
 
 

    

 

HETEDIK KIHÍVÁS: TÉL BIATORBÁGY FELETT 

 

A Biatorbágyi Viadukt felé haladva, azon morfondíroztam, hogy miért nem járok ide 
gyakrabban futni. Eddig csak háromszor volt alkalmam megrészegülni a látványtól, 
amelyek a szédítő sziklaperemekről tárultak elém. Arra is jól emlékszem, hogy nem 
adta könnyen magát a panoráma, mert a combos emelkedőkkel, és technikás 
lejtőkkel tűzdelt turistautak rendesen megdolgoztatták az izmaimat. A Viadukt 
lábánál találkoztam a helyi erdésszel, és most kivételesen bakancsot húztam, hogy 
túrázás közben tehessem fel a kérdéseimet az erdész úrnak.  

- Igyekeztem rétegesen öltözködni, mert elég fázós is vagyok és az esőzés, 
majd az azt követő havazás miatt elég nagy dagonyára számítok a 
hegyen. Ahogy az aszfaltról beértünk az erdőbe, egészen más látvány 
fogadott, mint az eddigi kihívások során. Itt milyen erdőgazdálkodást 
folytattok?  

Erdész: - Ennek az erdőrészletnek nem mi vagyunk a gazdái. Ez egy magánerdő.  

- Hogy micsoda? Nem minden erdőt Állami Erdőgazdaság kezel?  

Erdész: - Nem. Hazánkban az erdők mintegy fele magán kézben van.  

- És akkor ezekben az erdőkben bármikor, bárhogyan lehet fát termelni? 

Erdész: - Nem. A magántulajdonú erdőkre is az állami tulajdonú erdőkhöz hasonló, 
nagyon szigorú szabályok vonatkoznak. Ezekre az erdőkre is készülnek hosszútávú 
erdőtervek, amik tartalmazzák, hogy hol milyen fakitermelési munkákat lehet 
folytatni és az erdők megújítása – az úgynevezett erdőfelújítás – során milyen legyen 
az új erdő fafajszerkezete. 

- És a magánerdőkbe csak a tulajdonos engedélyével lehet bejönni? 

Erdész: - Hazánkban az állami- és magán erdők egyaránt szabadon látogathatók. 
Nem kell a tulajdonos engedélye, ahhoz, hogy kiránduljunk az erdőben. 
Erdőlátogatóként, ami fontos lehet, hogy erdei gombát, gyógynövényt és erdei 
gyümölcsöt csak állami tulajdonú erdőben lehet külön engedély nélkül gyűjteni, de 
ott is csak saját felhasználás céljára. Magántulajdonú erdőben előzetes engedély 
kell ezek gyűjtésére. 

 



 
 

 

 

- Honnan tudhatom, hogy ki az erdő tulajdonosa? Ez ki van táblázva? 

Erdész: - Kitáblázni általában nem szokták. Legtöbbször az erdőben mozogva nem 
tudhatja a kiránduló, sportoló, hogy magán vagy állami erdőben tartózkodik. Ha 
előre tervezzük a gyümölcs, gyógynövény vagy gomba gyűjtését, akkor mindenképp 
tájékozódjunk még az indulás előtt, hogy a kiszemelt helyszín milyen tulajdonba 
tartozik. Ezt legegyszerűbben az internetes erdőtérképen tudjuk megtenni. 

- Említetted a gombák, gyümölcsöket. Gondolom így télen gombát nem 
nagyon fogunk szedni az utunk során, de esetleg van olyan erdei 
gyümölcs, amivel még ilyenkor találkozhatunk, ehetünk belőle? 

Erdész: - Igen, olyan gombát, amit érdemes lenne hazavinni és megenni, nem 
nagyon fogunk találni az útvonalon ma, inkább majd tavasszal lesz érdemes 
visszatérni, amikor melegebb lesz és a tölgyesekben nézzünk majd körbe! De 
gyümölcsöt tudunk most is szedni és enni is. Az erdőszéli részeken több helyen is 
találunk kökényt, galagonyát és vadrózsát. A kökény termése kimondottan tél elejére 
válik ízletessé, ahogy az erősen savanyú termést megcsípi a dér sokkal finomabb 
lesz az íze. Ahogy Weöres Sándor verséből is ismerjük az „izzó galagonyát”, apró piros 
termését még télen is megtalálhatjuk és érdemes megkóstolnunk, ahogyan a 
vadrózsa bokrokon a csipkebogyókat is. Mindhárom gyümölcs nagyon egészséges 
a magas vitamintartalmuk miatt. 

- Lassan körbe érünk és ugyan már jó pár fát felismerek, de nagyon örülnék, 
ha összegeznéd, hogy milyen fafajokkal találkoztunk az utunk során. 

Erdész: - A leggyakoribb fafaj ezen az útvonalon a cser és a virágos kőris. De ezek 
mellet számos gyertyán, mezeijuhar, madárcseresznye mellett is elhaladnak majd a 
teljesítők. Az útvonal második felében a korábbi kopárfásítások nyomán pedig 
feketefenyőkkel is találkoztunk. 

- A kihívás teljesítőitől a fafajokhoz kapcsolódó fényképet szeretnék kérni. 
Tudnál erre javaslatot tenni nekem? 

Erdész: - Természetesen! És rögtön mondok is hozzá egy érdekességet. A fiatal 
cserfákon általában a levelek java része a sárgulás, barnulás és száradás után nem 
hullik le egyből, hanem rajta marad a tél folyamán. Ezek a levek majd tavasszal 
hullanak csak le, amikor majd az újonnan jövök „lelökik” a tavalyi elszáradtakat. Azt 
javasolnám, hogy arra kérd meg a teljesítőket, hogy egy olyan cserfácskát, vagy 
annak egy ágát fényképezzék le és küldjék el nektek, amin rajtamaradt télre a lomb. 

https://erdoterkep.nebih.gov.hu/


 
 

 

 

 

- Szuper javaslat! Elfogadva! Nagyon szépen köszönöm a túrát és a 
beszélgetést. Remélem minél több fénykép érkezik majd be az 
erdeifutas@oee.hu email címre.  
Jó szerencsét!  

Erdész: - Nagyon örültem, bármikor szívesen mesélek neked és az olvasóknak az 
erdőről. Jó szerencsét! 
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