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Helyi jelentõségû természetvé-
delmi terület, Érd – Tétényi-plató
(HUDI 20017) elnevezésû, euró-
pai közösségi kiemelt jelentõségû
természet-megõrzési terület önálló
része

Az Érd-sóskúti-fennsík utolsó
természetközeli állapotban fenn-
maradt területe Érden a
Fundoklia-völgy és környéke. A
hajdan végtelenbe veszõ árvalány-
hajas gyep látványát már nem le-
het visszahozni, de a fennsíkba
15–35 m mélyen bevágódó, kü-
lönleges mezoklímájú aszóvölgy
és környéke igazi csemege a ter-
mészet apró szépségei iránt érdek-
lõdõknek. A platót elfoglaló szá-
raz sztyepp, a fehérlõ oldalakon
uralkodó félsivatagi körülmények
ellenére, a völgy mélyét, a hegyvi-
dékekre jellemzõ, hûvös klímát,
üde talajt kedvelõ erdõ foglalja el.

Különlegességét a fekvésének
és kõzetanyagának köszönheti. A
szarmata mészkõterületek élõvilá-
gát sokan kutatták már: megállapí-
tották, hogy meglepõ átmeneteit
találni itt a középhegységi mész-
kõ, és dolomit, illetve az alföldi
meszes homok, és lösz élõvilágá-
nak. Korábban, valószínûleg rit-
kás, bokros tölgyerdõ borította ezt
a vidéket, napjainkban többnyire
pusztafüves lejtõsztyeppet látha-
tunk. Néhol, a fennsíkot szegélye-
zõ lejtõk aljában még megtalálni a
hajdani lösztakaró maradványait,

de a földmûvelési próbálkozások
és a gyakori legeltetés miatt az
eredeti növényzet jelentõsen káro-
sodott, így csak kisebb foltokban
láthatunk löszpusztagyepet, és
löszcserjést. A meredekebb lejtõ-
ket az erõs lepusztulás miatt váz-
talaj, vagy csak kõtörmelék, kõpor
borítja, több helyen elõbukkannak
a mészkõ vastag rétegei. Ezeken a
gyorsan felmelegedõ és kiszáradó
részeken a mediterrán jellegû
sziklafüves lejtõsztyepp, árva-
lányhajas sziklagyep és a nyílt
szarmata mészkõsziklagyep látha-
tó. Lejjebb ereszkedve, a völgy al-
jához közeledve, a hazai száraz er-
dõk helyén kialakul töviskések
szokványos melegkedvelõ cserje-
fajai között még ott találjuk a haj-
dani mészkedvelõ tölgyes és sze-
gélynövényzetének maradványait,
majd a bokrok között áttörve, elér-
jük a lejtõ legalját. A völgy mélyét
hûvös, párás levegõ üli meg, ahol
a középhegységek üdébb részeire
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jellemzõ gyertyános-tölgyes alj-
növényzetében hóvirággal, kisvi-
rágú hunyorral és turbánliliommal
– maradt fenn napjainkig.

Az alig 18 hektáros (900 m x
200 m-es) területen, 10-12 féle
élõhelyen, több mint 300 növény-
faj él, ebbõl 32 védett. Az állatvi-
lágról kevesebb adat áll a rendel-
kezésünkre, de mintegy 1000 faj
elõfordulása várható a területen,
ebbõl 65 védett gerinces, és 23 vé-
dett gerinctelen faj jelenléte bizo-
nyított, de várható még jó néhány-
nak az elõkerülése.

Ha kora tavasszal érkezünk,
akkor a fennsíkon és a völgy olda-
lában a tavaszi hérics több ezer
aranyló csokra és a törpe nõszirom
liláskék, vagy sárga virágai fogad-
nak bennünket. A völgytalpi erdõ-
ben kisvirágú hunyorok zöldell-
nek, hóvirágok fehérlenek, majd
tarka keltikeszõnyeg borítja az
avart. A bozótos, vonuló madár-

csapatoktól, illetve a már fészkü-
ket foglaló dalnokoktól hangos.

Május, június a pompa ideje, a
védett növények közül különösen
látványos az árvalányhajak több
tízezres tömege, vagy a nagyezer-
jófû, a selymes boglárka, sárga
len, a pusztai meténg és a bunkós
hagyma több száz töve. A gyepek-
ben tücskök ciripelnek, a virág-
szõnyegek felett rovarok sokasága
csapong, zümmög, rájuk gyurgya-
lagok és búbos bankák vadásznak.

A nyári forróságban már csak
a sáskák és a szöcskék zizegnek,
kerepelnek. Szórványosan még ta-
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lálunk virágot, különösen a hagy-
mák és a fészkesek bírják a szá-
razságot. A szalmasárgává vált tá-
jon az õszi esõk még elõcsalogat-
ják az utolsó virágokat, így a vetõ-
virág százas állományát, majd újra
vonuló madarak füttyögéseitõl
hangos a cserjés. Még leszedege-
tik a Fundoklia beérett terméseit,
aztán délnek veszik az irányt, mi-
közben itt fagyba dermed a táj. 

Az utóbbi évek tavaszai új
hangot is hoztak e vidékre, a
Környezetvédõ Egyesülettel szor-
gos gyermek és felnõtt csapatok
járják a területet, az évtizedek alatt
felhalmozódott szemetet aprán-
ként eltûntették, és a tanösvény el-
készültével közkinccsé váltak az
érdi Fundoklia-völgy rejtõzködõ
értékei.
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2030 Érd, Dévai utca 54,
Magyarország

GPS: 47°24´7.7´´ ; 18°52´35.5´´
Fundoklia-völgy
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Dél-Buda egyik utolsó vizes
élõhelye a Duna érdi szakasza
mentén a festõi szépségû
Beliczay-sziget, amely az 1700-as
évek végén még valóban sziget
volt. Az õt körülölelõ mellékág a
folyószabályozások következté-
ben elmocsarasodott, majd foko-
zatosan feltöltõdött. Medrének la-
pos, 4-5 méter széles íve a mai na-
pig felismerhetõ.

A Sziget közel 1,7 km hosszan
határos a Duna fõágával. A kiépí-
tetlen part északi szakasza homo-
kos, a déli finomsóderos. A hul-
lámverések által partra sodort csi-
gaházak között vízi- és mocsári
csiga-fajok, védett bödöncsigák,
és a kavicscsiga  házai, valamint
folyamkagylók héjai ismerhetõk
fel.

A Sziget tengerszint feletti
magassága 98 méter, azonban fel-
színe nem egyenletes. A rendsze-
resen víz alá kerülõ, 10-20 m szé-
les partszakasz mintegy 2 méterrel
magasabban fekvõ, magas vízál-
láskor ugyancsak elöntött térszín-
ben folytatódik. Az idõszakos el-
öntés a helyi vízi élõvilág fennma-
radásának alapfeltétele, mert meg-
akadályozza a talaj kiszáradását és
a gyomnövények tömeges elsza-
porodását.

Növénytakarója ártéri növény-
zet. Jelenleg a Sziget területét erdõ
borítja. Az erdõ azonban csak a
közvetlen partszakasz 5-10 méter

széles sávjában, valamint néhány,
idõs hagyásfákat õrzõ foltban ter-
mészetes növénytakaró. A többi
területeken eltérõ korú, döntõen
kocsányos tölgy-, fehér fûz-,
vénicszil és nemesnyár telepítés
jellemzõ. A növényzet a Dunától
távolodva, a vízellátottság mérté-
kétõl függõen övezetesen, jól el-
különülõ zónákat alkotva helyez-
kedik el. A tartósan vízzel borított,
alacsonyabb árterületeket, záto-
nyokat, valamint a folyóba benyú-
ló földnyelveket bokorfüzesek bo-
rítják. Alkotói a törékeny fûz,
mandulalevelû fûz és fehér fûz . A
magasabb térszinteken az ezüstös
lombkoronájú fûz-nyár ligeterdõ
természetes és telepített állomá-
nyai élnek. Ezek a puhafaligetek

BELICZAY-SZIGET

Nyári tõzike
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Tölgyes Odvas keltike

Áradás a Szigeten
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kora tavasszal aranysárga saláta-
boglárka-szõnyeggel fogadják a
látogatókat. Állományai helyen-
ként az ibolyáskék szirmú, kerek-
levelû repkény foltjaival kevered-
nek. A nyirkos, dús aljnövényzetû
erdõrészletekben a védett éti csiga
hatalmas példányai élnek, vala-
mint gyakori a márványozott csiga
is.

A hajdani tölgy-kõris-szil ke-
ményfaligeteknek napjainkra már
csak hírmondói, az erdõirtáskor
megkímélt magányos hagyásfák
maradtak fenn. Ilyen például a
Sziget bejáratánál álló több száz
éves kocsányos tölgy. A három,
50-70 éve telepített, a környezõ
erdõrészektõl sötétzöld lombkoro-
nájával elütõ tölgyes folt a Sziget
magasabb fekvésû északi felén ta-
lálható. Élõhelyüket csak nagy
áradások esetén borítja el a víz.
Cserjeszintjük fejlett, gyepszint-
jükben pedig a kéklõ, védett ligeti
csillagvirág, a sárgán csillogó
bogláros szellõrózsa, valamint a

fehér és lila színváltozatban egy-
aránt elõforduló odvas keltike is
megfigyelhetõ. A ligeterdõ észa-
kabbra fekvõ állományait kidõlt
fák, korhadó, mohaszõnyeggel fe-
dett fatuskók, villámsújtotta tör-
zsek, vadszõlõ és iszalagfüggö-
nyök teszik vadregényessé.

A Sziget erdõinek közel 90 %-
a 20-25 éve telepített nemes-
nyáras. Egy részüket természetes
ártéri erdõk, más részüket pedig
pedig hajdani mocsárrétek helyére
ültették. Az egykori ligeterdõk he-
lyén élõk gyepszintje az eredeti
lágyszárúakat megõrizte. Télutón
a védett hóvirág nyitja a sort. Ta-
vasszal a már említetteken kívül
jellemzõ a gyöngyvirág is. A haj-
dani mocsárrét helyén élõ nyára-
sok lágyszárúi  már csak részben
emlékeztetnek az eredeti növény-
takaróra. Szerencsére, ennek elle-
nére itt virít még májusban az or-
szág egyik legjelentõsebb nyári
tõzike állománya,  a parti és mo-
csári sás, a mocsári nõszirom. Más
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fajok, például a mocsári kutyatej,
egyedszáma viszont drasztikusan
lecsökkent. Hogy a további fajsze-
gényedést megakadályozza, a te-
rületet kezelõ Pilisi Parkerdõ Zrt
Ráckevei Erdészete és a helyi ter-
mészetvédõk között példaértékû
együttmûködés jött létre. Ennek
értelmében az egykori mocsárét
fél hektáros területérõl 2009 késõ
õszén levágták a telepített nyárer-
dõt és a helyet nem telepítették új-
ra. Ily módom lehetõvé válik a
meglévõ mocsári növényzet meg-
erõsödése és az üde, nyílt élõhelye-
ket kedvelõ rovarritkaságok példá-
ul a védett nagy tûzlepke, valamint
a magyar szikár és mocsári szitkár
lepkefajok visszatelepülése. 

A Sziget állatvilága is gazdag.
Az erdõ kora hajnaltól madárdaltól
zeng. Költ itt erdei pinty, barát-
poszáta, csilp-csalp füzike, vörös-
begy, zöldike. A zavartalan part-
szakaszon gyakran tõkés récék, fe-
hér gólyák és nemes kócsagok pi-

hennek. Jellemzõ ragadozó madár
a karvaly, az egerész ölyv és az
utóbbi években a terület felett átre-
pülve gyakran látni a fokozottan
védett réti sast és fekete gólyát is.
Nyár elején kecskebékák koncert-
jétõl hangos a környék. Rájuk le-
selkednek a gyakran szem elé kerü-
lõ szürke gémek. A vizek felszínén
a molnárpoloskák élnek és nem rit-
ka a védett szegélyes vidrapók. Rit-
ka értékes rovarfaj a védett piros
skarlátbogár, amelynek lárvája a
beteg nemesnyárakban fejlõdik. 

A Beliczay-sziget értékét jelzi,
hogy 2004-ben felkerült az európai
szinten védett, Natura 2000-es te-
rületek listájára. Fennmaradásának
záloga még alaposabb megismeré-
se és minél szélesebb körben való
megismertetése. Ezért 2010-ben
megkezdõdött egy részének jóléti
erdõvé való átalakítása.
Tanösvény és tornapálya, esõház,
tûzrakóhely várja a látogatókat.
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Látogatók elõl elzárt élõhely.
2004 óta európai jelentõségû,
Natura 2000-es terület. 2007 óta
országos szintû védett terület.

A Kakukk-hegy az Észak-me-
zõföld legészakibb pontja; az Érd-
százhalombattai Sánc-hegy mere-
dek, észak-keleti elvégzõdése. Va-
lójában nem hegy, hanem egy
északnyugat-délkelet irányú, kö-
zel 400 m hosszú, 40-70 fokos
meredekségû lejtõ, amely mintegy
70 méter magasságban emelkedik

Érd-Ófalu dél-keleti vége fölé.
Észak-keletrõl Érd-Ófalu és a
Mélyút, észak-keletrõl a Beliczay-
sziget és az egykori érdi téglagyár,
délrõl és nyugatról pedig a Sánc-
hegy platója határolja. Az érdi
magaspart növényzetét kutató ne-
ves magyar botanikus, Boros
Ádám 1944-es cikkében így érzé-
kelteti a Sánc-hegy (és a Kakukk-
hegy) páratlan látványát. „ ...való-
di tájkép-meghatározó alakzat...
elõször szakítja meg a Duna jobb
partján végighúzódó lapályt."

Alapkõzete miocén kori pan-
non agyag, amelyet a kevésbé me-
redek helyeken lösz borít. Felszí-
nét völgyek, suvadások tagolják,
valamint a Dunától távolabbi ré-
szein csuszamlások, leomlások
következtében egy függõleges

KAKUKK-HEGY

Jajrózsa

Löszpusztai tölgyes
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agyagfal is kialakult. A csúszásve-
szély és a nagy meredekség miatt
nehezen járható és mûvelhetõ,
ezért nem lakott, de a telkek fel-
nyúlnak a hegylábi részekre, ahol
teraszos gyümölcstermesztéssel
próbálkoznak. Az egykori szõlõ-
mûvelés nyomait 1-1,5 m széles
teraszok õrzik, melyeket mára
visszafoglalt az eredeti növényzet. 

Növénytakarója országos szin-
tû ritkaság, a Kárpát-medence
löszterületeit egykor borító lösz-
növényzetnek az egyik legszebb,
legértékesebb maradványa. A fás
és fátlan lösztársulások, a lösz-
pusztai tölgyes, a csepleszmeg-
gyes löszcserjés, a tollas szálka-
perjés erdõssztyeprét és a lösz-
pusztagyep, valamint egyéb cser-
jések mozaikos elrendezõdésû

foltjai miatt a lejtõ megjelenése a
löszerdõssztyep képét idézi. 

A löszpusztai tölgyes nem ösz-
szefüggõ erdõség, hanem a foltok-
ban jelenik meg a Kakukk-hegy
Dunához közelebb esõ felének fel-
sõ lejtõszakaszain. Egykor való-
színûleg nagyobb kiterjedésû le-
hetett, melyre az erdei aljnövény-
zet, így a tavaszi kankalin és a bár-
sonyos tüdõfû lejtõlábi megjelené-
se utal. Ezt az elképzelést támaszt-
ja a tollas szálkaperjés erdõssz-
tyeprét jelenléte is a lankásabb ré-
szeken, mert ez az élõhely mindig
egykori lösztölgyesek helyén ala-
kul ki. Zárt, de ligetes erdõ, me-
lyet kisebb löszpusztagyep foltok
tagolnak. A lombkorona egyszin-
tû, kb. 10-15 méter magas. Jellem-
zõ faja a molyhos tölgy, ritkábban

Zöldike Piroslóhere
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a kocsányos tölgy. A cserjeszint
jól fejlett, leggyakoribb alkotói az
ostorménfa, a kökény, a varjútövis
és a bibircses kecskerágó. Erdõ-
széli helyzetben megjelenik a
csepleszmeggy és a parlagi rózsa
néhány töve is. Aljnövényzete
fajgazdag, mert részben száraz
tölgyesekre jellemzõ fajokból,
részben az erdõt határoló lösz-
pusztagyepekbõl behúzódott szá-
razgyepi növényekbõl áll. Így az
olyan jellegzetes erdei fajok, mint
a fényes levélfelszínû, szélesle-
velû salamonpecsét, az illatos ibo-
lya vagy az erdei gyöngyköles a
löszpusztagyepi lágyszárúakkal,
mint például a pusztai csenkesz, a
buglyos kocsord vagy a csomós
harangvirág együtt fordulnak elõ. 

A csepleszmeggyes löszcser-
jés 50-80 cm magas állományai
vagy az erdõk szegélyében vagy a
gyepben elszórva találhatók.
Könnyen felismerhetõk, mert tö-
meges fajuk a csepleszmeggy,
melynek jellegzetesen fényes,
élénkzöld levelei vannak. A csep-
leszmeggyhez egyéb cserjék, így a
sárga pillangósvirágú és pukkanó
hüvelytermésû pukkanó dudafürt,
a sötétbordó hajtású veresgyûrû
som, valamint a nagy, fehér virágú
jajrózsa társul. A jajrózsa neve on-
nan származik, hogy hajtásait sû-
rûn borítják a különbözõ hosszú-
ságú, barnás tüskék. Az egykori
emberi tevékenységre utal a diófa
és az orgona szórványos elõfordu-
lása. A lágyszárúszintet pázsitfü-

vek, például a pusztai csenkesz, a
vékony csenkesz, a lapos zabfû,
valamint nagytermetû kétszikûek
alkotják, mint a sátorozó margitvi-
rág és a baracklevelû harangvirág. 

Az egykori tölgyesek helyén
kialakult tollas szálkaperjés
erdõssztyeprét a lejtõ teljes hosz-
szán megtalálható. Állományai a
löszpusztagyep foltjaival
mozaikolnak. Üde, élénkzöld,
nyáron sem kiszáradó gyep. Tö-
meges füve a tollas szálkaperje,
melynek széles, világoszöld leve-
lei és kalászszerû virágzata van.
Uralkodó fajai az erdõssztyep fa-
jok. A Kakukk-hegyen a nagy-
ezerjófû, a sugaras zsoltina, a vér-
pettyes tõlevélrózsájú mirigyes
véreslapu, valamint az orchideák
közé tartozó bíboros kosbor a leg-

Bíbor sallangvirág
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gyakoribb, de itt él az erdei szellõ-
rózsa és a bérci here is. Augusztu-
si virág a szarvaskocsord, mely-
nek ernyõi fehér ködként „lebeg-
nek" a gyepben. Igazi löszpusztai
ritkaság a macskahere és a bug-
lyos kocsord. A terület kiemelt nö-
vénytani értékei közé tartozik a
védett zöldike és a fokozottan vé-
dett bíbor sallangvirág nevû orchi-
dea. A zöldike neve a virágzat fû-
zöld színére utal. Hegyvidéki faj,
melynek egyetlen, jelenleg ismert
alföldi termõhelye a Kakukk-
hegy. A gyepben elszórva közel
300 tõ él. A bíbor sallangvirág a
legnagyobb termetû és egyik leg-
késõbb, június végén nyíló hazai
orchidea. Magassága 50-60 cm, 5-
6 cm hosszú, bíborszínû mézajka
pedig két hosszú, csavarodott sal-
langra tagolt. A dombvidékeken
és középhegységekben élõ faj
egyetlen, hazai síkvidéki elõfor-
dulása a Kakukk-hegy, ahol közel
70 példánya él.

A löszpusztagyep zárt, 40-60
cm magas, többszintû szárazgyep,
amely nyár közepén kiszárad. A
elõbb ismertetett tollas szálkaper-
jés erdõssztyepréttel ellentétben
jellemzõ fajai a keskenylevelû fû-
félék, így a vékony és a pusztai
csenkesz, a csinos és a bozontos
árvalányhaj. Az árvalányhajak
„haja”, a selymesen megtollaso-
dott szálka május végén ezüstfe-
hérre festi a gyepet. A növényzet
értékét az jelzi, hogy ez nem egy
elfüvesedett növényzet, hanem az

egyszikûek és a kétszikûek egyen-
letesen eloszolva és azonos arány-
ban alkotják a gyepet. Gyakori faj
a sárga virágú kardlevelû perem-
izs, a fehér selymes dárdahere, a
kakukkfüvek, a sárga len, a ma-
gyar kutyatej és a lenlevelû zsel-
lérke. Kora tavasszal több, mint
kétszáz tõ leánykökörcsin virít,
míg a ritka vetõvirág õsszel nyílik.
A löszpusztagyepi fajok közül a
taréjos búzafû, a deres tarackbúza,
a bárányüröm, a ligeti zsálya, a
karcsú orbáncfû és a buglyos ko-
csord élnek a gyepben.

Állatvilága sokszínû, legszem-
betûnõbb a változatos madárvilág.
Rendszeres fészkelõ a tövisszúró
gébics, erdei sikló, gyíkok, füle-
müle, szajkó.

Molyhos tölgy
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Jelentõs része 2004 óta
Natura2000-es, 2009-ben orszá-
gos védelemre javasolt terület. A
halomsírmezõ, a földvár és a sánc
régészeti oltalom alatt áll

Az Érd-százhalombattai Sánc-
hegy az egykori érdi és százha-
lombattai téglagyárak között
emelkedõ, a két település határán
átnyúló, fennsíkszerû térség. Föld-
rajzi szempontból az Észak-mezõ-
föld kezdete a Duna mentén, míg a
geológiai felosztás szerint a
Benta-patak és az Érdi-Öblözet ál-
tal határolt Érd-battai táblarög dél-

keleti része. Felszíne
egyedülállóan változa-
tos a természetes (lej-
tõk, magaspart, völ-
gyek, Téglagyári-
völgyrendszer, plató) és
mesterséges alakzatok
(sánc, halomsírok) egy-
idejû jelenléte miatt; eh-
hez hasonló kiterjedésû
és formagazdagságú
löszvidék az Észak- és a
K ö z é p - m e z õ f ö l d ö n
nem található. A terü-
letnek több résztája kü-
löníthetõ el: az Érd-ófa-
lui Kakukk-hegy, az
Érd-százhalombattai
magaspart, a Téglagyá-
ri-völgyrendszer, a vas-
kori sánc, a bronzkori-
vaskori földvár, a ha-
lomsírmezõ és a sík pla-
tó. 

A magaspart a Sánc-hegy ke-
leti elvégzõdése a Duna felé. Kö-
zel 70-80 m magas agyagfal,
amely a löszfalakkal ellentétben
vízszintesen sávozott az agyagré-
tegeknek megfelelõen. 

Felsõ peremérõl folyamatosan
hatalmas márgatömbök szakadnak
le, melyek a magaspart alján vagy
a Duna parton halmozónak fel. A
Téglagyári-völgyrendszer az egy-
kori százhalombattai téglagyárból
nyíló, északnyugat-délkelet irá-
nyú, többszörösen elágazó, 800 m

SÁNC-HEGY
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hosszú völgyrendszer. Meredek
völgyoldalai 15-20 m széles, sík
dombhátakat határolnak. Lakatlan
és nem mûvelt terület. A sánc kö-
zel 300 m hosszú, északkelet-dél-
nyugat irányú, kora vaskori (i.e.
700–i.e. 400) építmény, amelyet a
Hallstatt-kultúra népei emeltek te-

lephelyük, a földvár védelmében.
Alapanyaga a környezõ területek-
rõl összehordott lösz-meszes ho-
mok keverék. Jelenleg északnyu-
gati lejtõje 10-12 m, dél-keleti ol-
dala 1-3 m magas. Területét soha
nem mûvelték vagy építették be.
Jelentõsebb bolygatás a kelta ura-
lom idején (i.e. II. sz.), valamint a
II. világháború idején érte, amikor
lövészárkokat ástak benne. A
Magaspartot szegélyezõ részeit ki-
sebb völgyek tagolják. A több,
mint 120, részben sírkamrás ha-
lomsírt (tumulust) i.e.650–550-ig
a Hallstatt kultúra népei emelték.
A halmok negyede ma is ép, a leg-
magasabbak és a legértékesebb
lösznövényzet-maradványokat õr-
zõk a százhalombattai Régészeti
Parkban láthatók. A halomsírme-
zõ, így a legtöbb halom is, mezõ-
gazdasági terület, kiskert vagy fel-
hagyott kisparcella. Védettségük
ellenére számos halmot szántanak
ma is. A plató a Sánc-hegy lapos
„teteje”. Több ezer éve mûvelik.

Deres szádorgó

Csajkavirág Csikófark – fokozottan védett
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Jelenleg szántók, kiskertek és fel-
hagyott, már újra begyepesedett
terület mozaikja.

A Kárpát-medencei lösz-
erdõssztyep európai szinten is ki-
emelkedõ jelentõségû, mert elter-
jedésének nyugati határát a Kár-
pát-medencében éri el, ezért Nyu-
gat- és Észak-Európában gyakor-

latilag ismeretlen. Értékét tovább
növeli, hogy a hazai löszflórának
számos olyan faja van, melyek a
Kárpát-medencében alakultak ki
és csak itt fordulnak elõ. Ilyen
pannon endemizmus például a ha-
lomsírmezõn is élõ Sadler-imola
és a magyar szegfû. A hazai lösz-
növényzet egyedisége jelentõsen

116. halom

Bunkós hagyma Ligeti zsálya
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hozzájárult ahhoz, hogy a Kárpát-
medence egészét, elismerve kü-
lönleges természeti értékeit, az
Európai Unió 2000-ben egy önál-
ló biogeográfiai régiónak, a Pan-
non régiónak nyilvánította.

A Sánc-hegyet 4000 évvel ez-
elõtt háborítatlan löszerdõssztyep
borította, de mivel kisebb megsza-
kításokkal folyamatosan lakott, az
õsi növényzet részben megsemmi-
sült, részben a mezõgazdasági
mûvelésre és beépítésre alkalmat-
lan meredek lejtõkre, a magaspar-
tra, valamint a kultikus okoknál
fogva nem hasznosított halomsír-
okra és sáncra húzódott vissza.
Ezekrõl a területekrõl, mint mag-
forrásokról kiterjedve számos fel-
hagyott parcellán alakult ki újra az
eredetihez hasonló löszvegetáció.

A Sánc-hegy jelenlegi növényzete
tehát nem egységes, hanem az õsi
és újonnan kialakult (másodlagos)
lösznövényzet-maradványok a
mezõgazdasági területek és a nya-
ralótelkek között mozaikosan for-
dulnak elõ. 

A legszebb és a legnagyobb ki-
terjedésû lösznövényzet a sáncon,
a magasparton, a Téglagyári -völ-
gyrendszer meredek lejtõin, vala-
mint az egykori százhalombattai
agyagbánya felhagyott partfalain,
teraszain található. Az eddig ezek-
ben kimutatott hajtásos növények
száma 380, közülük 1 fokozottan
védett, 24 védett, 50 ún. lösz-és
erdõssztyepfaj. Értékes fajokat
õriz a halomsírmezõ is, ahonnan
eddig 238 faj került elõ, melyek
40%-a természetközeli állapotra
utal. Az erõs besugárzás és kevés
csapadék miatt itt az életkörülmé-
nyek a félsivataghoz hasonlóak. A
növényzet gyér és a felszínt héza-
gosan borítja. Jellemzõek a mo-
hák, zuzmók, valamint a mélyre
hatoló karógyökerû fajok, mint a
harasztos káposzta és a kései pity-
pang. Tömeges növény a heverõ
seprõfû és a taréjos tarackbúza,
valamint a selymes üröm. A gyep-
be zavarástûrõ fajok is társulhat-
nak, mint az útszéli zsázsa, fedél-
rozsnok, de ritka löszfajok is meg-
jelenhetnek, mint a festõ csülleng
és a vöröses hagyma. A gyep kü-
lönleges növénye az országban
egyedül csak itt élõ deres szá-
dorgó. Nevét fehéren gyapjas haj-

Olasz harangvirág
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tásáról kapta. Vajszínû, élõsködõ
virág, gazdanövénye a selymes
üröm és a mezei üröm. Csodálatos
lilásibolya virágai május végén
nyílnak. A löszpusztagyep a ma-
gaspart-peremi lejtõkön, a Tégla-
gyári-völgyrendszerben, a sánc
észak-nyugati lejtõjén, valamint
felhagyott kisparcellákon és mezs-
gyéken található. Sûrû, zárt gyep,
magassága elérheti a 1,5 métert.
Jellemzõek a keskenylevelû pá-
zsitfüvek: a messzirõl is felismer-
hetõ, kékesszürke deres tarackbú-
za, valamint a pusztai csenkesz, a
vékony csenkesz, a csinos és a
kunkorodó árvalányhaj, a taréjos
búzafû. Az alsó lágyszárúszintben
nagy foltokat képez a magyar ka-
kukkfû, a homoki pimpó. A követ-
kezõ,30-40 cm magas szintet az il-
latos ligeti zsálya, a magyar kutya-
tej, a kardlevelû peremizs, a sely-
mes peremizs és a szürke galaj al-
kotja. Felettük 80-100 cm magas
szintet képez a koloncos legyezõ-
fû, a mezei üröm és az egyébként
Legmagasabb lösznövény a két
méter magasságot is elérõ, terebé-
lyes buglyos kocsord. Apró, sárga
ernyõsvirágai nyár derekán nyíl-
nak. Ezek a gyepfoltok számos,
tájegység és országos szinten
megritkult erdõssztyep és löszfaj
állományait õrzik. Itt található a
legnagyobb észak-és közép-mezõ-
földi érdes csûdfû, macskahere,
bugás macskamenta, bíboros kos-
bor és hengeresfészkû peremizs
állomány, továbbá foltokban tö-

meges a bárányüröm, a selymes
üröm és a nemes cickafark. Itt él a
fokozottan védett csikófark egyik
legnagyobb hazai állománya is. A
csikófark a nyitvatermõkhöz tarto-
zó, alacsony, fûszerû, kétlaki cser-
je. A több mint 6000 tõ között por-
zós és a termõs példányok is meg-
találhatók. A löszpusztagyepek,
mint minden más szárazgyep júni-
us végén kiszáradnak, ezért káprá-
zatos virágpompájukban május-
ban és júniusban gyönyörködhe-
tünk.

A terület állatvilága rendkívül
gazdag, az eddig kimutatott állat-
fajok száma 723, közülük 1 foko-
zottan védett, 124 védett. Eddig
574 rovarfaj, 62 madárfaj és 12
emlõsfaj került elõ. Közülük ki-
emelésre méltó a számos száraz-
ság- és melegkedvelõ bagolylep-
kefaj. A vasvirág-csuklyásbagoly-
lepke hernyójának tápnövénye az
ékes vasvirág, míg a fehérüröm-
csuklyásbagoly a sánc ürömfajai-
hoz kötõdik. Országosan ritka a

Magaspart
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zömök sárgafûbagoly és a tüskés-
lábú bagoly. Szórványos hazai
elõfordulása miatt kiemelt érték az
élénk narancsszínû nagy tûzlepke.
A mozaikos és gazdag növényzetû
térség számos madárfaj otthona. A
magaspart felsõ peremén vájt lyu-
kakban él a fokozottan védett
gyurgyalag és védett parti fecske.
Itt fészkel a vörös vércse is, míg a
magaspart dunaparti területe a jég-
madár otthona. A töviskés-cserjé-
sek számos magevõ és rovarevõ
énekes táplálkozó és fészkelõ he-
lyei. Száraz kórók tetejérõl szem-
lélõdik a fekete torkú cigány
csaláncsuk. A sûrûben fülemüle,
barátposzáta és ökörszem fészkel.
Nyáron rendszeresen hallani a fû-
ben megbúvó fürjek pittypalatty
kiáltását. Télen nagy csapatokban
jár az õszapó, a tengelic, a szén-
cinke, melyekre a karvaly, héja
vadászik. Rejtett völgyoldalakba
építi várát a borz és a róka. Míg a
borzvár bejárata vízszintesen ová-
lis, addig a rókaváré függõlegesen
ovális és jellegzetes rókaszag öve-
zi. Ritkán szem elé kerül az óvatos
mezei nyúl, üregi nyúl és az õz.
Az éjszakák sem eseménytelenek.
Ekkor jár vadászni a nyest, táplá-
lék után kutat a keleti sün, az erdei
pocok és a mezei cickány. Utóbbi-
ak fontos táplálékát jelentik az ap-
ró termetû menyétnek és az ege-
részölyvnek. 

A terület jelentõsége, hogy
számos lösznövényzet-marad-
vány, valamint országos és „me-

zõföldi” szinten megritkult erdõs-
sztyep-és jellegzetes löszpusz-
tagyepi faj nagy állományainak
egyik utolsó, még jelentõs kiterje-
désû mentsvára, ezért védelme a
helyi jelentõség mellett, regionális
szinten is kulcsfontosságú. Továb-
bi értéket jelent, hogy Sánc-hegy
ún. történeti táj, ahol a 3000 éves
földvársánc, földvár és a halom-
sírmezõ a több ezer évvel ezelõtti
növényzeti környezetben, a lösz-
erdõssztyepben, ill. ennek marad-
ványai között találhatók ma is. A
fennmaradt lösznövényzet szó
szerint természetes háttérként
szolgál a földvárnak, sáncnak, va-
lamint a halmoknak és az ország
egyetlen helyszíneként, a több
ezer évvel ezelõtti környezetbe
helyezi a látogatót. A terület 2009
óta országos védelemre javasolt.
A védelmi javaslat fõ célja, hogy a
már országosan védett Kakukk-
hegy északnyugati végétõl a ha-
lomsírmezõ délkeleti végéig tartó,
a Sánc-hegy valamennyi Duna
menti természeti értékét magába
foglaló és egységesen védõ termé-
szetvédelmi terület kialakítását
kezdeményezze.

Löszpusztagyep
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A Czabai-kert Érd-Parkváros-
ban, a Bikszádi utca és a Radnai
utca találkozásánál fekvõ 0,66
hektárnyi magáningatlan. A kert
az Érd belterületén fekvõ legna-
gyobb összefüggõ tölgyesmarad-
ványt õrzi, ezért 1977. óta helyi
jelentõségû természetvédelmi te-

rület. A telek az Érd-Tétényi
mészkõplató egyik északnyugat-
délkeleti irányban futó, mára már
felparcellázott, meredek falú völ-
gyének „fenekén” helyezkedik el.
Felszíne közel sík. Alapkõzete
miocénkori szarmata mészkõ, me-
lyet homokos, kavicsos, savanyú
kõzetösszlet borít. Talaja morzsa-
lékos szerkezetû barna erdõtalaj. 

A kert növényzetének legna-
gyobb hányada az Érd-Tétényi
mészkõplató néhai tölgyeseinek
80-90 éves újulata. Az 1920-as
években, a mészkõplató kiparcel-
lázását követõen az eredeti töl-
gyest kivágták, a területet azonban
nem hasznosították. A tölgyfák ki-
sarjadtak és terebélyes fákká fej-
lõdtek. Az erdõt jelenleg 238 da-
rab 14-22 m magas, 30-55 cm
törzsátmérõjû tölgy alkotja. Ural-
kodó fafaj a kocsányos tölgy,
amely rövid levélnyelérõl, füles
levélválláról és hosszú kocsányú
makktermésérõl ismerhetõ fel.

CZABAI-KERT
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Legnagyobb koronájú példányai a
kerítések mellett nõnek, ahol a
lombozat messzire kihajlik az ut-
cára. A lombkoronaszint jellemzõ,
bár a kocsánytalan tölgynél rit-
kább faja a kocsánytalan tölgy.
Felismerését segíti hosszú levél-
nyele, rövidkocsányú termései és
ék alakú levélválla. Sajnos a rend-
szeres irtás ellenére mindkét töl-
gyet újra és újra megtámadja a
sárga fagyöngy. Ennek gömböly-
ded, sûrû ágrendszerû, sárga bo-
gyótermésû példányai a lombozat-
ban élnek. Félélõsködõ növény,
amely vizet és ásványi sókat von el
szívógyökereivel a tölgyektõl,
amely azok pusztulását okozza. Az
erdõben kialakult liánszintet és a
lágyszárúszint nagy részét a boros-
tyán alkotja. A közhiedelemmel
ellentétben nem pusztítja a fát, ha-
nem támasztéknak használja. A
törzseken felkúszva magasabbra
jut, amely azért fontos, mert csak
az elegendõ fényhez jutó hajtásai

virágzanak. A cserjeszint változó
sûrûségû, tölgymagoncok, egybi-
bés galagonya, mogyoró, húsos
som, sajmeggy és mezei juhar ke-
veréke. Az eredeti lágyszárúszint
növényei csak a nyitottabb erõré-
szek borostyánmentes gyepszintjé-
ben élnek. Ide tartozik több száraz
tölgyesekre jellemzõ fûfaj, mint az
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erdei szálkaperje, az erdei ebír és a
bajuszos kásafû, valamint a kánya-
zsombor és a gyöngyvirág is.

A kert 2006 óta hivatalosan is
madárbarát kert; számos védett
madárfaj fészkelõ- , pihenõ-és táp-
lálkozó helye. A madarakat itató,
számtalan természetes anyagból
készült etetõ és madárodú várja.
Megfigyelésük, különösen télen,
az etetõk körül épített "madármeg-
figyelõ állomásról" lehetséges. A
madárvilág és az erdõ életének
megismerését több információs
tábla segíti. A tölgyes egész évben
madárdaltól hangos. Rendszeresen
költ itt a fekete rigó, a széncinke,
az ökörszem, a vörösbegy, a barát-
poszáta, a nagy fakopáncs, a bal-
káni gerle, a dolmányos varjú, va-
lamint a ragadozó madarak közé
tartozó karvaly. Utóbbi 4-6 fiókát
is felnevel évente vékony gallyak-
ból készített fészkében. A fákon
gyakran kopogtat a balkáni és a kis
fakopáncs, törzseken kúszva pedig
a csuszka keresi a táplálékát. A

kert egyik ritka nyári vendége a
kakukk. Õsszel a tölgy makkter-
mése a szajkót és a vetési varjakat
csalogatja a kertbe. Télen nagy
csapatokban érkeznek az etetõk-
höz a zöldikék, a fenyõpintyek, a
tengelicék, a kékcinkék és az õsz-
apók. Rendszeres téli vendég az
erdei pinty és a meggyvágó is. A
madarakon kívül emlõsök is meg-
telepedtek a kertben. Nyári estéken
sokszor hallani a keleti sün zörö-
gését az avarban, míg a háborítat-
lan erdõrészekben mókusok ugrán-
doznak, játszanak.

A Czabai-kert sûrû erdeje igazi
oázis a helyi állatvilág számára.
Egyik utolsó menedékhelyük Érd
belterületének utakkal, épületekkel
telezsúfolt dzsungelében. Az ér-
deklõdõket elõzetes bejelentkezést
követõen szívesen várja a kert tu-
lajdonosa, Czabai Balázs – Tele-
fonszáma: 06 70 590 7315vagy 23
376 126 - Érd, Radnai utca 56..
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Az ún. Wimpffen kúriában ta-
lálható 1983 óta az országos gyûj-
tõkörû Magyar Földrajzi Múze-
um. Az épületet klasszicista stílus-
jegyei alapján Hild József vagy
körének építésze tervezhette. Mû-
emléki védettség alatt áll a hozzá-
tartozó, Alsó és Felsõ utcai egyko-
ri istállóépületekkel és az udvar
közepén lévõ kocsiszínnel együtt.
Az épület Batthyány Fülöp herceg
utasítására az 1838-as árvízben el-
pusztult Ófalu helyett telepített
Újfalu szélén épült 1840 tájt Peli-
kán nevû fogadó céljára. Késõbb a
Sina bárók, a Wimpffen grófok,
Károlyi Imre gróf tiszttartóinak la-
kása, majd a huszadik században
községi tulajdonban polgári fiúis-
kola, csendõrség, késõbb község-
háza, egyéb hivatalok (illetve
mostanáig zenei könyvtár is) vol-

tak benne a múzeum létrejöttéig. 
A múzeum létrehozása Balázs

Dénes (1924-1994) érdi világjáró
geográfus, szakíró érdeme, aki öt
világrészen gyûjtött néprajzi, ter-
mészetrajzi anyagait, az utazókra
vonatkozó relikviákat önzetlenül
felajánlotta és társadalmi munká-
val megtervezte, berendezte a ki-
állításokat. Egész alakú szobra
(Domonkos Béla alkotása) példa-
képével Kõrösi Csoma Sándoréval
(Antal Károly alkotása) szemben
magasodik. A céljai felé törõ, ki-
tartó, puritán, hátizsákkal utazó
tudós alakját jeleníti meg. A mú-
zeumot (még gyûjteményként) 5
éves küzdelem után sikerült enge-
délyeztetni, majd dr. Kubassek Já-
nos igazgató vezetésével újabb 5
év múlva kétszeresére bõvülhettek
és tudományos munkájuk révén

MAGYAR FÖLDRAJZI MÚZEUM
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megkapták a múzeumi rangot. 
2001-ben az épületegyüttes ál-

talános mûemléki rekonstrukción
ment át, helyreállításra került a
nyitott kocsiszín is. (utóbbiban
ünnepségek és nyári zenei rendez-
vények zajlanak) Pályázatok ré-
vén megújult mindkét állandó ki-
állítás. 2008-ban megnyílt a Felsõ
u. 3. alatti épületben a Helytörté-
neti kiállítás. 2010-11-ben a vá-
rosközpont fejlesztés keretében át-
alakításra került múzeumi célra az
épület padlástere és az ún.
Gesztelyi ház (egykori istálló) is
képtár és kávézó céljait szolgálja
immár. A padlástérben és a zenei
könyvtár kiköltözésével új elõadó-
terem, idõszaki kiállítótér, múze-
umpedagógiai foglalkoztató te-
rem, restaurátor mûhely és raktá-
rak kerültek kialakításra illetve a
padlástérbe került fel az érdi ter-
mészettudományi (benne  õsem-
beri lakótért bemutató) kiállítási
rész is. Korszerûbb, takarékosabb
lett a fûtésrendszer.

A múzeum négy állandó kiállí-
tással várja a látogatókat keddtõl
vasárnapig 10-18 óra között..
Ezek: 1.Magyar utazók, földrajzi
felfedezõk. 2. A Kárpát-medence
tudományos feltárói. 3.Érd termé-
szettudományi kiállítása. 4.Érd
hely- és sporttörténeti kiállítása

(külön épületben) Nézzük sorban
õket!

A Magyar utazók, földrajzi
felfedezõk kiállítása bemutatja,
milyen szerepet játszottak hazánk-
fiai Földünk tudományos megis-
merésében. A kiállítás a Glóbu-
szok termével kezdõdik, ahol
Hunfalvy János, az elsõ magyar

földrajz professzor földgömbjétõl
a híres Kogutowicz Manó glóbu-
szain át napjaink földgömbjeiig
mutatnak be pár szép alkotást. Kö-
zépen egy forgó domborzati föld-
gömb látható. Egy kivilágítható
térképen is szemlélhetõk utazóink
útvonalai. (28 útvonal)

A második teremben kaptak
helyet korai, XIII-XVIII. századi

2030 Érd, Budai út 4
06 23 363-036

www.foldrajzimuzeum.hu

Kõrösi Csoma Sándor 
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utazóink, köztük Julianus barát,
Hell Miksa, Sajnovics János,
Benyovszky Móric emlékei, és itt
emlékezünk látványos indián nép-
rajzi tárgyak körében Dél-Ameri-
ka magyar misszionáriusaira. 

A harmadik teremben a XIX.
században megsokasodó romanti-
kus õshazakeresõk és az elsõ
Ázsia expedíciók alakjai kaptak
helyet. (Kõrösi Csoma Sándor,
Vámbéry Ármin, Reguly Antal
emlékei illetve Széchenyi Béla,
Zichy Jenõ, Cholnoky Jenõ kelet-
ázsiai utazók relikviái) 

Leggazdagabb Cholnoky Jenõ
kínai utazásának tárlója és Kõrösi
Csoma Sándoré, akinek nyomá-
ban több ízben a múzeum igazga-
tója is járt.

A negyedik, legnagyobb te-
remben Afrika, Amerika, Óceánia
és az Északi-sarkvidék világjárói
idézik fel egzotikus tárgyak soka-

ságával a távoli tájak és népek
hangulatát. Igen gazdag Afrika
gyûjteményünk annak is köszön-
hetõ, hogy gróf Teleki Sámuel
nyomában 100 év után, 1986-88-
ban Magyar Tudományos Afrika
expedíció járt, amelynek tagja volt
a múzeum igazgatója is.  Maszai
pajzsok, dárdák, faszobrok és vul-
káni bomba, láva idézi fel az uta-
zást. Xántus János gyûjtése a pre-
parált borneói orángután és repülõ-
mókus. Pápua Új-Guinea ember-
evésrõl híres törzsei körébõl is sok
anyagot pl. paradicsom madár fej-
díszt, kõbaltát gyûjtöttek utazóink
(Fenichel Sámuel és Bíró Lajos, Ba-
lázs Dénes).

Az utolsó terem a huszadik száza-
di utazóké, akik közül a leggazda-
gabb gyûjteménnyel Germanus Gyu-
la professzor rendelkezik, akinek ke-
leties és mohamedán jellegû szobaen-
teriõrje látványosságával is kitûnik.
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Itt találkozhatunk több sivatagkutató-
val, mint Almásy Lászlóval vagy Ba-
lázs Dénessel is, aki lengyel szakmai
együttmûködés folytán jutott el a sza-
harai Tibeszti hegység csodálatos kõ-
képzõdményei közé. Az Antarktisz
magyar meteorológusainak gyûjtött
anyagai is látványosak pl. a pingvin.
A sort Farkas Bertalan ûrben használt
eszközei, ûrfotói zárják. A folyosói
részben jeles vadász-író utazóink tró-
feáit és emlékeit láthatjuk.

A Kárpát-medence tudományos
felfedezõi címmel geográfusaink (el-
sõsorban Lóczy Lajos és Cholnoky
Jenõ), geológusaink, térképészeink és
barlangkutatóink hazai munkásságát
mutatja be a négy teremben elhelye-
zett kiállítás. Kiemelkedõ látványos-
ság Lóczy Lajos Balatonon használt
összecsukható csónakja vagy
Cholnoky Jenõ szobabútorzata, festé-
szeti eszközei. A térképészeti terem-
ben számos mûszer található, köztük

a német és orosz légitérkép kiértéke-
lõ. Külön tárló mutatja be Erdély és
Moldva kutatóit.

Az érdi természettudományi rész
fõ látványossága két neandervölgyi
ember figurának, a kb. 60 ezer éves
érdi õsemberi vadásztelepen talált kõ-
eszközöknek és állatcsontoknak élet-
hû  lakótér enteriõrben való bemuta-
tása.

A helytörténeti kiállítás elsõ ter-
me a neolitikus régészeti kultúráktól
kiindulva bronzkori leleteken, római
kori emlékeken át jut el a magyaror-
szági török hódoltság felidézéséig.
Második és harmadik termében a rác,
sváb és bukovinai székely nemzetisé-
gi csoportok hagyományos kultúráját
mutatják be. Az utolsó teremben a
18-19. századi mezõváros fejlõdését
meghatározó Duna szerepének be-
mutatásával, fõbb épületeinkkel és a
20. században gyökeres település
földrajzi fordulathoz vezetõ Károlyi



parcellázás dokumentumaival talál-
kozhatunk. Külön rész szemlélteti
Érd iskola- és sporttörténetét, aminek
keretében egy látványos sportrepülõ-
gép modell is látható.

A múzeumkert szoborpanteonja
is figyelemre méltó. A szobrok közül
elsõként Kõrösi Csoma Sándor
(1784-1842) tibetológusé 1984-ben
került felállításra. Az 1942-ben ké-
szült szobrot akkoriban Kõrösi angol
szolgálatba szegõdésére hivatkozó
méltatlan politikai sajtótámadások
miatt nem merték felállítani. Idekerü-
lése adta az ötletet, hogy létrehozzák
a magyar felfedezõ utazók és geográ-
fusok szoborpanteonját, ami Domon-
kos Béla helyi szobrászmûvész jóvol-
tából évente egy alkotással
gyarapodott. 

Így kerültek felállításra
az alábbi bronz portrészob-
rok: Teleki Sámuel gróf
(1845-1916), a Teleki vul-
kán, a Rudolf és a Stefánia
tó felfedezõje, Déchy Mór
(1851-1917) Kaukázus ku-
tató, Teleki Pál gróf (1879-
1941), gazdaságföldrajzos,
térképész, a múzeum gon-
dolatának elsõ felvetõje,
miniszterelnök, Stein Aurél
(1862-1943) Belsõ-Ázsia
régész és orientalista kuta-
tója, Baktay Ervin (1890-
1963) orientalista India ku-
tató, Reguly Antal (1819-
1858) finnugor nyelvész,
Észak-Urál térképezõje,
Almásy László (1895-

1951) pilóta, a Líbiai sivatag utazója,
Rommel német tábornok sivatagi
hadtestének õrnagya, Prinz Gyula
(1882-1973) geológus-geográfus, a
Tien-san hegység kutatója, több ma-
gyar egyetem professzora, Sáska
László (1890-1978) Tanzániában le-
telepedett orvos, természetbúvár,
Vámbéry Ármin (1832-1913). Kö-
zép-Ázsia utazó, nyelvész. Az
épület sarkánál lévõ ekvatoriális
napóra ritkasága miatt érdemel fi-
gyelmet.

Szép és kellemes pihenõhellyé
teszik a múzeumkertet növényze-
te, a ritka bokrok és dús lombú fák
is. 

30
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Ófalu hajdani kastélya legko-
rábbi ismert tulajdonosa, ákosházi
Sárkány Ambrus pozsonyi kapi-
tány, országbíró volt. Az itt ven-
dégeskedõ II. Lajos király emlék-
oszlopát 1926-ban a mohácsi csa-
tavesztés itteni elõzményeit fel-
idézve a község, a Hadimúzeum
és a kastélyt akkor birtokló jezsu-
ita rend állította. Történetírók
(Brodarics István, Istvánffy Mik-
lós) által megörökített hiteles té-
nyek, hogy baljós jelként itt pusz-
tult el a király kedvenc fekete lo-
va és II. Lajos innen ment át réven
elbúcsúzni a Csepel-szigeten tar-
tózkodó feleségétõl, Habsburg
Máriától. A történetírók 1526 júli-
us 20-a utáni hétre teszik a kb. 3
ezer fõnyi sereg itteni táborozásá-
nak idejét. Brodarics kancellár in-
nen küldte a király utolsó segély-
kérõ levelét VII. Kelemen pápá-
hoz. Alábbi sorai jellemzik a kora-
beli helyzetet és hangulatot: "A ki-
rálynak nincsen semmije, a hely-
zet teljesen zavaros, az emberek
gonoszak és széthúznak, az ellen-
ség túlerõben van…"

A jezsuiták által adott és az
emlékoszlopba beépített hõsiessé-
get jelképezõ kõoroszlán a régé-
szek szerint egyetlen megmaradt
római kori köztéri szobrunk. (Fel-
tehetõen volt kapuõrzõ párja is
miként az kastélyoknál szokásos,
de vagy ismeretlen helyen  van
vagy megsemmisült, erre vonat-

kozó adat nincs…) A Sárkány csa-
lád címerét is láthatjuk a kõemlék-
mûben, amelyen egy koronás, me-
zítelen nõi alak egy kígyót almá-
val etet. Sárkány Ambrus is a
mohácsi csatában esett el, így nem
teljesülhetett végakarata, hogy az
érdi Szent György templomban te-
messék el. Egy emléktábla ma-
gyar és lengyel nyelven a
Gnoienski Lénárd lengyel fõne-
mes által vezetett zsoldos sereg it-
teni átvonulására és II. Lajos sere-
géhez való csatlakozására emlé-
keztet. Az 1926. évi avatási ün-
nepségre írta Vályi Nagy Géza Az
érdi út címû versét, amely szép
metaforákkal idézi fel az 1526 évi
gyászos eseményeket. 

A kastély tulajdonosai voltak a

ÉRD LEGRÉGEBBI MÛEMLÉKEI

Szent Mihály templom
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Sárkány család után 1675-tõl az
Illésházy grófok, Miklós, József,
János, István (akik a birtokkal
együtt Szapáry Péternek zálogba
adták 1722-ig) 1828-tól herceg
Batthyány Fülöp, 1848-tól a görög
származású Sina bárók (Sina
György és a kastélyt neoreneszán-
sz stílusúvá átalakító Simon), a
Wimpffen grófi család, Károlyi
Imre gróf, jánoshalmi Nemes
Marcell, majd 1920-tól a katolikus
egyház (jezsuita rend, vizitációs
apácák, majd a KALOT.) 

Országos hírû volt 1940-1944
között a KALOT itteni bentlaká-
sos népfõiskolája, amely Kerkai
Jenõ jezsuita páter elvei szerint
mûködött és a parasztifjúság gaz-
dasági, politikai, kulturális fel-
emelését szolgálta. Specialitása
volt Szépmûves Mûhelye, ahol

magyaros képzõmûvészettel fog-
lalkoztak. Neves mûvésztanárok,
pl. Muhoray Elemér a faluszínpad
mozgalom atyja, Molnár István
európai hírû tánckoreográfus és
mások dolgoztak itt Ugrin József,
majd Farkas György igazgatók ve-
zetésével. Teleki Pál és Bárdossy
László miniszterelnökök is elis-
merték az itt folyó munka színvo-
nalát. A mozgalmat 1946-ban
Rajk László belügyminiszter til-
totta be. A kastély ezután a gaz-
dátlanság, kallódás, elhordás,
majd 1969- 1971-ben a lebontás
sorsára jutott. Ma csak a mintegy
400 méter hosszú zeg-zugos pin-
cerendszere és újabban felújított
támfalai vannak meg. A kastély
helyén 1991-ben a KALOT-ra
emlékezõ, nyitott könyv alakú
bronz dombormû (Domonkos Bé-
la alkotása) került felavatásra.
Egyszer legalább emléktáblán vol-
na célszerû és méltó a helyszínen
megemlíteni a kastély korábbi tu-
lajdonosait is. Ma már kevesen
tudják, hogy mit is jelent a
KALOT rövidítés. (Katolikus Ag-
rár Legényegyletek Országos Tit-
kársága) 

A kastélyhoz kapcsolódik
Hamzsa bég és Szapáry Péter szép
helyi mondája, amely a kereszté-
nyi megbocsátást példázza. A
monda szerint a török bég itt tar-
totta fogva a kastély pincecellájá-
ban sanyarú körülmények között
Szapáryt. Barátja, Batthyány
Ádám azonban kiváltotta fogságá-Minaret
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ból. Amikor pedig fordult a kocka
és Szapáry fogta el Hamzsát (állí-
tólag Buda visszavívásakor), nem
állt bosszút, hanem szabadon en-
gedte egykori kínzóját. A török
azonban már megitta méreggyûrû-
je tartalmát, de megrendülve e
nagylelkûségen, utolsó perceiben
még megkeresztelkedett. Történe-
tileg kizárt, hogy a 15. századi
Hamzsa találkozott volna a 18.
századot is megérõ Szapáry Péter-
rel, de valamelyik Hamzsa leszár-
mazottról elképzelhetõ. A történe-
tet késõbb több irodalmi alkotás
pl. színdarab is megörökítette. 

A történeti kutatás kiderítette,
hogy az 1550-es évekbeli, itt várat
építõ Hamzsát jó száz év választja
el Szapárytól, valamelyik leszár-
mazottja azonban kapcsolatba ke-
rülhetett vele. Szapáry Csákvárnál

egy csetepatéban valóban török
fogságba esett A raboskodás hely-
színe azonban nem Érd, hanem a
budai vár volt. Ekkor kastélyunk
még romos volt. Valóban kiváltot-
ták (bizonyára cserével) és a fel
nem használt váltságdíjból indult
meg rohamos gazdagodása. Bat-
thyányval való ilyen szoros kap-
csolata azonban nem egyértelmû-
en bizonyított. Buda visszavétel-
ében való szerepe sem bizonyított.
A mondákat azonban nem azért
szeretjük mert feltétlenül igazak,
hanem mert szépek.

A kastély támfala elõtt áll
Szent Walburga 18. századi szob-
ra. Megmintázása is országosan
egyedülálló. Az angol királyi csa-
lád sarja Németországban térített a
Kr. u. 8. században. Nevéhez szá-
mos csodatétel fûzõdik (pl. lecsil-

Kutyavár
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lapította a háborgó tengert, a ku-
tyák nem támadták meg, amikor a
heidenheimi vár felvonóhídján át-
haladt, meggyógyította a várúr le-
ányát, egyik bátyja helyett férfi
kolostort is vezetett). Eichstadti
templomban lévõ sírjából gyógyí-
tó hatású ún. Szent Walburga olaj
szivárog. Ezért tart a szoboralak
kezében üvegcsét. Az Illésházyak
védõszentje lehetett és a földmû-
vesek, állattenyésztõk is tisztelik,
fohászkodnak hozzá jó termésért,
bõséges szaporulatért, kutyahara-
pás és veszettség ellen. Érdekes,
hogy tekintete a templom felé irá-
nyul. A szobor valaha színezett
volt. 

A Szent Mihály római katoli-
kus plébánia templom eredete
szintén a török kor elõtti idõkbe,
feltehetõleg a 15. századig nyúlik
vissza. A török korban (a 17. szá-
zadban) azonban lõporraktárként
használták és felrobbant, romos
állapotban volt sokáig, míg a tele-
pülés új lakói, a katolikus vallású
horvát-bunyevác rácok Szapáry
Péter illetve Illésházy Miklós
kegyúr segítségével a 18. század
elején újjáépítették. Tornya csak
késõbb, 1774-ben épült fel. Az
eredeti gót stílusjegyek helyett ma
már a templom barokk jellege do-
minál. Figyelemre méltó szépará-
nyú, különbözõ típusú ablakokkal
ellátott tornya. 

A helység lakosságát a török
idõk után kezdetben kapisztrán
rendû ferences szerzetesek pasz-

torálták, majd világi papok vették
át gondozását. Elsõ plébánosa, az
1788-ban elhunyt Tomisich János
sírja a templomban van. Itt talál-
ható a 10 évesen 1789-ben elhunyt
Illésházy Ferencé, Illésházy János
fiáé is. Utóbbi emléktábláján lát-
ható az Illésházy család címere. A
késõbb birtokos Wimpffen család
címere az általuk 1880-as években
létesített oratórium felett látható. 

A templom titulusa és védõ-
szentje Szent Mihály. Más szentek
képei és szobrai is ismertek a for-
rásokból: Szent Péteré, Szent An-
talé, Szent Ferencé, Szent Jánosé.
Kiemelkedõ az Illésházy család
védõszentjének, Szent
Walburgának kultusza, akinek kü-
lön oltárt létesítettek. (1908-ban
ezt Jézus Szíve oltárrá alakították
át.) 1885-ben történt újabb nagy
felújítás a templomon Wimpffen

Szent Walburga szobra
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Anasztázia, született Sina Anasz-
tázia jóvoltából. Ekkor kapott a
templom új orgonát. (Ez a temp-
lom harmadikként elhelyezett or-
gonája az 1720-as évekbeli, majd
1820-as után) Az 1958-as átépí-
téskor a Szent Sír kápolnát és a fõ-
oltárral összhangban lévõ copf
szószéket elbontották. A templom
belsõ berendezésébõl már csak az
oltárok idézik az eredeti stílusvo-
násokat. Jelenleg nagyarányú res-
taurálása folyik, amely még sok
meglepetést tartogat számunkra.
Remélhetõleg mielõbb beszámol-
hatunk a munkálatok végérõl és a
templom újjászületésérõl.

Az oldalbejárattal is rendelke-
zõ Szent Sír kápolna helyére ke-
rült Bogner Mária Margit (1905-
1933) életszentség hírében álló vi-
zitációs apáca korábban a kastély-
kertben méltatlan körülmények
közt lévõ sírja. Felette ma az apá-
ca Domonkos Béla szobrászmû-
vész által alkotott megragadó
szépségû, egész alakos szobra áll.
A fiatalon tüdõbajban elhunyt
apáca Istennek ajánlva életét türe-
lemmel és csendes tanúságtétellel
viselte csípõizületi gyulladásból
megrövidült lábával járó szenve-
déseit. A sír mögötti falba a lebon-
tott Szent György templom egyik
kõkeretes kapuját építették be. 

A templomkertben valamikor,
amíg Mária Terézia meg nem til-
totta, temetõ volt. Néhány sírkõ a
templomtoronyba került beépítés-
re. Az Illésházyak révén gazdago-

dott a kert a ma is látható
Nepomuki Szent János szoborral
és a fõbejárat közelében lévõ cor-
puszos kõkereszttel, amelyet
Illésházy Ferenc elhunyta emléké-
re állított apja. A Nepomuki Szent
János szobor különlegessége,
hogy fejfedõjét a kezében tartja. A
vízi molnárok, folyami révek
szentjeként tisztelték a 14. század-
ban élt cseh fõpapot, aki nem
szegte meg a gyónási titkot még
IV. Vencel király kérésére sem,
amikor az uralkodó felesége titka
után tudakolódott. Ezért életével
fizetett, mivel a király a Moldvába
ölette. A lourdesi barlang imitáci-
ója a francia Szent Bernadettére
emlékeztet, akinek megjelent
Szûz Mária. A kertben két víztisz-
tításra használt ún. csepegtetõ kõ
is látható. A kertben található a
második világháború áldozatainak
még a pártállami idõkben társadal-
mi összefogással készült emlékfa-
la is, amelyen magyar, rác, sváb,
sõt török eredetû nevek olvasha-
tók. 

A plébániaház az 1600-as évek
végén épült, majd Illésházy János
a templomtorony építésével csak-
nem egyidejûleg emelettel bõví-
tette. Földszinti kõpadlóján a me-
zõváros egykori színes címere
(nádasban lévõ templomtorony)
látható. Kereskényi Gyula (1835-
1911) plébános, elsõ helytörténeti
írónk emléktáblája a Szent Mihály
Alapítványnak és a Városszépítõ
és Honismereti Egyesületnek kö-
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szönhetõen került a falára. Udva-
rán a Szent Sebestyén kápolna ka-
puoszlopáról származó szentek és
egyéb szobrok pl. Pieta töredékei
találhatók.

A Liget Thermál Hotel az egy-
kori sóház és uradalmi dézsmaház
átalakításával 1990-ben épült. A
korábbi épülethez húzták fel télen
a régebbi századokban még meg-
lévõ dunai folyóágon a híres érdi
hajómalmokat, hogy átteleljenek
és megjavítsák õket. A szálloda
falán egy római légiós katona
alakja, Eõry Emil szobrászmûvész
alkotása emlékeztet a római biro-
dalom pannóniai uralmára, a ró-
mai légiók által is taposott itteni
hadiútra. Az 1956-os forradalom
és szabadságharc budapesti mártír
vezetõinek történelmi Magyaror-
szágot mintázó emléktábláját is a
hotel falán helyezték el. 

A hotel mellett állt Érd egy ki-
sebb, ferences kolostorhoz tartozó
temploma, a Szent György temp-
lom, amelyet az 1930-as években
bontottak el, utolsó romfalát pedig
a fürdõépítés idején számolták fel.
(Forrás hiány miatt történetérõl
keveset tudunk.)

A Római út folytatásán, a Me-
cset utcán jutunk el a törökök által
épített minarethez. Az Érden átve-
zetõ hadiút két római katonai tá-
bort, Camponát és Matricát kötöt-
te össze. A rómaiak által épített
utat a régészek szerint ma már ké-
sõbbi századok kövei borítják. A
török hódoltság idején is ezen vo-

nultak a Buda felé tartó seregek. 
Ezért építettek itt a törökök

egy palánkvárat a 16. században,
Hamza bég birtoklása idején.
Hamzsa kegyetlenségérõl híres
délszláv renegát, simontornyai,
majd fehérvári bég volt. Helyõrsé-
ge létszámát Evlia Cselebi útleírá-
sában kissé eltúlozva 300 fõre tet-
te, de más források szerint soha
nem volt több 75-nél. A mohame-
dán katonák vallási igényeinek ki-
elégítése céljából épült a dzsámi
(a régészek szerint csak a 17. szá-
zadban), amelyet a törökkor után a
lakosság széthordott. 

Megmaradt viszont a 23 méter
magas minaret, az ország három
ép minaretjének legkisebbike.
1970-ben építették vissza hiányzó
csúcsát és erkélyét, míg 1999-ben
újabb falrekonstrukción ment át,

Kápolna
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amikor színes díszítõ motívumai
is feltárásra kerültek. A minaret 12
szög alaprajzú. Körerkélyére 53
csigalépcsõ vezet fel. Sóskúti
szarmata mészkõbõl épült, de csú-
csát a mûemléki elõírások miatt
elütõ vasbetonból rekonstruálták.
A bejárati ajtajához felvezetõ lép-
csõ arra utal, hogy megközelítése
a karzatról történt.  Egy betonfal a
Mekka felé irányuló mihráb fülke
helyét jelzi.

A minarethez közel fekvõ
Szent Sebestyén, Szent Rókus és
Szent Rozália fogadalmi kápolna
egy pestisjárvány emlékére épült
1734-ben. 

Szent Sebestyén Diocletianus
római császár testõrtisztje volt, aki
kereszténnyé vált, ezért a császár
lenyilaztatta, majd amikor ezzel
nem tudta megölni, bunkóval ve-
rette agyon. Meztelen ifjúként fá-
hoz kötözve, testében nyílvesz-
szõkkel szokás ábrázolni. Íjászok,
katonák, városi rendõrök, orvosok
is patrónusuknak tekintik. 

A 14. századi francia Szent
Rókus római zarándokútján kapta
meg a pestist. Egy erdõbe húzó-
dott, hogy másokat ne fertõzzön
meg, ahol egy Gothard nevû pol-
gár kutyája hozott neki enni. Ké-
sõbb visszatért szülõvárosába,
ahol viszont kémnek nézve bör-
tönbe csukták s ott halt meg. Egy
más legendaváltozat szerint Lom-
bardiában vetették börtönbe. Ván-
dorbottal, lábánál kutyával szokás
ábrázolni. A betegek és betegápo-

lók védõszentje.
A 12. századi Szent Rozália fi-

atalon a remeteéletet választotta a
házasság helyett és egy barlang-
ban élt. Palermo olasz város védõ-
szentjévé tette, mert földi marad-
ványai megtalálásakor és körbevi-
telekor szûnt meg a pestisjárvány.
Az oltárt valaha a három szent fá-
ból faragott szobrai díszítették,
amelyeket ma a felújított Szent
Mihály templomban láthatunk . 

Az 1984-ben társadalmi össze-
fogással történt felújításkor a ká-
polna eredet kõfala és kapuoszlo-
pának szenteket ábrázoló szobrai
nem kerültek rekonstruálásra, he-
lyettük két évszámmal ellátott
szép kovácsolt vaskerítést húztak
a barokk kápolna köré. A falmé-
lyedésben látható sérült szenthá-
romság szobor valaha a kápolna
elõtt állt szentháromság oszlopot
díszítette. A kosáríves szoborfül-
kében az a piéta szobor lehetett,
amely erõsen sérülten ma a plébá-
nián található. A kõkerítésben egy
halálfej emlékeztet a szörnyû jár-
ványokra. Régi fényképek marad-
tak fenn a kis kápolna eredeti álla-
potáról, barokk szobrairól. Ezek
alapján egyszer talán ez a mûem-
lékünk is eredeti barokk formájá-
ban születhet újjá.

Feltekintve a Kakukk-hegyre,
látható Érd másik kápolnája, a
Szenvedõ Krisztus fogadalmi kál-
vária kápolna, amely 1749-ben
szintén egy pestis emlékére épült.
A mögötte lévõ szobrok (Mária,
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János evangélista szobrok, a két
lator a kereszten) az idõk során el-
tûntek, helyükön ma csak egy ke-
reszt áll. A kis kápolna többször
elpusztult, de önfeláldozó polgá-
rok mindig újjáépítették. Bejárata-
ként ma a lebontott Szent György
templom egyik kõkeretes kapuja
szolgál.

A városközpontból Érdliget
felé, az 1930-as évek Károlyi Im-
re gróf által végrehajtott parcellá-
zásainak egyik új kerületébe foly-
tatjuk utunkat. Érd legrégebbi
meglévõ mûemléki romja feltehe-
tõen az Érdligeten található ún.
Kutyavár romja. Valójában in-
kább várkastélynak kéne nevezni.
A monda mi szerint Mátyás király
vadászkutyáinak készült volna ab-
ból eredhet, hogy a környék erdõ-
ben, vadban gazdag terület volt.
Valójában a Torma István régész
által a diódi castellummal azono-
sított kastély korábbi, egy 1417-es
(tehát Luxemburgi Zsigmond ki-
rály korabeli) oklevél szerint a
Csévi Sáfár család tulajdonában
állt. A török idõkben elpusztult
Diósd korábban nyugatabbra fe-
küdt és Kõkert nevû pusztáján állt
a kastély. A kert valószínûleg va-
daskert mintsem gyümölcsös kert
lehetett. Közelében volt a Szent
Bertalan templom, amely ma már
nincs meg. 

A monda elsõ változata
Tholdalagi Mihály erdélyi követ
1627-es naplójából származik,
akinek leírása szerint a törökök ál-

tal megerõsített és Köpekhiszár-
nak (ebvárnak) emlegetett kastély-
ban „az régi magyar királyok pe-
céreket és ebeket tartottak”.
Kereskényi Gyula plébános, Érd
elsõ helytörténetírója 1874-ben
azt írja, hogy "Mátyás honterhes
gondjaitól menekülve e helyre ki-
kirándult s vendégeivel mulatott."
A 19. századból Batthyány Fülöp
herceg idejébõl van róla hír és
rajz, mi szerint erdészlakként
funkcionál. Az 1930-as évek kör-
nyékbeli parcellázásai után 1936-
ban még trianoni országzászló fel-
állításának helyévé válik, majd a
gyorsuló betelepülés után egyre
inkább kezdik köveit hordani, s
ma már csak egy jelentéktelen fal-
töredék áll belõle. Pár éve a város
restauráltatta megmaradt falrészét.
Az alatta lévõ pincerendszer még
kutatatlan (a Budáig vagy az
ófalui kastélyhoz húzódó alagút
természetesen csak legenda) A
kastély mellett forrás és egy ma
már nem létezõ tó is volt. Több
fénykép és képeslap maradt fenn a
Kutyavár épebb állapotáról, ame-
lyek múzeumunkban is megtalál-
hatók.
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Érd a mérsékelt övi lombhulla-
tó erdõk zónájában fekszik, jelen-
legi éghajlatunk a különbözõ
tölgyfajoknak, és a velük társuló
élõlényeknek felel meg a legjob-
ban.

Legalacsonyabb területeink, az
Alföld részét képezõ folyó- és pa-
takpartok, amelyeket hajdan kísé-
rõ galériaerdõk egy része még ma
is megtalálható. Az alacsonyab-
ban fekvõ, állandóan nedves tala-
jokon puhafa-ligetek tenyésznek.
A fûz- és nyárfajokból áll erdõ jól
tûri az elárasztást, árvíz idején
sokszor csak a lombkorona áll ki a
vízbõl. Magasabb, ritkábban elön-
tött szinteken tenyészik a tölgy-
kõris-szil ligeterdõ, amely napja-
inkra eléggé megritkult, helyüket
"nemes" nyárfaültetvények foglal-
ták el. Ezt a keményfa-ligetnek is

nevezett tölgyes erdõtípust fõleg
kocsányos tölgy, vénicszil, és va-
lamelyik kõrisfaj uralja. Az aljnö-
vényzet látványos tavaszi virág-
szõnyegeit a Beliczay-szigeten
csodálhatjuk meg.

A folyó- és patakvölgyekbõl
felkapaszkodva Érd magasabb ré-
szei felé, az alföldi löszhátak és a
hegylábi löszlejtõk saját erdõtípu-
sa a tatárjuharos lösztölgyes kö-
vetkezne, azonban ezt a erdõtársu-
lást szinte teljesen eltüntette az
emberi tevékenység. A több tölgy-
fajból, juharból és kõrisbõl álló er-
dõre, a gazdag cserje- és gyepszint
jellemzõ. Napjainkban csak né-
hány fából álló kisebb folt, vagy
egy-egy nagyobb cserjés jelzi a
helyét. Ahol õsszel a vetõvirágot
látjuk sárgállani, ott gyaníthatjuk,
hogy egy hajdani lösztölgyes he-

AZ ÉRD KÖRNYÉKI ERDÕK
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lyén járunk. Ez az erdõtípus még
helyreállítható lenne a Fundoklia
környékén és a Kakukk-hegyen.

Az érdi, törökbálinti dombvo-
nulatok, és a Biai-hegyek uralko-
dó (klímazonális) erdõtípusa a
cseres-tölgyes, amelynek állomá-
nyai a parcellázások, és az autópá-
lyák miatt jelentõsen csökkentek.
A domborzattól, és az alapkõzet-
tõl függõen sokféle megjelenését
láthatjuk, tipikus formája tenyé-
szik a laposabb hegyhátakon, és a
lankás oldalakon. Az uralkodó
tölgyfajok (kocsánytalan, cser-,
ritkán kocsányos tölgy) közé szá-
lanként mezei juhar, magas kõris,
sziklásabb részeken kislevelû hárs
elegyedik. A sok cserje közül ér-
demes megemlíteni a pirosas ter-
mésükrõl már messzirõl megis-
merhetõ kecskerágókat, a fekete

termésû varjútövist, és
a sötétzöld, keskeny le-
velû fagyalt. 

A gyepszintben sok
lágyszárú növény él,
kora tavasztól a fagyok
beálltáig szinte folya-
matosan találunk virá-
got. Jellemzõ fajai a
bársonyos tüdõfû, az
olocsán csillaghúr, a
baracklevelû harangvi-
rág, az ernyõs margit-
virág, néhol a fekete
zászpa, vagy a sárga
gyûszûvirág.  Ebben az
erdõtípusban ugyan
számos védett növény

megjelenik, de markánsan egyik
faj sem köthetõ ehhez az élõhely-
hez. Fõleg a kiritkuló részeken ta-
lálkozhatunk a magyar zergevi-
rággal. Igazából délkelet-európai
növény, de Magyarországon írták
le elõször a múlt században. A
májusi erdõk csoportos dísze. A
hosszú szárak tetején fejlõdik egy-
egy margarétaszerû, sárga
fészkes-virágzat. Szépsége vetek-
szik a gerberáéval, ezért többnyire
leszedik a kirándulók. 

Néhány érdligeti, és parkváro-
si kertben még fennmaradtak e
hajdani nagy erdõség hírmondói,
de csak kevés tulajdonos gondol a
felújításukra. (Ilyen maradvány a
Czabai-kert félhektáros, védett
tölgyese is.)

Sekélyebb, meszes talajon, kü-
lönösen délies kitettségben megje-
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lennek a mészkedvelõ tölgyes jel-
lemzõ fajai. A felsõ lombkorona
szintet a kocsánytalan tölgy és
csertölgy alkotja, de egyre több a
molyhos tölgy is. Alsó lombkoro-
na szintet képez a virágos kõris, a
barkóca berkenye, vagy a húsos
som. A mészkedvelõ tölgyes jel-
legzetes cserjéi a bársonyos tapin-
tású, szõrös levelû ostorménfa, a
többnyire kis termetû bibircses
kecskerágó, és a számos rózsaféle,
beleértve a kökényt és a galago-
nyát is. Az erdõ belsejében szór-
ványosan, de a sziklakibúvásos ré-
szeken, ahol elvékonyodik a talaj,
elõfordulhatnak kisebb-nagyobb
füves területek is. Az árnyékosabb
részeken erdei és tollas szálkaper-
je, és a felemáslevelû csenkesz a
leggyakoribb fû, félárnyékban a
bajuszos kásafû haragoszöldje ké-

pez kisebb-nagyobb foltokat. A
nagyobb területû sziklagerincek,
rétegsorok napsütésnek jobban ki-
tett részein az erdei fajok mellett,
sziklagyepi és pusztai fajok is
megjelennek. 

Az aljnövényzet jellemzõ vé-
dett fajai a vajszínû - elnyílva sö-
tét sárga - virágpillangókat sora-
koztató pilisi bükköny, az orchi-
deák közül a lilás és rózsaszín vi-
rágú bíboros kosbor, a fehér ma-
dársisak, és az élõsködõ, klorofil
nélküli, lilás színû gérbics.

A nyíltabb részeken, erdõszé-
leken – Érd-Parkváros feletti Ti-
hanyi-tanyánál – tavaszi hérics,
nagyezerjófû, nagy pacsirtafû, és
erdei szellõrózsa él. Itt nagy szám-
ban orchideákat is találunk, külö-
nösen megemlítendõ a tarka kos-
bor több százas tömege. A mész-
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kedvelõ tölgyesek és a lösztölgye-
sek õszi dísze, a sárga csillagot
növesztõ vetõvirág.

A kavicshátakon, s ezek északi
lejtõin, a kisavanyodó talajfelszí-
neken mészkerülõ tölgyes tenyé-
szik. Aljnövényzetét kevés faj al-
kotja. Az északi lejtõk serlegzuz-
mók, szõrmohák borította váztala-
jain a fehér perjeszittyó képez rit-
kás gyepet, mely a naposabb lejtõ-
kön gazdagodik más savanyúság-
jelzõ fajokkal, így a szurokszegfû-
vel, az orvosi veronikával, a réti
perjeszittyóval, vagy az illatos
borjúpázsittal. A védett bársonyos
kakukkszegfû nagy állományokat
képez a délies oldalakon, és a rit-
kás tetõkön. Szárát, leveleit szür-
késfehér, molyhos bundaként bo-

rítják a sûrû fedõszõrök. A nagy,
bíborpiros, bársonyos virágokban
egész nyáron át gyönyörködhe-
tünk, de jelentõs nyár végi, õszi
csapadék esetén, akár a fagyokig
is képzõdhet egy-egy kisebb vi-
rág.

A terület a nyár eleji, és az õszi
esõk után jó gombászhely, de
gyorsan kiszárad, ezért csak rövid
ideig bõséges a gombatermés. 

A völgyekben, különösen az
északias lejtõk aljában, megjelen-
nek a hajdani gyertyános-tölgyes-
re utaló fajok, mint a védett hóvi-
rág, vagy a kisvirágú hunyor, s a
kora tavaszi, tarka virágszõnyeg
jellemzõ fajai: az ujjas és odvas
keltike, a bogláros szellõrózsa, a
galambvirág, és a foltos árvacsa-
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lán. Nyáron pompázik a sötétpiros
virágú erdei tisztesfû, és ritkán a
védett turbánliliom virágaiban is
gyönyörködhetünk. 

Az Érd környéki erdõk állatvi-
lága még alig kutatott, de igen
gazdagnak tûnik. Az erdei nagy-
lepke-fajok közül kora tavasszal
találkozhatunk a citromlepkével,
majd a C-betûs lepkével, késõbb
az atalanta-lepkével, a róka- és
gyöngyház-lepkékkel. Az éjszakai
lepkék közül nagy méreteikkel
tûnnek elõ az éjjeli pávaszemek és
az öves baglyok. Az idõsebb töl-
gyesek gyakori, és védett nagybo-
gara a szarvasbogár, az orrszarvú-
bogár, a gyász-, a diófa- és a nagy
hõscincér, velük nyáron találkoz-
hatunk. 

A kétéltûek és a hüllõk, az ún.
„nemszeretem" állatok közé tar-
toznak, gyakran esnek az oktalan
pusztítás áldozatává, pedig ha-
zánkban (a keresztes vipera kivé-

telével) nincsenek is veszélyes fa-
jaik, ráadásul évtizedek óta, vala-
mennyien védettek. Sajnos sok
kárt okoznak az ember által elsza-
porított macskák, és kutyák is.

Az erdõk madárvilága változa-
tos. Egyre inkább követelmény az
idõs, odvas fák egy részének meg-
hagyása. Ennek köszönhetõen ör-
vendetesen növekszenek az odúla-
kó madarak, különösen a harkály-
félék állományai. A magasabb,
idõs fák koronájában egyre több
ragadozómadár-fészket találha-
tunk, egyre gyakrabban tûnnek fel
a hollók, vagy az ugyancsak meg-
ritkított ragadozómadár-fajok (hé-
ja, karvaly, ölyvek) képviselõi.

A terület nagyvadállománya
jelentõs, de csak zavart, kiskiterje-
désû, mozaikos élõhelyeket ked-
velõ õz, és az ember közelségét jól
elviselõ, sõt a termesztett haszon-
és dísznövényeket is dézsmálgató
vaddisznó gyakori.
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Az Érd környéki erdõk elég
szárazak, emiatt csak a nyár eleji
és az õszi csapadék idején érde-
mes gombászni. A löszön kiala-
kult füves-bokros növényzet jel-
legzetes tavaszi gombája a cseh és
az ízletes kucsmagomba. Az ülte-
tett fekete fenyõk alatt, füves terü-
leten, kisebb csoportokban fordul
elõ a szemcsésnyelû fenyõtinórú,
amelyet kiadós esõk után érdemes
keresni. A mészkedvelõ tölgyesek
egyik érdligeti foltjában gomba-
különlegesség a tüskés galóca.

Õsszel sokfelé gyûjthetõ a
nagy õzlábgomba, de olykor tö-
meges a nyersen mérgezõ piruló
õzláb is. Gyakori gomba a piros
galambgomba és a gyilkos galóca,
amely a melegebb, Érdre nézõ lej-
tõkön, megdöbbentõ tömegben te-
rem.

A kavicsos, kisavanyodó talajú
erdõkben gyakran találkozhatunk
különféle tinórúfajokkal, a nagy
termetû ízletes vargányával, a sár-
ga rókagombával és az ugyancsak
kitûnõ a fekete trombitagombával
is. Tölgytuskókon terem a fiatalon
fogyasztható májgomba, és a vilá-
gító tölcsérgomba barnássárga,
narancssárga csoportjai. A mese-
könyvekbõl ismert, szép légyölõ
galóca a kavicshátak nedvesebb
oldalain él, míg a legendás csá-
szárgalóca a melegebb erdõkben
jelenik meg.

Az érdi erdõk már eltûntek, ki-
sebb maradványaik magánkertek-
ben találhatók, a köz céljára elér-

hetetlenül, a szomszédos erdõsé-
gek pedig egyre darabolódnak,
fogynak. A még megmaradt vá-
rosperemi részeken vissza kellene
telepíteni a hajdani tölgyeseket,
ezáltal csökkenne a szélsebesség,
és a gyakori porvihar is. A hajdani
betelepülõket nemcsak a fõváros
közelsége, de a település termé-
szeti környezete is vonzotta. Ha
Érd határán fellelhetõ természeti
értékek további pusztítását nem
akadályozzuk meg, akkor csak
egy raktárakkal, telephelyekkel,
bevásárlóközpontokkal, autópá-
lyákkal, és szemétlerakókkal kör-
bevett, szennyezett, értéktelen te-
rületté válik lakhelyünk. 


