Látogatás a Szénásokon

Iskolánk tanulóinak egy csoportja 2011. június 6-án látogatást tett a Duna-Ipoly
Nemzeti Park területén található Szénásokon, mely Európa Diplomás Terület. A kiránduláson
jutalomként vehettek részt azok a tanulók, akik jelentős szerepet vállaltak a iskolánk
környezetvédelmi tevékenységében, szerepeltek a Duna-box Országos Természetvédelmi
Versenyen, a Csapody Vera Országos Természetvédelmi Versenyen, részt vettek a Bisel
vízvizsgálatban, valamint az iskola Környezetvédelmi szakköre által szervezett programok
rendszeres látogatói voltak. A pénzügyi keretet a X. Kerületi Önkormányzat DÖK
programjainak támogatására kiírt pályázatán nyertünk, amelyet Szobonya Cecília tanárnő írt.
A kiránduláson 12 diák és két kísérő tanár vett részt. Reggel az Árpád-hídnál
találkoztunk. Az eső sajnos már csepergett, de elindultunk a helyközi járattal Pilisszentivánig.
Szerencsére, ahogy elhagytuk Budapest területét, szépen kisütött nap, úgy tűnt, nagyon jó
időnk lesz a túra alatt. Pilisszentivánon találkoztunk a Nemzeti Park által biztosított
szakvezetővel, Karlné Menráth Rékával. Ő először ismertette a napi programot, majd röviden
bemutatta a Nemzeti Park történetét, illetve a területen végzett munkáját.

A kirándulás során az úgynevezett „Pilisi len” túrát teljesítettük, mely körülbelül 3
órás, részben a Jági tanösvényen halad, valamint a

szakvezetővel a pilisi len élőhelyét

kerestük fel, mely egy kb. 10 hektáros dolomittörmelékes sziklagyep. Utunk során végig a
Szénások Európa Diplomás Területen haladtunk. A Szénások dolomit hegyeit a Budaihegységben az 1800-as évek vége óta az egyik kiemelkedő jelentőségű hazai természeti
területként tartják számon. Értékét az Európa Tanács 1995-ben Európa Diploma
adományozásával ismerte el, természetvédelmi kezelésére 2003-ban az Európai Közösség
LIFE-Nature programjából nyertek támogatást.

A túra folyamán sok védett fajjal találkoztunk, ezek közül több reliktum, más néven
maradvány faj, azaz korábbi földtörténeti korokból megmaradt az élőlény hívta magára a
figyelmet az adott területen. Ezen felül találkoztunk endemikus növényekkel is, amely olyan
fajokat jelent, melyek csak egy adott elterjedési területen fordulnak elő. Ez számunkra akkor
nagyon érdekes, ha ez a terület igen kis méretű, ahogy a pilisi len esetében is, amely a világon
egyedül itt él.
Míg első pihenőnket elértük, egyből egy teljes pompájában virágzó növény hívta fel
magára figyelmünket. Ez a növény az István-király szegfű (Dianthus plumarius subsp. regisstephani) volt, mely endemikus faj, dolomit sziklagyepek növénye.
Ezután a Jági-tóhoz érkeztünk. Az 1940-es évek végén a Jági-patakon két völgyzáró
gátat építettek, arra gondolva, hogy tiszta vizű tavakban pisztrángot tenyésztenek. Ám
Pilisszentiván délnyugati peremén éppen ebben az időben nagyszabású bányafejlesztésbe
kezdtek. A földalatti vágatrendszer miatt a Jági-források vízhozama egyre csökkent,
szárazabb időszakokban sokszor el is apadtak a vizek. A pisztrángtenyészet álom maradt. A
vízutánpótlással azóta is baj van. A felső, kisebb tó teljesen kiszáradt, és az alsó tóban is
felszaporodott az algákból, nádból és egyéb vízi növényzetből származó szerves anyag.

A Jági tó

A tó még a mai állapotában is számos élőlénynek ad menedéket. Közülük
legfeltűnőbbek a békák. A hazai 12 faj közül itt a barna varangy, a kecskebéka, a vöröshasú
unka, az erdei béka és a zöld levelibéka fordul elő. Mi láthattuk az unkák ebihalait.

Unka ebihalak
Utunkat a pilisi len élőhelye felé vettük. A túra közben több fajjal is megismerkedtünk,
többek között a húsos sommal, amely júniusban hoz termést, és koraősszel ehető bogyóitól
piroslik. Az állatvilág képviselői közül egy álcsüngő lepke nyerte el legjobban a tetszésünk,
szerencsére igen hosszan tűrte, amíg mindannyian lefényképeztük. Rajta kívül nagy hatással
volt még ránk egy csalánon falatozó hernyó társaság, melyek pár hét múlva már valószínűleg
gyönyörűséges nappali pávaszemként fogadták a látogatókat.

Álcsüngő lepke

A sok védett és fokozottan védett faj között nagy izgalommal vettünk észre egy
általunk is jól ismert elég közönséges növényt, az akácot. Mint megtudtuk, ez a faj valójában
Észak-Amerikából származik, és semmi keresnivalója a Szénásokon, a területen azon
dolgoznak, hogy néhány évtized alatt az akácosokat változatos összetételű, őshonos
tölgyerdőkké alakítsák.
Megtanultuk jellegzetes illatáról felismerni az illatos turbolyát, melyet szerencsére
szintén virágzó formában találtunk. Ezentúl már nemcsak illatáról, hanem szép fehér
virágzatáról és leveléről is megismerjük ezt a közkedvelt fűszernövényt. Találkoztunk a
nagyon jellegzetes térdelő salamonpecsét nevű növénnyel is, mely sajnos a virágzáson már túl
volt, és már csak zöld színű bogyói függtek rajta.
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Térdelő salamonpecsét

Illatos turbolya

Következő pihenőnknél alulról megcsodáltuk az Ördög-torony nevű sziklát, melyet a
helyiek csak Magas-kőként emlegetnek. Megtudtuk, hogy ezen a helyen régen hévíz tört a
felszínre. A magas kovasavtartalmú hévízből a forráskürtő közelében kiváló kova fokozatosan
átitatta környezetét. Ennek eredményeként olyan cementálódott kőtömb alakult ki, mely a
környező kőzeteknél keményebb volt. A körülötte lévő puhább anyag az évezredek során
lepusztult, így magaslott ki környezetéből a jellegzetes kovásodott dolomittorony.

Ördög-torony
Tovább indultunk a Szénásokon, hiszen a Magas-követ még felülről is meg akartuk
nézni. Az erdő fái itt már nagyon változatos képet mutattak, az akácon és a cserjéken kívül
tölgyeket, kőriseket és mezei juhart is felfedeztünk a lombkoronában.
Azonban nem volt időnk felfelé nézelődni, hiszen a lábunk előtt ismét egy nagyon
érdekes fajjal találkoztunk. Ez egy olyan itt élő kosbor, azaz földön élő orchidea faj volt, mely
rendkívül furcsán néz ki, hiszen színe nem zöld, ahogy egy virágos növénytől várnánk, hanem
barnás. Ez azért van, mert nem fotoszintetizál.

Kosbor
Ahogy haladtunk felfelé, a sokféle fát bükk váltotta fel, és egy idő után már csak
bükkfa koronák hajlottak fölénk.
Ezután elértünk a pilis len élőhelyére, mely egy dolomittörmelékes sziklagyep,
emellett rendkívül szép kilátás nyílik itt a környékre. A pilisi len endemikus és egyben
reliktum faj is, a világon csak itt, ezen a kb. 10 hektáros területen él. Sajnos látogatásunk ideje
alatt már elvirágzott, így nem csodálhattuk meg sárga, nagyméretű virágait. Ez a faj jelenleg
Magyarországon fokozottan védett, eszmei értéke 250 000 Ft. Mintegy 1000 példány él a
növényből. Az állomány stabilnak tekinthető. Először 1934-ben intézkedtek védelméről, és
1951-ben már szigorú védelem alatt állt.

Árvalányhaj

Kicsit feljebb sétálva gyönyörködtünk a csodás kilátásban, de aggódva néztük a
gyülekező sötét felhőket. Még megnéztük a Magas-követ felülről, sikerült néhány
csoportképet is készítenünk, és megcsodálnunk egy árvalányhaj mezőt, aztán sietve indultunk
vissza, Pilisszentiván felé. Sajnos útközben hatalmas eső kerekedett, így mire a
Látogatóközpontba értünk, mindenki bőrig ázott. Szerencsére a zivatar hamar véget ért, így a
központ kertjében volt időnk szárítkozni, uzsonnázni, és a központtal ismerkedni. Innen
indultunk hazafelé.

Zivatar előtti csoportkép a csúcson
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