport természeti értéket veszélyeztet vagy károsít. Az 

eljárási rendelkezések közül a 78. § rendelkezési is érintik diplomamunkám témáját, miszerint

(1) A felügyelőség, illetőleg helyi védett természeti terület esetében a jegyző korlátozhatja,  

felfüggesztheti vagy megtilthatja a védett természeti értéket és területet károsító vagy súlyosan  

veszélyeztető tevékenységeket. A határozat - a védett természeti érték, terület közvetlen vagy  

súlyos  sérelme,  illetve  veszélyeztetése  esetében  -  fellebbezésre  tekintet  nélkül  azonnal  

végrehajthatóvá nyilvánítható.

A 80.  §  a  természetvédelmi  bírság  intézményét  tárgyalja.  A bírságot  a  természetvédelmi 

hatóság szabja ki, adók módjára behajtható, bírságolható aki tevékenységével
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a) a természet védelmét szolgáló jogszabály, illetve egyedi határozat előírásait megsérti;

b)  a  védett  természeti  értéket  jogellenesen  veszélyezteti,  károsítja,  elpusztítja,  vagy  védett  

természeti terület állapotát, minőségét jogellenesen veszélyezteti, rongálja, abban kárt okoz;

c) a  védett  természeti  területet,  továbbá barlangot  jogellenesen megváltoztatja,  átalakítja,  

illetve azon vagy abban a védelem céljával össze nem egyeztethető tevékenységet folytat;

d) a védett élő szervezet, életközösség élőhelyét, illetőleg élettevékenységét jelentős mértékben  

zavarja;

e) a természetvédelmi hatóság engedélyéhez, hozzájárulásához kötött tevékenységet engedély,  

hozzájárulás nélkül vagy attól eltérően végez

Az erdőről és az erdő védelméről 1996. évi LIV. törvény a természetvédelmi jogszabály 

által nem védett területeken is szabályozza a tartózkodást és a közlekedést.  Az erdőterület 

üdülés és sportolás céljából történő látogatásáról a 80. § rendelkezik.

(1)  Az  erdőterületen -  annak  rendeltetésétől  függetlenül  -  üdülés  és  sportolás  céljából 

gyalogosan  bárki  saját  felelősségére  ott  tartózkodhat,  melyet  az  erdőgazdálkodó  tűrni  

köteles, kivéve, ha az arra jogosult a látogatás korlátozását az e törvényben foglaltak alapján  

elrendelte.  A  fokozottan  védett  természeti  területen  levő  erdőben  való  tartózkodásra  a  

természetvédelmi jogszabályok az irányadók.

A 82. § szerint

(2) Az erdőterületen  kerékpározni és lovagolni,  motorral,  illetőleg gépkocsival  közlekedni 

csak az arra kijelölt úton szabad.

A törvény végrehajtásáról szóló 29/1997. (IV. 30.) FM rendelet 99. § szerint

Az  erdőgazdálkodó  a  gyalogos  turizmus  érdekeinek  figyelembevételével  jelölhet  ki  

kerékpározásra és  lovaglásra erdészeti  magánutat.  Kerékpározásra és  lovaglásra az  arra 

alkalmas erdészeti magánút jelölhető ki, amelynek szélessége legalább két méter.

Mivel a technikai sportokat űzők akár tudatlanul is kimerítik kedvenc sportáguk gyakorlása 

közben  a  természetkárosítás  bűntettét,  ezért  a  1978.  évi  IV.  törvényt  a  Büntető 

Törvénykönyvről is említenem szükséges. A törvény 281. § szerint

(1) Aki

a) fokozottan védett élő szervezet egyedét,

b)  védett  élő  szervezet  egyedeit,  feltéve,  hogy  azok  külön  jogszabályban  meghatározott,  
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pénzben kifejezett értékének együttes összege eléri a fokozottan védett élő szervezet egyedei  

esetében megállapított, pénzben kifejezett legalacsonyabb értéket,

c)  az  Európai  Közösségek  Tanácsának  a  vadon  élő  állat-  és  növényfajok  számára  

kereskedelmük szabályozása  által  biztosított  védelemről  szóló  rendelete  A és  B melléklete  

hatálya alá tartozó élő szervezet egyedét jogellenesen megszerzi, tartja, forgalomba hozza, az  

országba  behozza,  onnan  kiviszi,  az  ország  területén  átviszi,  azzal  kereskedik,  illetve  azt  

károsítja  vagy  elpusztítja,  bűntettet  követ  el,  és  három  évig  terjedő  szabadságvesztéssel  

büntetendő.

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki

a)  az  európai  közösségi  jelentőségű  természetvédelmi  rendeltetésű  területekről  szóló 

jogszabály  szerinti  különleges  madárvédelmi  területet,  különleges  természetmegőrzési  

területet,  vagy  annak  jelölt  területet,  valamint  kiemelt  jelentőségű  természetmegőrzési  

területet, vagy annak jelölt területet, vagy

b) védett

1. természeti területet,

2. barlangot,

3.  élő  szervezetek  életközösségét,  vagy  azok  élőhelyét  jogellenesen  jelentős  mértékben 

megváltoztatja.

(3) A büntetés bűntett miatt öt évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott  természetkárosítás a fokozottan védett,  

illetve védett élő szervezet egyedeinek olyan mértékű pusztulását okozza, hogy az elpusztított  

fokozottan  védett,  illetve  védett  élő  szervezet  egyedeinek  külön  jogszabályban 

meghatározott, pénzben kifejezett értékének együttes összege eléri a fokozottan védett élő  

szervezet egyedei esetében megállapított, pénzben kifejezett legmagasabb érték kétszeresét,  

illetve ha a c) pontban meghatározott természetkárosítás a Magyarországon védetté, illetve  

fokozottan  védetté  nem  nyilvánított  élő  szervezet  adott  állományának  fennmaradását  

veszélyeztető pusztulását okozza,

b)  a  (2)  bekezdésben  meghatározott  természetkárosítás  az  európai  közösségi  jelentőségű 

természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabály szerinti különleges madárvédelmi  

terület,  különleges  természetmegőrzési  terület,  vagy  annak  jelölt  terület,  illetve  kiemelt  

jelentőségű természetmegőrzési  terület,  vagy annak jelölt  terület,  védett  természeti  terület,  

barlang, illetve élő szervezetek életközössége vagy azok élőhelye jelentős károsodását vagy  
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megsemmisülését okozza.

(4) Aki a (3) bekezdésben meghatározott természetkárosítást gondatlanságból követi el, vétség 

miatt  két  évig  terjedő  szabadságvesztéssel,  közérdekű  munkával  vagy  pénzbüntetéssel  

büntetendő.

(5) E § alkalmazásában élő szervezet egyede:

a) az élő szervezet egyedének valamennyi fejlődési szakasza, alakja, állapota,

b) az élő szervezetek keresztezéseként és kereszteződéseként létrejött egyed,

c) az élő szervezet egyedének származéka, ami alatt érteni kell az elpusztult élőlényt, valamint  

annak,  vagy  az  élő  szervezet  egyedének  bármely  részét,  továbbá  azt  a  terméket  vagy  

készítményt, amely a felsoroltak valamelyikéből készült, illetve ezek valamelyikéből származó 

összetevőt tartalmaz.

Tehát,  ha a Pilis-tetőn valaki,  a fokozottan védett,  legmagasabb eszmei  értéket  –  100.000 

forint  –  képviselő  magyarföldi  husáng  két  egyedét  bármely  fejlődési  szakaszában 

gondatlanságból,  sportolás  közben  elpusztítja,  két  évig  terjedő  szabadságvesztéssel 

büntethető. Összességében elmondható, hogy a hazai jogi szabályozás igen szigorú, lehetővé 

tenné egy ilyen kis egyedszámú, bennszülött faj állományainak védelmét is.

2.2., Nemzetközi jogi szabályozás

A Környezeti  Tanácsadó Irodák Hálózatához  (melynek munkájában munkakörömnél  fogva 

részt veszek) nagy számú lakossági megkeresés érkezett az utóbbi 2 évben a krosszmotorok 

természetkárosítása  miatt.  Az  egyesület  így aláírásgyűjtést  kezdeményezett  a  jogszabályok 

betartatása és a szabályozás szigorítása érdekében, melynek hatására a Belügyminisztérium 

2005  év  végén  létrehozott  egy  munkacsoportot  civil  szervezetek  és  több  minisztérium 

bevonásával az ügy megoldása érdekében. A Belügyminisztérium vállalta, hogy a hazai EU 

nagykövetségektől tájékoztatást kér a krosszmotorok forgalmazását és a természeti területeken 

való használatát szabályzó jogszabályokról. A követségek jó részétől részletes információkat 

sikerült  szerezni,  ezt  a  munkacsoport  résztvevői  megkapták.  Ezeket  az  alábbiakban 

részletezem:

Ausztriában egyes tartományokban külön szabályozva van a természeti területek használata, 

egyébként a természetvédelmi törvény szabályozza a krosszmotorok közlekedését.

Cipruson nincs általános szabályozás, az Akamas-félsziget tiltott terület, valamint az erdős 

területeken is tilalom van április 1. és november 15. között.
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Csehországban a természetvédelmi törvény tiltja védett területen a motorozást.

Dániában táblákkal jelölik ki az engedélyezett területeket, a helyi rendőrség felel a szabályok 

betartásáért.  Védett  területeken  az  Erdő-  és  Természetvédelmi  Igazgatóság  illetékes,  a 

természetvédelmi terület illegális igénybevétele pénzbírságot von maga után.

Finnországban a krosszmotorozás nem okoz olyan problémát, amely speciális szabályozást 

igényelne,  a  természetvédelmi  törvény  tartalmaz  rendelkezéseket  a  területek  védelme 

érdekében.

Hollandiában egyesületek  birtokában  lévő  pályákon  lehet  motorozni,  ilyen  csak  Noord 

Holland megyében hiányzik, ahol konfliktusok is előfordulnak.

Németországban a  Szövetségi  Talajvédelmi  Rendelet,  a  Német  Motorsportszövetség 

Környezetvédelmi  Irányvonalai  és  a  Természetvédelmi  Törvény szabályozza  a  kérdést.  A 

közúton kívüli területek használatát a környezetvédelmi és az építésügyi hatóság ellenőrzi.

Olaszországban helyi rendeletek szabályozzák a kérdést.

„Németországban a  sárkányrepülős starthelyek  kialakításához  a  terület  tulajdonosának, 

erdészeti-  és  természetvédelmi  hatóságnak  az  engedélye  is  szükséges.  Az  engedélyt 

egyesületek  részére  adják,  az  egyesületen  kívüli  tagok,  más  egyesületek  tagjainak  be  kell 

szerezniük  az  starthely  engedély  birtokosának  írásbeli  hozzájárulását  a  startoláshoz.” 

(BÜCHNER, 2003.) Ez igen hasonló a hazai szabályozáshoz, de az engedélyt egyesülethez 

köti. Így pontosan dokumentálható a starthely használata.

2.3., Magyarországi tapasztalatok

A témában igen nehéz volt érdemi információkat fellelni. Ez talán annak is köszönhető, hogy 

a  technikai  sportokat  még  viszonylag  kevesen  űzik,  és  csak  néhány  éve  alakultak  ki 

konfliktusok a természetvédelem és a sportolók között. A hazai sárkányrepülősöket informáló 

honlapon  (www.sarkanyrepüles.hu)  külön  jelölik  azokat  a  starthelyeket,  ahol  a 

természetvédelmi hatóság engedélye szükséges a felszálláshoz, vagy tiltott a felszállás. Ezen a 

honlapon szerepel a Pilis-tető két starthelye is, mint tiltott starthely.

A 2004. évi I. tv a sportról szintén szabályozza a természetvédelem és a sport viszonyát:…a 

sport fejlesztését össze kell hangolni a … környezet- és természetvédelemmel,…

23§(4)  a  szakszövetség  szabályzataiban  köteles  a  környezet-  és  természetvédelmi… 
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követelményeket…érvényesíteni.

67§(3) …a szervező köteles… a környezet-  és természet védelmére vonatkozó előírásokat 

teljesíteni.

„Problémák, konfliktusok, Illegális versenyek köre:

Felhagyott  területen  autós  és  motoros  vetélkedők,  gyorsulási  versenyek  –  büntetőjogi 

kategória

Védett természeti területen terepmotorozás – visszafordíthatatlan természeti károk okozása (1.

ábra: Krosszmotorok és quadok illegálisan a Bodrogzugban. Fotó: E-Misszió Egyesület)

Országos jelentőségű védett szikes tó területén engedély nélkül kiépített pálya és üzemeltetése

Rendszeresen versenyző által védett természeti terület használata gyakorlótérként 

Be  nem  jelentett  tereprally  verseny  (2003.  Szilvesztere  GPS  Challenge)  –  gyepterület 

rongálása.

A legtöbb problémát az illegális versenyek és a szervezetlen egyéni edzések jelentik.” (KISS, 

2005.)

2.4., Nemzetközi tapasztalatok

A német szakirodalom szerint „a sárkány- és paplanernyős sportot folytatók száma viszonylag 

egyenletes,  nagy növekedés nem várható,  hiszen magas szintű szakmai ismereteket és sok 

gyakorlást igényel mindkét sportág. Viszont a repüléshez megfelelő starthelyek szükségesek, 
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hiszen  csak  ellenszélben  lehetséges  a  felszállás.  Több  kutatás  is  vizsgálta  az  emlős  és 

madárfaunára  gyakorolt  hatását  a  paplanernyős  repülésnek.  A zergék  és  mormoták  nem 

tekintik  ragadozónak  a  paplanernyőt,  hiszen  más  a  röpképe.  Szirti  sasokkal  végzett 

megfigyelések arra vezettek, hogy ennél a fajnál nem okoz zavarást, ha a fészkelési helytől 

távolabb repülnek,  néha egyazon termikben köröznek. A  fészkelési  hely 300-500 méteres 

körzetében védekező magatartást tanúsítanak, védik a fészket. Viszont a starthelyek környékén 

itt  is  tapasztalható  a  terület  túlhasználata.”  (KLAASSEN,  2003.)  A paplan  és  siklóernyős 

sportban  Magyarországon  sem  várható  drasztikus  növekedés,  hiszen  viszonylag  kevés 

hegyünk  és  starthelyünk  van,  és  a  sport  űzéséhez  nagyon  komoly  vizsgák  letételére  van 

szükség.

A motorsportokban nagy hangsúlyt helyeznek a megelőzésre, a Német Motorsportszövetség 

környezetvédelmi szabályzata példamutató: „2 kulcsterület

környezeti tervezés (a rendezvény előkésztése, környezetvédelmi megbízott kijelölése)

környezeti beszámoló (a ténylegesen elért hatások, és értékelés)” (KISS, 2005.)

2.5., Német szakirodalom áttekintése

A  Sport  und  Natur  Egyesület  rendszeresen  összegzi  a  természetvédelem  és  sportok 

kapcsolatával foglalkozó szakirodalmat, és ezt rendszeresen frissített bibliográfiájában. Az 51 

oldalas  kiadvány kizárólag hivatkozásokat  tartalmaz,  sportágak szerint  csoportosítva.  Nem 

szerepel benne motorizált sportokra vonatkozó hivatkozás, viszont 3 oldal a paplanernyő és 

sárkányrepülésről és 5 oldal a kerékpársporttal kapcsolatos szakirodalom.

3., Anyag és módszertan

3.1., Alkalmazott módszerek

3.1.1., Az engedély

A Pilis-tetőn végzett fajfelméréshez kutatási engedélyt kértem az illetékes Közép-Duna-völgyi 

Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Vízügyi  Felügyelőségtől.  Mivel  a  terület 

vagyonkezelője  a  Pilisi  Parkerdő  Részvénytársaság,  az  engedélyt  tőlük  is  megkértem.  Az 

engedélyben felhívták a figyelmet, hogy a terület növény- és állatvilága nem sérülhet, hogy 
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kivel  kell  a  kapcsolatot  tartanom  és  a  kutatás  eredményeiről  a  hatóság  számára  milyen 

formában kell beszámolnom.

3.1.2., Időszak

A növényzet felmérését két időpontban végeztem, 2005. május 16-án és 2005. június 19-én. 

Az  első  időpontban  a  magyarföldi  husáng  vegetatív  részeit  –  tőlevélrózsáját  –  lehetett 

megfigyelni,  a  második  időpontban  pedig  a  virágzó  példányokat  is.  Az  illegális 

sporttevékenységek folytatását 8 különböző időpontban vizsgáltam. Az kérdőíves felmérést 

2006 március 10. és 20. között végeztem el.

3.1.3., Módszer

Vizsgálatom kiterjedt a Pilis-tető magyarföldi husáng állomány kiterjedésének felmérésére, a 

technikai sportok által igénybe vett területen a vegetatív és reproduktív életszakaszban lévő 

(virágzó)  példányok  számának  felmérésére,  a  sporttevékenység  helyszíni  szúrópróbaszerű 

ellenőrzésére  és  az  érintett  sportágakat  űzők  internetes  kérdőíves  felmérésére  (2.  ábra:
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Magyarföldi  husáng  élőhely.  Fotó:  Lenkei  P.).  A  felmérést  3  sportág  (hegyikerékpár, 

krosszmotor, siklóernyő) képviselői között internetes levelezőlistákon keresztül juttattam el az 

érintettekhez. Az állomány kiterjedésének vizsgálata során a Duna-Ipoly Nemzeti Park Pilisi 

Tájegységének vezetőjével előzetesen egyeztettem, hogy pontosan mely területen érdemes a 

vizsgálatot végeznem.

3.1.4., Mintavételi mód

Mivel az élőhely igen kis területre koncentrálódik, a Pilis-hegy délkeleti gerincét a pilisszántói 

kőbányától felfelé 4-5 méterenként a hegy szintvonalakkal párhuzamosan a meredek gerincet 

harántolva végigjártam, és az állomány szélső pontjainak koordinátáit regisztráltam Garmin 

geko  201  típusú  műholdas  helyzetmeghatározó  eszközzel.  A  viszonylag  alacsony 

növényborítás és nagy égbolt láthatóság miatt a felmérés alatt a műszer általában 3-6 méteres 

horizontális  pontosságot  jelzett.  Az így kapott  pontokat  rávezettem a Duna-Ipoly Nemzeti 

Park térinformatikai feladatokkal foglakozó kollégájától kapott 1:10000 méretarányú digitális 

térképre  és  légifotó  térképre.  Ennek  eredményeként  megkaptam  az  állomány  elterjedését 

körülíró poligonokat. Ezeket könnyedén egybe lehetett vetni a digitális térképen és a légifotón 

is  jól  azonosítható  kitaposott  ösvénnyel,  melyet  a  krosszmotorosok  és  hegyikerékpárosok 

használnak, illetve a starthellyel, ahonnan a sárkányrepülősök és paplanernyősök felszállnak. 

A első állományfelmérés alkalmával az egyik starthely közepén, és vele párhuzamosan egy 

ettől 8 méter távolságra lévő, de a taposás által nem veszélyeztetett területen véletlenszerűen 

kijelöltem egy szabványos 2*2 méteres mintavételi kvadrátot, és megszámoltam a kvadrátba 

eső  magyarföldi  husáng  példányokat  (3.  ábra:  Mintavételi  kvadrát.  Fotó:  Lenkei  P.).  A 

második felmérés alkalmával ugyanezen kvadrátokban a virágzó példányok számát mértem 

fel.
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3.1.5., Interjúk

Információkat szerettem volna gyűjteni 

azon technikai sportágak képviselőitől, 

akik a Pilis-tetőn a magyarföldi husáng 

élőhelyen  hódolnak  hobbyjuknak.  A 

kérdések  egy  része  azt  igyekezett 

felmérni,  hogy  mennyire  vannak 

tisztában  a  természetvédelmi  törvény 

vonatkozó részeivel, egy kérdés pedig 

konkrétan  arra  vonatkozott,  hogy  a 

helyszínen jártak-e. Az interjúkat az 1-

2-3. sz. mellékletben ismertetem.

3.2., Mintaterület bemutatása

A  Pilis-tető  vagy  Pilis-hegy 

növényföldrajzi  szempontból  az 

Északi mérsékelt övi flórabirodalomba 

(Holarktis),  a  Közép-Európai 

flóraterület  Pannóniai  flóratartományába  (Pannonicum)  tartozik.  Ezen  belül  a  Dunántúli-

középhegység  flóravidéke  (Bakonyicum)  Pilis-Budai-hegység  és  Gerecse  (Pilisense) 

flórajárásba. A magyarföldi husáng populációja a Pilis-tetőn saját mérésem szerint 508-741 m 

tszf-i magasságban, délkeleti kitettségben, dachsteini mészkő alapkőzeten, típusos rendzina 

talajon él. „A közeli dobogókői obszervatórium adatai alapján az évi középhőmérséklet 7,1 

°C,  a  csapadékösszeg  707  mm.  Ugyanakkor  a  délies  lejtő  mikroklímája  ettől  lényegesen 

eltérhet.” (CSÓKA, 2004.) A husáng-populáció a Pilis-hegy meredek délkeleti sziklaletörése 

felett  sajmeggyes  karsztbokorerdő  (Ceraso-Quercetum  pubescentis)  és  pusztafüves 

lejtősztyepp  (Cleistogeno-Festucetum  rupicolae)  alkotta  mikromozaik  tagja.  Egyedei 

elszórtan  megtalálhatók  még  a  sziklafal  hasadékaiban,  valamint  a  sziklák  alatt  a  hársas 

törmeléklejtő-erdő  (Mercuriali-Tilietum) szegélyében is (KALAPOS,1998.). A területet 550 

méter magasságban keresztezi a zöld turistajelzés, közepesnek mondható turistaforgalommal, 

illegális  hegyikerékpáros  és  krosszmotoros  forgalommal.  A terület  felső  része  aszfalt  úton 

megközelíthető,  sorompóval  elzárt,  a sorompók azonban megfelelő álkulccsal  vagy csőrös 
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fogóval  könnyedén  nyithatók  (4.  ábra:

Kapuk  hiányában  a  krosszmotorral  is

könnyű a területre jutni. Fotó: Lenkei P.)

.  Így  a  paplanernyősök  és 

sárkányrepülősök  könnyedén 

megközelíthetik.  Alulról  szintén 

megközelíthető terepjáró járművel, itt is 

sorompó  határolja  az  utat.  A  terület 

felső  részén  az  egykori  katonai 

támaszpont  határolja.  Az  élőhely  600 

méter  feletti  részét  kerítés  védi  a 

vadrágástól és az illegális területhasználattól, a kerítés azonban több helyen sérült, a kapuk 

hiányoznak. Az élőhely felső, északnyugati részén ösvény halad keresztül krosszmotoros és 

hegyikerékpáros forgalommal, és itt két nagyobb gyepterületet a siklóernyős és sárkányrepülős 

sportolók starthelyként használnak. Ugyancsak jelentős gyalogos turistaforgalom taposásának 

van kitéve a terület, hiszen szép kilátás nyílik innen a Pilisi-medencére és Pomáz, Csikóvár, 

Pilisszentkereszt irányába. 

3.3., Vizsgálatba vont faj bemutatása

3.3.1., A faj morfológiai leírása

A magyarföldi husáng nagy termetű, 1-1,5 m magasra is megnövő, sárga-sárgászöld, színű 

növény. A szár sima, hengeres, felső része sokágú. Többszörösen szárnyalt levelei nagyok, 30–

50 (–70) cm hosszúak is  lehetnek.  A levélhüvely nagy (5–8 cm hosszú),  erősen felfújt.  A 

levélcimpák  szálasak,  1–3  cm hosszúak,  1–2  mm  szélesek,  szélük  és  a  levélgerinc  apró 

fogaktól  érdes.  A virágzat  többszörösen  összetett  ernyő.  Jellemző,  hogy az  ernyő egy-két 

oldalága  a  többin  túlnyúlik,  és  újabb  kisebb  ernyőt  hordoz.  A gallér-  és  gallérkalevelek 

hiányoznak. A virágok sárgák. Kopasz ikeraszat termése 8–10 mm hosszú, 4–6 mm széles, 

lapos, bordás (5. ábra: Magyarföldi husáng a Pilis-tetőn. Fotó: Lenkei P.). 
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3.3.2., Ökológiai jellemzők

3.3.2.1., A faj rendszertani helyzete

A  magyarföldi  husáng  (Ferula  sadleriana 

Ledeb. 1844) érvényes tudományos nevének 

szinonímái  a  következők:  Peucedanum 

sibiricum W. et  K. 1801 non Willd.,  Ferula 

sibirica Sadler 1825, Ferulago sadleri Griseb. 

et Schenk 1853

A  növény  az  ernyősvirágzatúak  Apiaceae 

(Umbelliferae) – családjába tartozik, magyar 

társneve:  Sadler-husáng.  A  magyarföldi 

husángot  a  XVIII.-XIX.  század  fordulóján 

Kitaibel  Pál  fedezte  fel  Pilisszántó felett,  a 

Pilis-hegy  délkeleti  sziklaélén,  és 

Peucedanum  sibiricum-nak  határozva 

jelentette  meg  „Icones”  című  művében.  A 

növény  mintegy  50  évvel  később  Sadler 

József cseréje folytán jutott el Carolus Fridericus Ledebourhoz,  a  Ferula nemzetség ismert 

szakértőjéhez, aki 1844-ben új fajként, Ferula sadleriana néven írta le „Flora Rossica” című 

munkájában. A faj önállóságát azóta sem vonták kétségbe. A fajnak két alakját ismerjük, egyik 

a „forma sadleriana”, amely ovális, a másik a „forma stenocarpa BORB. 1896” amely keskeny, 

hosszúkás termésekkel bír. (BORBÁS, 1940.)

3.3.2.2., A faj biológiája

A magyarföldi  husáng  karógyökérrel  áttelelő  polikarp  évelő.  A magból  tavasszal  kikelő 

csíranövények két karcsú sziklevelet hoznak. Ezek elszáradásával a növény nyár közepére a 

karógyökérbe húzódik vissza, amelyből tavasszal kihajtva a növény legalább 2-3 levelet hajt, 

kedvezőtlen termőhelyi körülmények közt még több évig csak tőlevélrózsát képez (vegetatív 

életszakasz) miközben egyre több tartaléktápanyagot halmoz fel.

A megfelelő  fejlettség  elérése  után  a  tő  reproduktív  életszakaszba  lép,  és  –  tenyészkerti 

körülmények között minden évben – termőre fordul: virágzó hajtást fejleszt és termést hoz. 

Egyes egyedek élettartama meghaladja a 10 évet. Az ex situ állomány egyedei a reproduktív 
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életszakaszba lépést követő minden évben virágot (június-július táján) és termést hoztak. Ezt a 

jelenséget megfigyelték a pilis-tetői állomány számos egyedénél is. Olyan tövek jelenlétére is 

volt példa, amelyek több évi magérlelés után csak tőlevelet neveltek, vagy egyáltalán nem 

jelent meg hajtásuk (KALAPOS, 1998.).

A maghozamot – a pilis-tetői  populáción végzett  hosszú távú megfigyelések szerint  – 

több tényező is befolyásolja. Az egyik a területen élő nagytestű növényevők — feltehetően a 

muflon – okozta rágáskár volt. Az állatok csak a virágos töveket károsítják, ezeknek is csak a 

szárát  fogyasztják,  a  talajfelszín  felett  mintegy  10-50  cm-rel  leharapva,  a  tőlevélrózsát 

ugyanakkor  érintetlenül  hagyva.  Az  így  megcsonkított  egyedek  részesedése  jelentősen 

változott az évek során. A legjelentősebb vadkártétel 1985-ben volt, amikor a virágos tövek 

57%-a esett áldozatul, a legalacsonyabb a 1995. és 1996. években, mikor ez csupán 1 % volt. 

Egyes  években  a  vadrágás  csak  a  populáció  egyes  pontjain  mutatkozott,  de  ott  számos 

példányt érintett. 1992-ben a Természetvédelmi Igazgatóság kerítést emelt a husáng-populáció 

felső,  mintegy 2/3 része  körül,  ezt  követően rohamosan csökkent  a  rágáskár  (KALAPOS, 

1998.).

Napjainkra a kerítés ismét több helyen meg van sérülve.

Ugyanezt  a  jelenséget  lehetett  tapasztalni  a  nagy-pisznicei  populációnál  is,  ez  segített 

felismerni az élőhelyek bekerítésének szükségességét.

A másik  tényező  az  ernyő  megtermékenyülésének  és  termésképzésének  mértéke  volt. 

Legfeltűnőbbek a teljesen terméketlenül maradt virágos egyedek voltak, amelyek szára ugyan 

vadrágástól  mentes  maradt,  ernyőjük  mégsem hozott  termést.  A legkedvezőtlenebb  év  az 

1990-es volt, ekkor a növények 28,9%-a maradt terméketlen, míg 1979-ben ez az arány csak 

3,4% volt.  A termést  érlelő  példányok  ernyői  rendszerint  magas  termékenyülési  hányadot 

mutattak (az ernyőcskék közel minden sugara ikerkaszatot  viselt),  ám egyes években ettől 

eltérés  mutatkozott.  Az  ebből  a  szempontból  mélypontot  jelentő  1984-es  évben  az 

egyedenként  becsült  megtermékenyülés  átlagosan  27%  volt.  Bizonyos  években  a 

megtermékenyülés elmaradása és a vadrágás együttesen lépett fel, és jelentősen visszafogta a 

populáció  reproduktív  sikerét.  A  leggyengébb  eredmény  1990-ben  illetve  1985-ben 

jelentkezett, mikor a reproduktív tövek mindössze 20%-a illetve 22 %-a tudott termést érlelni 

(KALAPOS, 1998.).

Szintén szoros összefüggés áll fenn egyes populációs és időjárási sajátságok közt. 
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A mintegy négyezer tövet számláló pilis-tetői állomány mérete csapadékos tavaszú években 

emelkedik, száraz évkezdetnél csökken, a változás mértéke igen nagy is lehet.  E többször 

termő évelő  növény populációjában a  vegetatív  állapotú  egyedek száma rendszerint  jóval 

magasabb és kevésbé változékony, mint a reproduktív állapotúaké. Bőséges csapadék esetén 

egyaránt  nő  a  vegetatív  egyedek  tőleveleinek  száma  és  hosszúsága,  a  reproduktív  tövek 

populáción belüli részesedése, hajtásmagassága és maghozama. A populáció magtermése akár 

két nagyságrendnyit (104-106) is ingadozhat (KALAPOS, 1998.).

A  magyarföldi  husáng magbankjának sajátságairól,  hosszútávú  magtúlélési  kísérletek 

alapján számos információval rendelkezünk. A husáng magok túlnyomó többsége megfelelő 

körülmények közé kerülve magnyugalom nélkül, azonnal csírázik. A kísérletben a talajban 60 

cm mélyen ősszel elásott magvak több, mint 90%-a még a következő tavasz beköszönte előtt a 

mélyben kicsírázott. 

Az  előásott  anyagból  az  első  tavaszon  további  2%,  a  másodikon  5%,  a  harmadikon  és 

negyediken  0%  csírázott.  Tehát  a  magok  legfeljebb  10  %-a  képez  rövid  élettartamú, 

perzisztens  magbankot.  Ebből  következik,  hogy  a  populáció  nem  rendelkezik  a  talajban 

hosszabb  ideig  elfekvő  magkészlettel,  ami  a  populáció  dinamikájára  egyfajta  kiegyenlítő 

hatással  lehetne.  Az  elfekvő  propagulumforrás  szerepét  valószínűleg  a  több  évig,  esetleg 

évtizedig életképes dormans karógyökér töltheti be a husángnál (CSONTOS et al., 1998.).

A populáció rendszeres ellenőrzése az elmúlt 15 évben azt mutatta, hogy az  egyedsűrűség 

térbeli súlypontjai kb. másfél évtized alatt  némileg változtak a populáción belül,  ugyanis 

egyes, a 80-as évek elején husángban gazdag helyek a 90-es évek közepére elszegényedtek, 

illetve  a  korábban  vegetatív  egyedekben  bővelkedő  foltokon  a  reproduktívak  kerültek 

túlsúlyba. Az elszegényedés sokszor ott jelentkezett, ahol a bokorerdő, illetve a mészkedvelő 

tölgyes  lombsátra  időközben  záródott  a  gyep  felett.  A populáció  térbeli  kiterjedésében 

ugyanakkor jelentős változás nem volt észlelhető (KALAPOS 1998).

A demográfiai viszonyok tekintetében fontos befolyásoló tényező a  muflonok kártétele a 

virágzás előtt álló állományban 2004-ben is, mely egyes termőhelyeken nagy tömegben vonta 

ki a potenciális virágzó egyedeket a szaporodási ciklusból.

3.3.2.3., A faj ökológiai igényei, élőhelyének jellegzetességei

A magyarföldi  husáng hemikriptofiton életformájú faj,  alapvetően mészkedvelő,  leginkább 

mészkövön  és  dolomiton,  de  estenként  andeziten  is  előfordul.  A  meleg,  száraz,  laza, 
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bázisokban gazdag, humuszban szegény szikla- vagy törmeléktalajok növénye.

A faj relatív ökológiai indikátorértékei  BORHIDI (1993) szerint: TB: 8, WB: 2, RB: 8, NB: 1, 

LB: 8,  KB: 7.  Szociális  magatartástípusa:  unikális  specialista,  cönológiai  karaktere:  Aceri  

tatarico-Quercion (BORHIDI, 1993.).

3.3.2.4., A faj elterjedése

A  magyarföldi  husáng  pannon-dácikus  endemizmus,  interglaciális  reliktum,  amely  a 

pleisztocén eljegesedéseket túlélve a Kárpát-medencében néhány, kis egyedszámú, elszigetelt 

populációban  maradt  fenn  (6.  ábra:  A magyarföldi  husáng  elterjedési  térképe  (TATÁR,

1938.)). A Ferula nemzetség a Mediterráneum keleti részétől Közép- és Belső-Ázsiáig honos. 

Mindenütt  sziklagyepek  és  sztyepplejtő-bokorerdő  mozaikok,  illetve  karsztbokorerdők, 

sziklaerdők, sziklagyepek és sziklai cserjések jelentik alapvető élőhelyét.

6. ábra: A magyarföldi husáng elterjedési térképe (TATÁR, 1938.)
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A faj első ismert herbáriumi adata 1875-ből, Simkovics Lajostól származik, aki a pilis-tetői 

élőhelyről  gyűjtötte.  A nagy-pisznicei  előfordulására  vonatkozó első  adat  1940-ből,  Boros 

Ádámtól ered. A faj dél-börzsönyi állományának 1938-as Jávorka Sándortól származó adata 

után a fajt ugyanezen élőhelyen 1999-ben Nagy Józsefnek, 2001-ben pedig Békefi Andrásnak 

sikerült újra megtalálni. A Bükkből az első bélkői adat 1922-ből, Jávorka Sándortól ered.

A 2004-es felmérések szerint  a pilis-tetői  összefüggő, legnagyobb hazai állomány mintegy 

4500 tövet számlál, a nagy-pisznicei állomány összesen 409 töves, a dél-börzsönyi állomány 

pedig  171  példányból  áll  (7.  ábra:  A  magyarföldi  husáng  jelenlegi  elterjedése

Magyarországon. 1. Gerecse; 2. Pilis; 3. Börzsöny; 4. Bükk).

7. ábra: A magyarföldi husáng jelenlegi elterjedése 
Magyarországon. 1. Gerecse; 2. Pilis; 3. Börzsöny; 
4. Bükk

3.3.2.5. A faj hazai állományainak jellemzése

Pilis-tető

A Pilis-tetői élőhelyen 2004-ben megközelítőleg 4500 tő magyarföldi husángot számoltak.

Az állomány a Pilis-tető platójának a bekerített déli-délkeleti szélén, illetve a Pilisszántó felé 

leszakadó sziklafal felső részein található. 

A volt  katonai  területről  a  földúton  lefelé  haladva  a  magyarföldi  husáng  egyre  nagyobb 

tőszámmal fordul elő a sziklagyep zavartalan részein egészen a letörésig, valamint a környező 

bokorerdő széleibe is benyomul.

A terület a Duna-Ipoly Nemzeti Park részeként országos védelem alatt áll, fokozottan védett 

terület,  Bioszféra  Rezervátum.  A Natura 2000 természetvédelmi  hálózatba  jelölt  „Kiemelt 

jelentőségű  különleges  természet-megőrzési  terület”  „Pilis  és  Visegrádi-hegység”  néven 
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(területkód: HUDI20039). Az élőhely a Pilisi Parkerdő Rt. vagyonkezelésében áll. 

A minden  évben  rendszeres,  a  területet  leginkább  a  tavaszi  és  őszi  periódusban  terhelő 

illegális  sárkányrepülős,  siklóernyős és  paplanernyős tevékenység a  taposási  hatás  miatt  a 

termőhely középső részén az előző években lehetetlenné tette fiatal példányok megjelenését. 

Az elmúlt  években ez  a  hatás  csökkent,  ennek eredményeként  az  élőhely középső részén 

számos magonc jelent meg, és a virágzó egyedek száma is  emelkedett.  Az Orosdi-réten a 

megelőző években csupán néhány tő volt megfigyelhető, idén viszont 80 tőnél nagyobb ott az 

állomány, ami azt jelenti, hogy a növényfaj terjedőben van, egyedszáma ezen az élőhelyen 

növekszik.

Nagy-Pisznice, Gerecse

A gerecsei husáng-állományt 2004-ben összesen 409 tő jelentette.

A Nagy-Pisznicén három kis területű, körbekerített foltban találhatóak meg az egyedek, ezen 

felül egy pilisi betelepítésből származó, mára mindössze öt tövet számláló állomány is jelen 

van a területen.

Élőhely: Mészkőpadon nyílt sziklagyep, mely a taposás miatt degradálódik. 

Az  ELTE  Botanikus  Kert  magyarföldi  husáng  tenyészállománya  gerecsei  magokból 

származik, az ex situ állományból 30 egyedet telepítettek vissza a Nagy-Pisznicére. 

A terület  országos  védelem  alatt  áll,  a  Duna-Ipoly  Nemzeti  Park  Igazgatóság  Gerecsei 

Tájvédelmi   Körzetének  részét  képezi,  fokozottan  védett  terület.  A  Natura  2000 

természetvédelmi  hálózatba  jelölt  „Kiemelt  jelentőségű  különleges  természet-megőrzési 

terület”  „Központi-Gerecse”  néven  (területkód:  HUDI20030)  Az  élőhelyek  a  Honvédelmi 

Minisztérium Süttői Erdészete vagyonkezelésében állnak.

A nagy-pisznicei élőhely egyik 210 töves állományfoltjában 110 virágzó tő és 100 meddő tő 

volt megfigyelhető, ami azt jelenti, hogy a virágzó és nem virágzó egyedek száma csaknem 

megegyezik. Muflon általi károsítás ezen az élőhelyen nem történt.

Egy másik  állományfolt  2004-es  állapota  jól  példázza  a  túltartott  vadállomány kártékony 

hatását, hiszen itt 204 tőből mindössze négy tő virágzott, a többi, valószínűleg már virágzás 

előtt  álló  példányt  (mely  magasabb,  feltűnőbb  a  meddő  töveknél)  a  muflonok  teljesen 

lerágták. A területen 137 meddő tő volt megtalálható, így – feltételezve, hogy a lerágott, vitális 

tövek nagyrészt virágoztak volna – a virágzási arány 1/3-os.
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Egy harmadik  állományfolt  virágzási  aránya  csekély,  a  20  egyedes  állományban  18  nem 

virágzó  tő,  2  virágzás  előtt  álló  tő  volt  fellelhető.  A  muflon  rágásnyomok  ebben  az 

állományban is megtalálhatóak voltak.

A pisznicei  betelepített  állomány a  2004-es  évben  nem  szaporodott,  az  5  megtalált  tő 

mindegyike muflonrágás áldozata lett.

Ördög-hegy (Ördög-oldal), Dél-Börzsöny

A magyarföldi husáng börzsönyi állományát 2004-ben 171 tőben határozták meg.

A faj dél-börzsönyi lelőhelyét a mindössze néhány négyzetméteres kis mozaikokban jelenlevő 

tenyészterületek adják a Nagymaros és Zebegény között lévő Ördög-hegyen, ahol 2004-ben 59 

virágzó, 67 rágott és 45 vegetatív tő volt megtalálható. Az állomány összetétele (a vadrágás 

eredményét figyelmen kívül hagyva) 2/3 részben reproduktív és részben 1/3 vegetatív egyed. 

A területen  a  muflon  egyedszám visszaszorításának  eredményeként  jelentősen  csökkent  a 

vadkárosítás  mértéke.  A muflon  mellett  azonban  a  gímszarvas  is  károsítja  a  magyarföldi 

husáng állományt, a sekély talajban gyökerező egyedek tövestől való kitépésével. 

Élőhely: a Dél-Börzsönyben öt élőhelyfoltban van jelen a  magyarföldi husáng . Ezek zöme 

molyhos  tölgyes  bokorerdőbe  ékelődött  Agropyron  intermedium gyepfolt,  amely  andezit 

agglomerátumra  települt  sziklás-köves  váztalajon,  kb.  5-6  cm-es  termőrétegen  alakult  ki. 

Gyepalkotó az Agropyron intermedium és a Phleum phleoides, néhány helyen Bromus fajokkal 

társulva.

Szembetűnő a gyep degradáltsága, melyet főként a Fallopia convolvulus, Bromus tectorum és 

a Sisymbrium orientale jelez. Több helyen vadfekvés, taposás, túrás nyoma látható. 

A terület országos védelem alatt áll, a Duna-Ipoly Nemzeti Park részét képezi, védett terület. A 

Natura 2000 természetvédelmi hálózatba jelölt  „Kiemelt  jelentőségű különleges természet-

megőrzési terület” „Börzsöny ” néven (területkód: HUDI20008). Az élőhelyek az Ipolyerdő 

Rt. vagyonkezelésében állnak.

Börzsöny, Szob-Budapest vasútvonal melletti élőhely

Az ördög-hegyi állomány mellett  – vélhetően az északnyugati  szelek szállító hatása miatti 

spontán  megtelepedést  követően  –  a  jelzett  élőhelytől  egy  kilométerre  található  egyetlen 

kifejlett tő husáng a Budapest-Szob vasútvonal mellett. A magyarföldi husáng a vasúti töltés 

meredek (40-45 fokos) rézsűjében él. A terület a MÁV Rt. vagyonkezelésében áll. 
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Bélkő, Bükk

Élőhely: A husáng sajmeggyes molyhos-tölgyes bokorerdő (Ceraso-Quercetum pubescentis) 

tisztásain él, ahol Agropyron intermedium-Carex humilis gyepek uralkodnak.

Jellemző fajok: Cornus  mas,  Cotinus  coggygria,  Fraxinus  excelsior,  Quercus  pubescens,  

Rosa canina,  Rosa spinosissima, Agropyron intermedium, Carex humilis,  Festuca pallens,  

Campanula  sibirica  ssp.  divergentiformis,  Jurinea  glyacantha,  Teucrium  chamaedrys,  

Teucrium  montanum,  Thalictrum  minus,  Thalictrum  foetidum,  Iris  pumila,  Centaurea 

triumfetti, Asyneuma canescens, Carduus collinus

2001-ben 255 magyarföldi husáng élt a területen, amelyből mindössze három tő volt a védett 

területen, a többi a mészkőbánya területén élt. A vadkárosítás mértéke csekély volt, mindössze 

3 egyedet érintett

Az 1980-as évek közepén – a bányászati termelés kiteljesedése miatt – a teljes magyarföldi 

husáng állományt kiásták és áttelepítették a Nagy-Pisznicére. Miután a Nagy-Pisznicéről is 

előkerült  állománya,  az  áttelepített  állományt  megsemmisítették.  Közben  Vácrátóton  az 

eredeti bélkői állományból tenyészetet hoztak létre, melyből egyszer vagy kétszer telepítettek 

vissza a Bélkő akkor már védetté nyilvánított nyugati ormára. A legtöbb itt talált tő 7 db volt, 

de volt  olyan év,  hogy egyet  sem találtak.  Az eredeti  bélkői  állomány mintegy 30 körüli 

tőszámmal vészelte át a bányászati tevékenységet. A terület nehezen megközelíthető, turizmus 

elől elzárt.  Az élőhely országos védelem alatt  áll,  a Bükki Nemzeti  Park részét képezi.  A 

Natura 2000 természetvédelmi hálózatba jelölt  „Kiemelt  jelentőségű különleges természet-

megőrzési  terület”  „Bükk-fennsík  és  a  Lök-völgy”  néven  (területkód:  HUBN20001).  A 

mészkőbánya 2003-ban a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésébe került át.

A bélkői állomány a 2004-es számlálás alapján erősnek mondható, itt 332 tőből 95 virágzott. 

A vadkárosítás mértéke csekély volt, mindössze 3 egyedet érintett

3.3.2.6., Veszélyeztető és korlátozó tényezők

A Pilis-tetőn a nagyvad fajok jelenlétének nem kívánatos hatásai (rágás, taposás, kifekvés, 

stb.) ezen a területen a 2004. évben nem volt kritikus. A pisznicei élőhelyeken a 2004. évben 

muflon általi károsítás változó mértékű volt. A magyarföldi husáng dél-börzsönyi élőhelyein 

fontos veszélyeztető tényező a túlszaporodott nagyvad állomány. Ez elsősorban a téli-tavaszi 

időszakban kifejezett, ilyenkor mind a muflon mind a gímszarvas rágási és taposási kártétele 

jelentős.
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Alacsony egyedszám

A magyarföldi husáng hazánkban négy középhegységi területen, pontszerűen fordul elő, kis 

kiterjedésű  élőhelyeken.  Ebből  adódóan  a  faj  erősen  veszélyeztetett,  mivel  bármelyik 

állományának pusztulása jelentős veszteséget jelent a faj fennmaradása szempontjából. 

Cserjésedés

A magyarföldi husáng élőhelyeinek becserjésedése – bár jelenleg mérsékeltnek mondható – 

potenciális és valós veszélyt rejt magában.

Illegális területhasználat

Ezen  az  élőhelyen  a  sárkányrepülők  és  a  paplanernyősök  tevékenysége  veszélyezteti  – 

legerősebben  a  tavaszi-őszi  időszakban  –  az  állomány  fennmaradása  szempontjából 

legfontosabb területrészt.  Jelentős  taposási  kárt  okoznak a  szép  kilátás  miatt  az  élőhelyet 

felkereső kirándulók, kerékpárosok, motorosok is. 2002-ben és 2003-ban a siklóernyős szakág 

képviseletében fellépő Amatőr Siklóernyős Egyesület  megkísérelte,  hogy természetvédelmi 

szempontból kevéssé jelentős területre kapjon a sportág legális felszállási lehetőséget annak 
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az ígéretnek a fejében, hogy a sportág belső erőit mozgósítva biztosítják a tiltott területeken és 

időszakokban  a  tevékenységük  visszaszorítását.  A kezdeményezés  kudarccal  zárult,  de  a 

tárgyalások időszakában a felszállási kísérletek száma lecsökkent (8. ábra: Illegális siklóernyő

és sárkányrepülés a magyarföldi husáng élőhelyen. Fotó: Lenkei P.). Említést érdemel, hogy az 

elmúlt  évben hathatós segítséget jelentett  a Pilisi  Parkerdő Rt.  erdészeti  rendészeivel  való 

együttműködés, akik a Pilis-tetőre vezető aszfaltozott útra behajtókat rendszeresen ellenőrzik, 

visszafordítják,  szükség  esetén  rendőrségi  feljelentéssel  szereznek  érvényt  a  behajtási 

tilalomnak. A jelenlegi őri létszám nagy erőfeszítések árán sem teszi lehetővé a szükséges 

mértékű ellenőrzést, amelyet ráadásul a pillanatnyi időjárási helyzethez kellene igazítani.

Illegális gyűjtés

2004-ben a pilis-tetői élőhely meredek sziklaoldal felé eső részén számos magyarföldi husáng 

tövet  találtak,  melyek virágzó hajtásai  és levelei  éles késsel  voltak levágva.  Ez  esetben a 

herbáriumi gyűjtés gyanúja merülhet fel, mindamellett a faj gyűjtése – „jellegtelensége” okán 

– a kirándulók körében nem jellemző (CSÓKA et al., 2004).

4., Eredmények és azok értékelése

4.1., Ferula sadleriana felmérés eredményei

Az állomány lehatárolása érdekében GPS-el végzett felmérésem eredményeként jó áttekintést 

kaptam az állomány eloszlására vonatkozóan. Az állomány legalsó pontja 508 méteren van a 

tengerszint  felett.  Itt  azonban  540  méterig  csak  néhány  példány  található,  melyek  a 

szélsőséges  kitettség  és  talajviszonyok  miatt  láthatólag  vegetálnak.  Mindössze  1  példány 

virágzott ebben a magasságban. Itt a hegyoldal igen meredek, mindenütt felszínre bukkan a 

dolomit  alapkőzet,  az is törmelékes,  a talaj  igen szegényes,  lágyszárú fajokban szegény, a 

fásszárúakat főleg csertölgy (Quercus cerris), molyhos tölgy (Quercus pubescens) és virágos 

kőris (Fraxinus ornus) alkotják, de mind csökevényes méretűek.

A zöld turistajelzés felett 540 és 600 méter között a faj kizárólag a hegy délkeleti gerincének 

élén nő, mindössze 5-10 méter széles sávban. Itt nincs kitéve jelentős zavarásnak, mindössze 

egy keskeny ösvény halad végig a gerincen, melyet láthatólag igen ritkán használnak. Ez a 

területrész  nincs  bekerítve.  Szerencsére  az  gerinc  ezen  része  helyenként  sűrű  galagonya 

(Crataegus  sp.) és  húsos  som  (Cornus  mas) bokrokkal  benőtt,  sziklás  mely  a  gyalogos 
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turistákat távol tartja. Helyenként jelentős számú egyed fordul elő.

Az állomány középső  részén  600-700 méter  között  sok  helyen  behatol  az  erdőbe,  illetve 

valószínűleg korábbi nyílt gyepes felületek beerdősülése után maradtak itt példányok, melyek 

azonban rendszeresen virágot hoznak. Itt elsősorban kőris erdő záródik felette. A magyarföldi 

husáng példányok ritkásan fordulnak elő. A területet itt is viszonylag kevés emberi behatás éri. 

A korábban a muflonok ellen felhúzott kerítés alsó szakaszán láthatólag emberi behatásra 10 

méteres hézag tátong, mely a legeléssel kárt okozó állatokat sem tartja távol.

Az  állomány  legfelső  részén  jelentős  taposást  okoznak  a  turisták,  motorosok, 

hegyikerékpárosok, paplanernyősök és sárkányrepülők. Mivel a terület felett elhelyezkedő volt 

katonai támaszponthoz könnyen el lehet jutni, nagyrészt aszfaltúton, mindössze egy sorompó 

állja útját a közlekedőknek. A sorompó kerékpárral és krosszmotorral kikerülhető, viszont a 

sárkányrepülők  szállítása  gyalog  nagyon  fáradságos,  az  autóval  való  bejutáshoz  a 

zárszerkezetet  álkulccsal  vagy  egyéb  kéziszerszámmal  ki  kell  nyitni  (9.  ábra:  A

sárkányrepülők szállítása a Pilis-tetőre csak autóval lehetséges - a zárt sorompó "feltörésével".
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9. ábra: A sárkányrepülők szállítása a Pilis-tetőre csak autóval lehetséges - a zárt sorompó "feltörésével". Fotó:  
Lenkei P.



Fotó: Lenkei P.). Felmérésem alatt 

többször is találkoztam valamennyi 

sportág képviselőivel, a sárkány és 

paplanernyőt  autóval  szállító 

sportolókkal is. A krosszmotorosok 

és  a  hegyikerékpárosok  egy 

ösvényen  (4.  ábra:  Kapuk

hiányában  a  krosszmotorral  is

könnyű  a  területre  jutni.  Fotó:

Lenkei P.) keresztezik rendszeresen 

a  területet,  de  néha  a  kilátás 

kedvéért  a  gyepen is  közlekednek 

(10.  ábra:  Hegyikerékpáros a magyarföldi  husángokon. Fotó: Lenkei P.).  Az ösvényen egy 

magyarföldi  husáng  példányt  sem  találtam,  de  közvetlenül  mellette  többet  is.  A 

területhasználat  ezen módja tehát körülbelül  400 m2-t  elvesz az élőhelyből.  Két nagyobb, 

összefüggő  természetes  gyepfoltot  használnak  a  paplanernyősök  és  sárkányrepülősök  a 

startoláshoz.

A gyepfolton  két  helyen  végeztem el  a  magyarföldi  husáng  tövek  számlálását.  Az  egyik 

mintavételi  kvadrát  a  gyepfolt  közepén (3.  ábra:  Mintavételi  kvadrát.  Fotó:  Lenkei  P.),  a 

startoláshoz  használt  felületen  helyezkedett  el,  a  másik  a  szélén  nehezen megközelíthető, 

félreeső  helyen,  az  előbbi  helyszíntől  10  méterre.  A  nemzeti  park  munkatársainak 

tájékoztatása  szerint  2004  évben  a 

kedvezőtlen  tavaszi  időjárás  miatt 

gyakorlatilag  alig  volt  illegális 

területhasználat,  így lehetőségük volt  a 

magyarföldi  husáng  töveknek  a 

magérlelésre,  és  azok  szétszórására.  A 

starthely  közepén  négyzetméterenként 

14 darab növényt számoltam össze, míg 

a  kontroll  területen  16  példányt.  A 

virágzó  példányok  számában  már  igen 

jelentős  különbség  mutatkozott,  a 
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10. ábra: Hegyikerékpáros a magyarföldi husángokon. Fotó: 
Lenkei P.

11. ábra: A sportolók taposása által nem zavart területrész 
virágzó magyarföldi husáng példányokkal. Fotó: Lenkei P.



kontroll  területen  a  mintavételi  kvadrátban 

négyzetméterenként  1,5  virágzó  tövet 

számolhattam össze  (11.  ábra:  A sportolók

taposása által nem zavart területrész virágzó

magyarföldi  husáng  példányokkal.  Fotó:

Lenkei  P.),  addig  a  starthelyen  egy tő  sem 

virágzott, csak a szélén lévő bokrok között. 

Mindez  annak  ellenére,  hogy  a  két 

mintavételi  hely  gyakorlatilag  azonos 

kitettségű,  talajvastagságú  volt  (12.  ábra:

Magyarföldi  husáng  eloszlás  a

területhasználat  függvényében.).  A  Pilisi 

Parkerdő Rt., mint a terület kezelője nem sok kárt okoz, mivel az élőhely szélsőséges időjárási 

viszonyai, mind pedig a kitettsége megnehezíti és gazdaságtalanná teszi a fakitermelést.

4.2., A terület lehatárolása

A GPS  felmérés  eredményeként  megkaptam  a  terület  határának  koordinátáit.  Ezen  kívül 

felvettem a siklóernyősök és paplanernyősök által használt starthely és a krosszmotorosok és a 

hegyikerékpárosok által használt ösvények koordinátáit. Ezeket a Duna-Ipoly Nemzeti Parknál 

a  térinformatikával  foglalkozó  kolléga  (Bérces  Sándor)  segítségével  felvittük  a  digitális 

térképi  rendszerre,  és  megjelenítettük  a  légifotó  térképen  (lásd  4.  sz.  melléklet).  A GPS 

felmérés eredményét jól lehetett ellenőrizni, hiszen a légifotón is jól kivehető volt például a 

területet  keresztező  ösvény.  A térképi  feldolgozás  után  megállapítható,  hogy  az  illegális 

területhasználat  a  Pilis-tetőn  élő  magyarföldi  husáng  populáció  10%-át  érinti  a  terület 

tekintetében. Ha az állomány egészét nézzük, elmondható, hogy pont ezen a területrészen a 

legsűrűbb az állomány, tehát valószínűleg egyedszám tekintetében nagyobb részt.
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12. ábra: Magyarföldi husáng eloszlás a 
területhasználat függvényében.
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4.3., Az érintett populáció rész állapota

Megállapítható, hogy a taposás hatására a 

magyarföldi  husáng  példányok  nem 

tudnak  virágot  hozni,  a  taposás  számos 

egyed  pusztulását  okozhatja  (13.  ábra:

Letaposott  magyarföldi  husáng).  A 

talajtömörödés és a gyep fajösszetételének 

változása  szintén  hatással  lehet  az 

állományra. A növények ugyan évről-évre 

kihajtanak,  de  ha  marad  az  intenzív 

taposás, vagy növekszik ennek mértéke, valószínűleg a taposás hatása alatt lévő példányok 

végleges pusztulását  okozza. A siklóernyő és sárkányrepülős starthelyen ugyan ennek még 

nem lehet egyértelműen kimutatni a nyomait, ehhez hosszabb vizsgálatra lenne szükség de a 

krosszmotorok  és  hegyikerékpárok  által  használt  ösvényen  esélye  sincs  az  egyedeknek  a 

túlélésre.

4.4., Az interjúk eredményei

Sajnos  nem  találtam  megfelelő  elérhetőséget  a  sárkányrepülős  egyesületekhez,  vagy nem 

válaszoltak az interjút kezdeményező levelemre.

A legnagyobb számban a hegyikerékpáros kérdőívet (1. sz. melléklet) töltötték ki, összesen 

18-an. Az első kérdéscsoport az erdészeti törvény ide vonatkozó jogszabályait volt hivatott 

felmérni, és igen jó eredményt kaptam, hiszen 15-en pontosan tudták, hogyan rendelkezik a 

törvény. Mindössze hárman állították, hogy bárhol lehet kerékpározni az erdőkben. A védett 

természeti területen történő kerékpározásra vonatkozó kérdés is igen jó eredményt hozott, 15-

en válaszolták meg helyesen, hogy mit ír elő a törvény, hárman úgy választottak, hogy védett 

területen egyáltalán nem szabad kerékpározni. A harmadik kérdés arra vonatkozott, hogy a 

kitöltő mennyire ismeri a természet védelméről szóló törvény kerékpározásra vonatkozó részét 

a  saját  becslése  szerint,  és  mennyire  tartja  fontosnak  a  jogkövető  magatartást.  13-an 

válaszolták, hogy nem ismerik pontosan a törvényt, 3 válaszadó ismeri és be is tartja, kettőt 

nem érdekli és be sem tartja. A negyedik kérdésnél igyekeztem jól körülírni a helyszínt, és 

saját bevallásuk szerint hárman már jártak már kerékpárral azon a területen, mely felmérésem 

célpontját  képezte,  a  magyarföldi  husáng  élőhelyén.  Összességében  elmondható,  hogy  a 
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13. ábra: Letaposott magyarföldi husáng



természetvédelmi törvény rájuk vonatkozó részeit a kérdőívet kitöltő hegyikerékpárosok jól 

ismerik, viszont jelentős hányaduk már járt a Pilis-tető fokozottan védett magyarföldi husáng 

élőhelyén, és a kitöltők közül két válaszadó elzárkózik a jogkövető magatartástól.

A  krosszmotorosoknak  szánt  kérdőívet  (2.  sz.  melléklet)  már  kevesebben  töltötték  ki, 

mindössze 9-en. Az erdészeti törvény előírásait 4-en láthatólag nem ismerik, szerintük bárhol 

szabad  erdőben  motorkerékpárral  közlekedni.  5-en  megfelelő  választ  adtak.  A természet 

védelméről  szóló  törvényre vonatkozó törvényt  szintén tévesen ismerik,  hiszen közúton  a 

közlekedés megengedett, viszont például erdészeti aszfaltozott utakon nem. Ennek ellenére az 

utóbbira hárman igenlő választ adtak, és a maradék szerint egyáltalán nem szabad motorozni 

védett  területen.  A  természetvédelmi  törvény  ismeretére  vonatkozó  kérdésre  7-en  azt 

válaszolták, hogy nem ismerik a törvény előírásait és csak ketten válaszolták, hogy igen. A 

kitöltők saját bevallásuk szerint még nem jártak a Pilis-tető magyarföldi husáng élőhelyén. 

Összességében elmondható, hogy a kérdőívet kitöltő motorosok kevésbé ismerik a természet 

védelméről és az erdő védelméről szóló törvényt, de törekednek a jogkövető magatartásra.

A  siklóernyős  kérdőívet  nem  töltötték  ki  olyan  számban,  és  olyan  minőségben,  hogy 

értékelhető  legyen,  de  akik  válaszoltak,  azoktól  megtudtam  a  válaszok  alapján,  hogy 

nagyjából a fele már startolt a Pilis-tetőn lévő valamelyik starthelyről, és nem teljesen pontos 

az  ismeretük  a  természet  védelméről  szóló  törvényre  vonatkozóan,  de  törekszenek  a 

betartására.

5., Következtetések és javaslatok

A magyarföldi  husáng  világállománya  a  kis  populációméretek  miatt  igen  törékeny,  és  a 

legnagyobb – valószínűleg önmagában is  életképes – populáció a  Pilis-tetőn él.  Mivel  az 

állomány életét a Pilis-tetőn kevéssé veszélyezteti a növényevők által okozott rágás, a legfőbb 

veszélyeztető tényezővé az illegális területhasználat vált. A helyszíni szemléim szerint igen 

nagy számú a gyalogos turisták, mind pedig a technikai sportot űzők megjelenése a területen. 

A  technikai  sportok  negatív  hatással  vannak  az  állományra,  a  krosszmotorosok  és  a 

hegyikerékpárosok által intenzíven használt ösvényen a növény nem tud életben maradni, a 

siklóernyő  és  sárkányrepülős  starthelyen  pedig  a  virágzás  és  a  magérlelés  hiúsul  meg.  A 

paplanernyős és sárkányrepülős illegális használatot könnyedén töredékére lehetne szorítani, 

ha a volt katonai támaszponthoz vezető aszfaltút elején a sorompó egy komoly zárszerkezetet 

30



kapna, melynek kulcsát csak a terület kezelője és a nemzeti parki őrök kapnák meg. Hasonló – 

feltörésbiztos  –  zárszerkezeteket  alkalmazott  a  zempléni  erdészet  a  fatolvajlás 

megakadályozására eredménnyel. A krosszmotorosok, hegyikerékpárosok és gyalogos turisták 

kártétele  ellen  megfelelő  védelmet  jelentene  a  területet  határoló  drótkerítés  rendszeres 

felújítása,  és  megerősítése  különösen  az  oda 

vezető  utak  környékén.  Célszerű  lenne  a 

kerítésen lévő kapuk végleges megszüntetése, 

hiszen  egy  esetleges  természetvédelmi 

felmérésnél  a  terület  máshonnan  is 

megközelíthető.  A  drótkerítés  felújítása  a 

növényevők kártételét is megszüntetné. Sokan 

a szép kilátásért keresik fel a területet. A volt 

katonai  támaszponton  lévő  háromszögelési 

pont  vasbeton  tornyából  kis  ráfordítással 

kilátót  lehetne kialakítani,  hasonló kilátással, 

mint az a magyarföldi husáng élőhelyéről nyílik, alternatívát nyújtva. Hasonló kilátó számos 

hegyünkön  működik  (pl.  Csóványos,  Öreg-Futóné).  A krosszmotorok  kártétele  töredékére 

csökkenne,  ha  a  zöld  turistajelzésen,  mely  a  hegyen  kereszülhalad,  a  legmeredekebb 

hegyoldalú szakaszon sorompót telepítenének, mert a jelenlegi sorompó, mely Pilisszántó felé 

áll,  könnyedén  kikerülhető  mindkét  oldalán  (14.  ábra:  Sorompó  a  magyarföldi  husáng

állományt keresztező turistaúton). Az internetes felmérésem eredményei alapján javasolt mind 

a  hegyikerékpáros,  krosszmotoros,  siklóernyős,  mind  pedig  a  sárkányrepülős  sportág 

szakfolyóirataiban, internetes híroldalaikon olyan cikkek megjelentetése, mely közérthetően 

elmagyarázza a természeti  területekre vonatkozó szabályozást,  és  jó  példákkal  szemlélteti, 

hogy miért szükséges egyes területeken korlátozásokat bevezetni. Az illegális területhasználat 

visszaszorítása érdekében szükséges lenne hétvégenként, elsősorban vasárnap 10 és 18 óra 

között rajtaütésszerű ellenőrzéseket tartani a Pilis-tető fokozottan védett területén, lehetőség 

szerint a rendőrséggel karöltve. Mivel a növény szaporodása szempontjából a március vége – 

július vége közötti időszak a kritikus, az ellenőrzéseket ebben az időszakban kellene sűrűbben 

végezni.  Ha a fenti  intézkedések megtételére nincs meg az anyagi fedezet a nemzeti  park 

igazgatóságánál,  akkor  is  feltétlen  ajánlott  lenne  az  állomány évenkénti  monitorozása 3-4 

állandó mintavételi kvadrát segítségével, részben a technikai sportok űzői és gyalogosok által 

31

14. ábra: Sorompó a magyarföldi husáng állományt 
keresztező turistaúton



illegálisan használt területen, részben pedig érintetlen kontroll területeken.

Összefoglalás

A magyarföldi husáng (Ferula sadleriana), mint bennszülött, fokozottan védett növényfajunk 

állományai  sérülékenyek,  a  meglévő  populációméretek  fennmaradását  csak  magas  szintű 

védelem  mellett  tudják  biztosítani.  A faj  unikális  specialista,  így  az  élőhely  kismértékű 

zavarása, megváltozása is kedvezőtlen viszonyokat teremt a fennmaradásához. A Pilis- tetőn 

lévő állomány növényevők rágásának kevésbé kitett,  mint a Börzsönyben és a Gerecsében 

található állományok, viszont az állomány jelentős részét illegális területhasználat, gyalogos 

turizmus  és  technikai  sportok  használata  károsítja.  Igen  jelentős  a  krosszmotorok  és  a 

hegyikerékpárok által okozott talajerózió, a területen keresztülhaladva 2 méter széles sávban 

lehetetlenné teszik a növény számára a megtelepedést  vagy túlélést.  A nagyobb kárt  a két 

sportág  közül  egyértelműen  a  krosszmotorozás  okozza,  hiszen  a  krosszmotorok  súlya 

vezetőjével  együtt  legalább  két-háromszorosa  a  hegyikerékpárénak,  a  kerekekre  ható 

forgatónyomaték  pedig  akár  több  százszorosa  is  lehet.  Ezen  kívül  a  krosszmotorok 

gumiabroncsának  mintázata  két-háromszor  mélyebb  profilozású.  A  paplanernyős  és 

sárkányrepülős  sportolók  felszállóhelyként  használják  a  területet  gépjárművel  szállítva  a 

helyszínig az ernyőt vagy sárkányrepülőt. A starthelyen az ernyő kibontását, a sárkányrepülő 

összeszerelését és a startolást végzik, mely két nagyobb területen erős taposásnak teszi ki a 

fokozottan  védett  növényt.  Ezen  kívül  a  starthely  szélén  jelentős  mennyiségű  fászárú 

növényzet  kifűrészelésével  tették  könnyebbé  a  felszállást.  Ennek  maradványai  a  starthely 

sziklái  alatt  megtalálhatók  nagy  kupacokban.  A  terület  illegális  használói  tűzhelyet  is 

kialakítottak,  mely  a  nyomokból  ítélve  rendszeresen  van  használva.  A gyalogos  turisták 

kártétele is jelentős, ők elsősorban a szép kilátásért keresik fel a helyszínt. Az általam végzett 

felmérés kimutatta, hogy a területet használó krosszmotorozás és hegyikerékpározás a növényt 

egy  sávban,  az  általuk  használt  ösvényen  teljesen  kiirtja,  míg  a  paplanernyős  és 

sárkányrepülős tevékenység a növény virágzását és ezzel szaporodását teszi lehetetlenné. A 

felmérésem kiterjedt a Pilis-tetőn élő magyarföldi husáng populáció teljes felmérésére, ami a 

fizikai kiterjedést illeti. Így térképen ábrázolva láthatóvá vált annak a területnek a nagysága, 

melyet a technikai sportok illegálisan igénybe vesznek, és pontosítanom sikerült az állomány 

magassági adatait. A meglévő szakirodalom 540 és 700 méteres tengerszint feletti magasság 
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közé teszi az állomány elterjedését, míg a saját méréseim 508-741 méter közötti magasságban 

mutatták ki a faj előfordulását a Pilisen.

A terület kezelője, a Pilisi Parkerdő Rt. a területhez vezető erdészeti feltáró út sorompóját 

időnként  nem  zárja  le,  illetve  olyan  zárszerkezetet  alkalmaz,  melyet  viszonylag  könnyű 

kinyitni,  akár  egy csőrös  fogóval  is.  Ugyanakkor hétvégeken is  alkalmanként  ellenőrzik a 

területre  behajtó  járműveket,  elsősorban  a  fatolvajlás  megakadályozására,  de 

krosszmotorosokat is feljelentettek már.

Sajnos  a  Duna-Ipoly  Nemzeti  Park  igen  kevés  őrrel  rendelkezik,  mindössze  négyen 

teljesítenek szolgálatot a Pilis-Visegrádi-hegység területén. Ez sajnos nem egyedi probléma, 

országosan  szinten  igen  korlátozott  források  jutnak  a  természetvédelmi  őrszolgálatok 

fenntartására.

A területen  technikai  sportokat  űzőkkel  internetes  interjúkat  készítettem.  Az  interjúk  arra 

utalnak, hogy a hegyikerékpárosok ismerik jobban a vonatkozó természetvédelmi , erdészeti 

szabályozást,  míg  a  krosszmotorosok  kevésbé.  A szándék  majdnem  minden  sportolóban 

megvolt  a  jogkövető  magatartásra,  a  gyakorlat  azonban  az  ellenkezőjét  bizonyítja.  A 

krosszmotorok természetkárosítása, esetenként a sportot űzők agresszív magatartása az utóbbi 

években ráadásul olyan méreteket öltött, hogy a lakosság komoly felháborodását váltotta ki. 

Így például a KÖTHÁLÓ tanácsadó irodáihoz – így mint tanácsadó hozzám is – is jelentős 

számú  panasz  érkezett.  Ennek  orvoslására  a  KÖTHÁLÓ  országos  aláírásgyűjtést 

kezdeményezett  a  krosszmotorozás  szigorítása  érdekében,  melyre  rövid  időn  belül  4000 

aláírás  futott  be.  A  kezdeményezés  hatására  munkabizottság  alakult,  és  szigorodott  a 

természetvédelmi törvény is. Szükségesnek tartom a technikai sportot űzőkkel a rendszeres 

párbeszédet és felvilágosító munkát, mely egyrészt a terület védelmét szolgálja, másrészt a 

természetvédelem megítélését javíthatja.

Viszonylag kis ráfordításokkal jelentős javulást lehetne elérni a magyarföldi husáng pilis-tetői 

állományának védelme érdekében. Elsősorban egy jól zárható sorompó felszerelésével, mely a 

paplanernyős és sárkányrepülős felszállások számát csökkentené jelentősen, hiszen a területet 

főként  gépkocsival  közelítik  meg,  mely csak  egy útvonalon  lehetséges,  másrészt  a  terület 

körül lévő kerítés felújításával és rendszeres karbantartásával. Ugyanakkor javasolt lenne a 

növény  szaporodása  szempontjából  legérzékenyebb  időszakban  hétvégi  ellenőrzéseket 

folytatni a Pilis-tetőn, hiszen az illegális területhasználat is túlnyomó többségben a hét végén 

terheli a területet.  Ennek hiányában viszont évenkénti monitoring szükséges néhány állandó 
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pozíciójú mintavételi kvadrát elhelyezésével, hogy a technikai sportok hatásait a magyarföldi 

husáng állományra pontosan fel tudjuk mérni. Remélem, hogy munkámmal hozzásegíthettem 

ennek a ritka nemzeti kincsünknek a megőrzéséhez.
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Mellékletek

1. sz. melléklet

Hegyikerékpáros kérdőív

1, Szerinted erdőben szabad-e kerékpározni?

A, igen, bárhol

B, nem

C, csak kijelölt kerékpárúton

2, Védett természeti területen szabad-e kerékpározni?

A, igen, bárhol

B, nem

C, csak kijelölt kerékpárúton

3, Hogyan vélekedsz a természetvédelmi törvény ide vonatkozó részéről?

A, nem ismerem pontosan

B, nem érdekel, be sem tartom

C, ismerem, és igyekszem betartani az előírásait

Jártál-e már a Pilis-hegy kerítéssel elzárt részen hegyikerékpárral (ahonnan kilátás van a 

Nagy-kevély felé)?

A, igen

B, nem
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2. sz. melléklet

Krosszmotoros kérdőív

1, Szerinted erdőben szabad-e motorozni, quad-al közlekedni?

A, igen, bárhol

B, nem

C, csak aszfalt utakon

D, csak közúton

2, Védett természeti területen szabad-e motorozni, quad-al közlekedni?

A, igen, bárhol

B, nem

C, csak aszfalt utakon

D, csak közúton

3, Hogyan vélekedsz a természetvédelmi törvény ide vonatkozó részéről?

A, nem ismerem pontosan

B, nem érdekel, be sem tartom

C, ismerem, és igyekszem betartani az előírásait

Jártál-e már a Pilis-hegy kerítéssel elzárt részen motorral, quad-al (ahonnan kilátás van a 

Nagy-kevély felé)?

A, igen

B, nem
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3. sz. melléklet

Siklóernyős kérdőív

1, Szerinted védett természeti területenről szabad-e rajtolni, leszállni?

A, igen, bárhol

B, nem

C, csak olyan helyről, helyen, ahová aszfaltút vezet

D, csak olyan helyről, helyen, ahová turistaút vezet

E, csak olyan helyről, helyen, ahol a hatóság engedélyezte

F, csak olyan helyről, helyen, ahol megfelelően el lett távolítva a növényzet, hogy ne okozzon 

balesetet

2, Hogyan vélekedsz a természetvédelmi törvény ide vonatkozó részéről?

A, nem ismerem pontosan

B, nem érdekel, be sem tartom

C, ismerem, és igyekszem betartani az előírásait

3, Rajtoltál-e már a Pilis-hegy kerítéssel elzárt részen (ahonnan kilátás van a Nagy-kevély 

felé)?

A, igen

B, nem
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4. sz. melléklet
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