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A Pilisi Parkerdő Zrt. heti hírei turisták, erdőben sétálók, kerékpáros kirándulók és a
pilisi erdők szerelmesei számára
Ezen a héten új okostelefon-alkalmazással és újonnan létrehozott Facebook-oldalával
örvendezteti meg a túrázókat és érdeklődőket a Pilisi Parkerdő Zrt. A csapadékos
időjárás visszatértével örülhetnek a gombagyűjtők, miközben megszépült és megújult
több népszerű kirándulóhely környezete. Az alábbiakban az aktuális erdei információkat
gyűjtöttünk csokorba.
•

Mérföldkő a Pilisi Parkerdő Zrt. történetében, hogy a PocketGuide sorozat részeként
elkészült a "Visegrád túra" okostelefon-alkalmazás, amely Android és iOS rendszerű
telefonokon is használható. A túrázok és érdeklődők az alkalmazás segítségével
könnyebben igazodhatnak el Visegrád nevezetességei között és felkereshetik például a
Pilisi Parkerdő Zrt. kezelésében lévő Fellegvárat is. Az okostelefon-alkalmazás letöltése
után számos információval, fotóval, videóval, túraajánlattal kiegészített, többnyelvű
idegenvezetést hallgathatnak az érdeklődők. A letöltés pénzbe kerül, de a Turizmus
Világnapja alkalmából szeptember 27-29 között minden felhasználó ingyenesen
juthat majd hozzá. Készülnek QR kóddal ellátott plakátok is, amelyek Visegrádon a
szolgáltatóknál, szállodákban találhatóak meg és segítségükkel a vendégek ingyen le
tudják tölteni a Visegrád-túrát. Mindeközben – elsősorban a kerékpárosokat óvatosságra is intik a visegrádi erdészek a területen, mert az elmúlt napok esős időjárása
miatt a kerékpározásra kijelölt földutak és a turistautak is feláztak, nehéz közlekedni
rajtuk. A kirándulók a túraútvonalak kiválasztásakor ezt vegyék figyelembe, vagy szilárd
burkolatú utat válasszanak.

•

A Pilisi Parkerdő Zrt. mostantól a Facebookon is jelen van. A napokban útjára
indítottuk Facebook oldalunkat, amelyen minden nap friss, és a Pilisi Parkerdő változatos
életét, gazdag történetét, sokrétű szolgáltatásait bemutató érdekes tartalmakkal várjuk a
természetvédelem, a túrázás, és a természet titokzatos világa iránt érdeklődő
látogatóinkat. Az oldal elérhetősége: https://www.facebook.com/pilisiparkerdo

•

A Kárpát-forrásnál található táborhelyen és az oda vezető turistautakon is megújultak
a parkerdei berendezések. A Pilisi Parkerdő Zrt. munkatársai felújították a letelepedő
helyeket, az erdei illemhelyeket és a gyalogos turistahidakat is. Több forrás és
környezete is megtisztult, mint a Salabasina-forrás, Kárpát-forrás, Szilágyi Bernát-forrás,
érdemes újra felkeresni ezeket a szép kirándulóhelyeket!

•

Heti Túraajánlónk is a Kárpát-forráshoz hívja a kirándulni vágyókat, hiszen ez egy
közkedvelt letelepedő hely Pilisszentlászló határában, az országos kék jelzés mentén.
Viszonylag rövid sétával megközelíthető, és a kényelemről kiépített tűzrakó helyek,
padok, asztalok, fedett „étkező helység” gondoskodik, de érdemes megkóstolni a kiépített
forrás vizét is.

o Megközelítés: A szentendrei buszállomásról autóbusz közlekedik Dömörkapuig,
ahonnan kényelmes, kb. 2 km-es út vezet a letelepedő helyig a Bükkös patak medrét
követve a zöld kereszt jelzésen, vagy erdészeti műúton. Dömörkapu parkolóhelyig
személykocsival is eljuthatunk, innen sorompóval lezárt erdészeti úton
gyalogolhatunk a pihenőhelyig.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pilisi Parkerdő Zrt.
2025 Visegrád, Mátyás király út 4.
Tel. 06 26 598-000, Fax. 06 26 398-229
E-mail: informacio@pprt.hu
www.parkerdo.hu
______________________________________________________________________________________________________________

o Szolgáltatások: Kiépített forrás, tűzrakó- és pihenőhely, fedett étkező, táborozási
lehetőség.

•

o

Túraútvonal: A zöld + jelzésen indulunk a Dömörkaputól, elhaladunk a Szerb
emlékkő mellett, egyenesen folytatjuk utunkat a kék összekötő jelzésen, majd az
országos kék jelzésen a Kárpát-forrásig. Az országos kék jelzésen tovább haladva
elérünk a Szilágyi Bernát-forrásig, majd balra fordulunk a piros jelzésre, és kis
emelkedő után eljutunk a Lom-hegyi nyeregig. Itt élesen balra fordulunk és rátérünk
a sárga jelzésre, ami elvezet a Lajos-forrásig, innét kis emelkedőn, a zöld háromszög
jelzésen visszajutunk a Dömörkapuig.

o

Túra hossza: 9 km, kisebb pihenőkkel 3 óra, közepes nehézségű túra.

o

Szintkülönbség: kb. 480 m, kisebb szakaszokon meredekebb lejtők és emelkedők is
vannak.

Indul a gombaszezon. A hosszú, száraz nyár után a kora ősz meghozta az esőket. A még
viszonylag meleg, de csapadékos időjárás miatt a szurdokokban például a sárga
gévagomba és a gyűrűs tuskógomba azonnal „virágozni kezdett”, vagyis termőtestet
növesztett. Találkozhatunk még őzlábbal és más ehető gombával is.
Fontos tudni, hogy saját fogyasztás céljából az erdei gyümölcsök és gombák szabadon
gyűjthetőek az állami tulajdonú erdőkben, ám be kell tartanunk bizonyos szabályokat:
· A hatályos erdőtörvény értelmében állami erdőkben személyenként, naponta,
saját felhasználásra 2 kg gomba, 2 kg vadgyümölcs és 2 kg gyógynövény gyűjtése
megengedett. A magántulajdonú erdőkben az erdőgazdálkodó előzetes írásos
engedélye szükséges bármiféle gyűjtéshez.
· Az erdőben gyűjtött gombát minden esetben ajánlott gombaszakértővel
bevizsgáltatni. A gombaszakértők ingyenesen vizsgálják át a gombákat, a
piacokon találkozhatunk velük.
· Az erdei termékek kereskedelmi forgalomba hozásához a terület tulajdonosának,
kezelőjének (állami erdők esetében az erdőgazdaság) engedélye szükséges.
Amennyiben védett területen szeretnénk gyűjteni, akkor a természetvédelmi
hatóság engedélye is szükséges.
· Fokozottan védett természetvédelmi területen tilos letérni a turistautakról,
bármiféle erdei növény, termés vagy gyümölcs gyűjtése szigorúan tilos. A
fokozottan védett területek határát a terepen tábla jelzi.

•

Pilismarót térségében javában folynak a helyreállítási munkálatok a dömösi Szőkeforrás völgyben. A területen az erdészet két híd megerősítésén is dolgozik, amelyek a
tavalyi évben lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt megrongálódtak, emiatt
fokozott figyelmet kérnek a kirándulóktól. Jó hír emellett, hogy a népszerű kirándulóhely,
a Rám-szakadék tanösvény infrastrukturális kiépítése megkezdődött, és az ősz
folyamán be is fejeződik.

•

A pilisszentkereszti szurdokban, a Dera-patak mellett futó országos kék jelzésen az
erdészet turistaút felújítási munkákat végez, mivel a szűk völgyben haladó sétaút a
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folyamatos erózió miatt több helyen nehezen járható. A mostani karbantartás során
padkázást, alacsony támfalak kiépítését, gyalogos hidak kialakítását végzik. A munkák
célja, hogy a szurdok egyre könnyebben járható legyen, de esős időben és télen továbbra
is veszélyes útvonal lesz, ajánlott, hogy mindig zárt túracipőben induljunk el. Ha a
patakban magas a vízállás, a szurdok korlátozottan lesz majd járható. A felújítási munka
várhatóan 2-3 hétig tart. Bár a turistaút nincs lezárva és a kirándulóforgalomra való
figyelemmel hétvégén szünetel a munkavégzés, a Pilisszentkereszti Erdészet
munkatársai azt kérik a turistáktól, hogy ebben az időszakban máshova tervezzék a
kirándulást (kiváló úti cél lehet a környéken a Zsivány-sziklák, Pilis-tető, Fekete-kő vagy
éppen a pilisszentkereszti kolostorrom (A kolostorromról bővebben honlapunkon
olvashat: www.parkerdo.hu/index.php?pg=menu_145)
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