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Dunakanyar. Hegyek, folyók, erdők találkozá-
sa. Grandiózus tájkép, mely itthon és külföldön 

egyaránt jól ismert. Egy kis lokálpatriotizmussal erő-
sítve bátran kijelenthetjük, hogy hasonló, páratlanul 
szép látvány Európa második leghosszabb folyója, 
a Duna mentén sehol sem található. Fentebb a Du-
nába siet a néhol gátak közé szorított, néhol pedig 
szelíden kanyargó, időnként nagyon szeszélyes vízjá-
rású Ipoly, melynek keskenyebb, szélesebb árterüle-
tén kiterjedt rétek, mocsarak, láperdő maradványok 
díszlenek. A két folyó között egykori tűzhányók le-
pusztult maradványain emelkednek a Börzsöny bér-
cei, a hegyoldalakban számtalan forrással, a völgyek-
ben sebes vizű patakokkal. A Dunakanyartól délre 
ugyancsak a vulkáni működés tanúi állnak, mögöt-
tük az ősi tengerek üledékeiből felépült Pilis mesz-
sziről fehérlő mészkővonulata húzódik, mélyében 
barlangok sokasága rejtőzik, különleges földalatti 
képződményekkel. Ez a térség nemcsak a hegyek, az 
erdők és a vizek találkozóhelye, nemcsak flóra- és fa-
unahatárok érintkeznek egymással, hanem különbö-
ző népek, kultúrák jelentek meg és olvadtak itt egybe.  

Az életet adó víz, az élelmet adó, megélhetést és védel-
met nyújtó hegyek, sűrű erdőségek az ember számára 
mindig is létfontosságúak voltak. Így hát nem csoda, 
hogy ősidők óta lakott vidék, rengeteg szakrális hely-
színnel, az államalapítás és a középkori magyar ki-
rályság kulcsfontosságú erősségeivel, központjaival. 
Ezen a területen alakult meg 1997-ben, hazánkban 
sorrendben kilencedikként, a  Duna–Ipoly Nemze-
ti Park. Alapvető feladata a természet sokszínűségé-
nek, a természet erőforrásainak védelme, a rendkívül 
változatos, fajgazdag növény- és állatvilág, az élette-
len természeti elemek, továbbá a sajátos kultúrtörté-
neti emlékek megóvása és bemutatása. Ez utóbbi célt 
szeretnénk szolgálni ezzel a fotóalbummal is. A tel-
jességre nem törekedhettünk, de igyekeztünk az al-
bumot úgy szerkeszteni, hogy az összegyűjtött képek 
hitelesen, ugyanakkor művészi igényességgel adja-
nak ízelítőt a Duna–Ipoly Nemzeti Park jellegzetes 
tájképi értékeiből, élőhelyeiből, természeti kincsei-
ből. Az albumot lapozgatóknak, kedves látogatóink-
nak azt kívánjuk, hogy élményekben gazdag baran-
golásokat éljenek át a Nemzeti Parkban! 

Füri András igazgató

A Duna–Ipoly Nemzeti Park

T he meeting of mountains, rivers, and forests; the 
Danube Bend. A spectacular landscape that is 

well known both in Hungary and beyond. With just 
a small boost from local pride, we can boldly say that 
there is no view like it; no view as beautiful as this 
one along the entire length of Europe’s second longest 
river, the Danube. A little further up, the  Ipoly river 
flows into the Danube. The Ipoly, sometimes squeezed 
into dams, sometimes gently winding, but at times 
with a deeply quixotic flow, has extensive meadows, 
swamps and the remains of wetland forests along its 
now narrower, now broader floodplains. Between the 
two rivers are the crags of the Börzsöny range, sit-
ting atop the remains of what were once  fiery volca-
noes, with countless springs in the sides of the moun-
tains and fast-flowing streams in their valleys. South 
of the Danube bend, there is also testimony to volca-
nic activity, followed by the white limestone strata of 
the Pilis range, formed from the deposits of ancient 
seas. Within these mountains are hidden a multi-
tude of caves with unusual underground formations. 
This region is not only the meeting place of moun-
tains, forests, and waters; not only various flora and 
fauna encounter each other here, but different people 

and cultures have also appeared here and melted into 
one. Life-giving water, mountains to provide food, a 
livelihood, and protection, and thick forests have al-
ways been critically important to man. Thus it is no 
surprise that the region has been inhabited since an-
cient times, with a great  many sacral spaces, and is al-
so home to key fortresses and centres from the time 
of the establishment of the Hungarian state and the 
medieval monarchies. 
It was in this area that the Duna–Ipoly National Park 
was established in 1997, the ninth to be set up in Hun-
gary. Its fundamental task is to protect natural diver-
sity and natural resources; and to provide shelter for 
and display the outstandingly diverse range of ani-
mal and plant species, as well as non-living natural el-
ements, and unique cultural remains. This is the goal 
we intend to serve with the present album of photo-
graphs. We could not include everything, but tried to 
structure the album so that the images it brings to-
gether should provide an accurate and yet artistic taste 
of the Duna–Ipoly National Park’s defining land-
scapes, habitats, and natural treasures. We hope that 
all who peruse this album, and all our visitors, will 
enjoy pleasant rambles through our National Park. 

András Füri, Director

The Duna–Ipoly National Park
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Az Ipoly dunai torkolata.
The mouth of the Ipoly  
at the Danube.

következő oldal

A Duna menti ártéri ligeterdők  
domináns fajai a füzek, amelyek  
jellemző őszi lombszíne a sárga.
next page

The dominant species in the flood-
plain woodlands of the Danube  
are willows; they are typically yellow 
in autumn.
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N emzeti parkunk névadó folyama Európa má-
sodik legnagyobb folyóvize a Volga után, jól-

lehet jelentőségében messze elsőséget élvez. Már 
kisiskolásként megtanuljuk a Fekete-erdő és Fe-
kete-tenger párost, amely képzeletünkben hason-
nevű keretbe foglalja a forrás és a torkolat vidékét. 
Ez a keret azonban felbomlik, mihelyst a valóság-
ban kívánjuk meghatározni a forrást és torkolatot. 
Klasszikusan a németországi Donaueschingennél 
található két kis folyócska, a Breg és Brigach talál-
kozását jelölik meg a Duna forrásának – ám évszá-
zadok óta vitatott az eredet pontos helye. A Duna 
deltatorkolata úgyszintén számos (ezen belül há-
rom fő) ágra bomlik, ezért a legnagyobb vízho-
zamú, legszélesebb ágra esett a választás, amikor 
kijelölték a torkolat hivatalos helyét. Így tehát a ro-
mániai Sulina várostól indul a folyó szakaszolása, 
amit a part mentén látható folyamkilométer-táb-
lák jeleznek.
A Duna–Ipoly Nemzeti Parkhoz a Göd és Eszter-
gom (1670–1720 fkm) közötti szakaszon lévő terü-
letek tartoznak. A part menti ártéri erdők mellett 
legjelentősebbek a szigetek, köztük a Szentend-
rei-sziget természeti értékekben gazdag egységei. 
A néhol – mint a Sződ–Rákos-patak mentén – csat-
lakozó vizes és homoki élőhelyek is védettséget él-

veznek, s bár ezek látszólag távol esnek a folyótól, 
mégis a Duna egykori munkájának tanúi. Élővilá-
guk különleges és egyedi, esetenként bennszülött 
fajokkal tarkított.
A közismert Dunakanyar, amelynek pleisztocén ko-
ri kialakulása – a vulkanikus hegyek közötti „útke-
resés” és a Visegrádi-hegység Börzsönyről való levá-
lasztása – a Kárpát-medence legnagyobb mértékű és 
hatású vízrajzi változása volt.
A folyó ezen szűk szakaszán felgyorsul, majd némi-
leg elterül, így Nagymaros és Vác között új és újabb 
zátonyok, szigetek képződnek. Ezek szó szerint az 
élővilág utolsó menedékei (ún. refugiumok), hiszen 
a legtöbb part menti terület a beépítés vagy más 
közvetlen emberi használat hatása alatt áll; a felap-
rózódásból adódó értékvesztés, egyes fajok eltűné-
se látványos. Persze mindig vannak új betelepülők, 
ám a hódítók zöme a nem kívánt özönfajok köréből 
kerül ki. Ilyen az ártereken élő hazai honos fákat ki-
szorító zöld juhar vagy a mocsárréteket szó szerint 
elborító kanadai aranyvessző. Ezek térfoglalása az 
egyszerű szemlélő számára is látható és egyben el-
keserítő mértéket ölt.
A folyót vízi szállítóútként használó teherforgalom 
mellett egyre erősödő nyomást jelentenek az óri-
ási méretű személyszállító hajók. Egyfelől a hajó-

A Duna
és szigetei
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zás biztosítására szolgáló mederfenntartások (köz-
keletűen: kotrások) okán a zátonyok eltűnésével és 
a változatos meder megszűnésével, másfelől azzal 
jár. hogy a jelentős hullámzástól tömegesen pusz-
tulnak a halivadékok, amelynek jól tapasztalha-
tó tünete az általános halhiány. Mindez – a dunai 
horgászok kedélyállapotának romlása mellett – a 
folyami ökoszisztémák működését is jelentősen za-
varja.
A Dunakanyar tájképileg jelen állapotában is lenyű-
göző, bár még magán viseli a néhány évtizedes bős–
nagymarosi tervezett beruházások nyomát, illetve 

The Danube and its islands

The watercourse that lends its name to our Nation-
al Park is – after the Volga – the second largest riv-
er in Europe, though it is far and away ahead of the 
Volga in terms of importance. We’ve been taught 
since our earliest schooldays about the Black For-
est and the Black Sea, helping us create a mental 
framework of similar-sounding names for the re-
gions of its source and mouth. This framework 
dissolves, however, if we want to identify the real 
source and mouth of the river. Traditionally, the 
confluence of two little streams, the Breg and the 
Brigach (in Donaueschingen in Germany) is held to 
be the source of the Danube – but the precise lo-
cation of its origin has been a matter of debate for 
centuries. The Danube’s delta estuary is also divid-
ed into a number of branches (three of them major), 
and thus when designating the official location of 
its mouth, the choice fell on the widest branch with 
the greatest volume. 
The Romanian city of Sulina therefore serves as the 
starting point for the division of the river, indicated 
by signs on the banks showing the number of river 
kilometres.

az esztétikai élményt rontja a Vác felett magasodó 
Naszály déli bányájának tájsebe.
A Duna mentén működő nemzeti parkok és egyéb 
védett területeket kezelő szervezetek közös gon-
dolkodásából fejlődött ki a nemzetközi DANuBE-
PARKS hálózat.
A Duna – kulturális tekintetben – mindig is össze-
sodorta, „összemosta” a folyó mentén élő népek sor-
sát. A DANuBEPARKS révén a természeti erőfor-
rások és értékek védelmét és fennmaradását célzó 
tetteink a jövőben remélhetőleg úgy folynak majd 
össze, mint a Duna forrásvidéki és torkolati ágai.

It is the areas between Esztergom and Göd (1720–
1670 rkm) that belong to the Duna–Ipoly National 
Park. The most significant features beside the forests 
of the floodplains on the riverbanks are the islands, 
among them the elements of Szentendre island, rich 
in natural treasures. 
In some places, like along the Sződ–Rákos stream, 
there are protected conjoined wetland and sandy 
habitats, and though these appear to be far from the 
river, they nonetheless bear witness to the former 
workings of the Danube. Their ecosystem is unusu-
al and unique, and sometimes even contains indig-
enous species. 
The development of the famous Danube Bend in 
the Pleistocene period – its ‘finding its way’ among 
the volcanic mountains and its cutting off of the 
Visegrád range from the Börzsöny range – was 
the most significant hydrographical change in the 
Carpathian basin both in terms of its extent and 
its effects. 
The river speeds up in this narrow section, then 
spreads out somewhat, forming newer and new-
er reefs and islands between Nagymaros and Vác. 
These are literally the final places of shelter for the 
flora and fauna (and are known as refugium), since 

most of the area along the riverbank is affected by 
building or other direct use by man. The damage 
to the outstanding natural environment through 
fragmentation and the disappearance of certain 
species is spectacular. There are always new settlers, 
but most of these invaders are from undesirable in-
vasive species. Such are, for example the ashleaf 
maple that has displaced the indigenous Hungari-
an trees in the floodplains and the Canadian gold-
enrod which has literally covered the marshland 
grasses. The extent of their takeover is comprehen-
sible even to the lay observer and has taken on dis-
concerting proportions.  
As well as the traffic from ships using the river for 
the transport of goods, the gigantic cruise boat phe-
nomenon is also a source of increasing pressure. This 
leads partly to interventions in the riverbed (in oth-
er words, dredging) in order to clear the way for the 
ships, which causes the disappearance of the reefs 
and puts an end to the changing riverbed. There are 
also massive losses of fish roe from the significant 
waves generated by the boats; one of the signs of this 
is the general shortage in the fish stock. All this – 
as well as ruining the mood of Danube fishermen – 

has a profound influence on the workings of the riv-
er ecosystems. 
The Danube Bend nonetheless presents a stunning 
landscape, though it still bears the marks of several 
decades of the planned construction at Bős–Nagy-
maros. The aesthetic experience is also marred by 
the blot of the mine on the southern slope of the 
Naszály, visible above Vác. 
It was the protests against the dam and its resultant 
ecological dangers that brought together people 
thinking responsibly about the future and set into 
motion opposition movements, helping bring about 
political transition. 
The International DANuBEPARKS network 
emerged from joint thinking by the agencies ad-
ministering the national parks and other protected 
regions along the Danube. 
The Danube – from a cultural viewpoint – has al-
ways mixed and ‘washed together’, the fate of the 
peoples along its banks. Let us hope than in the fu-
ture, thanks to the DANuBEPARKS network, our 
actions aimed at ensuring the protection and sus-
tainability of our natural resources and treasures 
will flow together like the branches of the Danube. 
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1–2. A kérészekhez tartozó dunavirág egy nyár folyamán akár 
tízszer is rajzik, a vízben fejlődő lárvája különösen érzékeny a víz 
minőségének romlására.
The dunavirág (Ephoron virgo), a member of the mayfly family, will 
breed up to ten times in a summer. Its larvae, which develop in the 
water, are particularly sensitive to deteriorations of water quality.1

2
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1. A természetes vízi kisszerszámos halászat hazánk kiveszőfélben  lévő 
mestersége. 
Hook and line fishing in natural waters is a dying art in Hungary.

2. A magyar bucó a Dunában és az Ipolyban is előforduló fokozottan 
védett halfajunk.
The zingel is a species of strictly protected fish found in both the Danube 
and the Ipoly.

3. A vízbázisként is kiemelt jelentőségű Szentendrei-sziget csúcsa 
 évről-évre hízik a lerakódó üledék következtében. 
The edge of Szentendre island, important as a reservoir, is growing 
steadily due to the sediment deposited each year.

1

2 3
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1. A folyók hullámterében visszamaradó 
vizek fontos kétéltű szaporodóhelyek. 
Az erdei békák is előszeretettel hasz-
nálják ezeket az élőhelyeket. 
Residual waters in the river’s floodplains 
are important amphibian spawning 
grounds. The agile frog also frequents 
these habitats.

2–3. A folyót kísérő fűz-nyár galéria erdők 
sokszor holtágakat, kis tavakat  rejtenek. 
The willow and poplar forests along the 
river often hide backwaters and little lakes. 1

2

3
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1. A látszólag feltűnő jégmadár tollazata az élőhelyhez való alkalmazkodás jó példája, szí-
nezete alulról nézve a leshelyként használt fák ágait, felülről tekintve pedig a vizeket idézi.
The apparently exuberant colouring of the kingfisher is a good example of adaption to 
habitat. From below, its feathers have the colour of the branches it uses as a lookout point, 
while from above resemble the waters below. 

2. A szélhajtó küsz a vízi tápláléklánc egyik kulcsfaja. Számtalan ragadozó zsákmányállata.
The bleak is one of the key species in the aquatic food chain and is prey for a number  
of predators.
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1. A fekete gólya a háborítatlan erdők ritka fészkelő madara. Táplálékát  
a folyók sekély, hal- és kétéltűivadékokban gazdag szakaszairól szerzi be. 
The black stork is a rare nesting bird in virgin forests. It gets its suste-
nance from the river’s shallows, rich in fish and amphibian larvae.

2. Az északi elterjedésű nagy bukó hazánkban csak a Dunakanyarban 
fészkel. A tojók óvodát létesítenek, ahol több család fiókáira felváltva  
vigyáznak. 
The common goosander, prevalent in the north, has its only Hungari-
an nesting place in the Danube Bend. The egg layers create a nursery 
where they take it in turns to look after the chicks of several families.

3. A zátonyokon költő kis lilét a folyószabályozás közvetlen rombolása 
veszélyezteti leginkább.
The habitat of the little ringed plovers, which lay eggs on the reefs,
are mostly threatened by riverbed regulations.

1

2 3
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2. A berki tücsökmadár kéttagú, rovarszerű pirregése a dunai árterek 
jellemző hangja, bár ritkán kerül szem elé az egyébként sem feltűnő 
megjelenésű madár.
The two-tone, insect-like trill of the river warbler is a typical sound in 
the floodplains of the Danube, though the bird itself, hardly very notice-
able, is rarely to be seen.

1. A jelentéktelen kis cserjeként homoki gyepekben élő kétlaki csikófark 
csak termős állapotában válik feltűnővé.
The dioecious ephedra distachya lives in sandy soils as an unremarka-
ble little shrub, and only becomes noticeable in its pistillate state.

1 2
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1. A homoki gyepekben nyílik a fekete kökörcsin. 
Népi neve (tyúkdöglesztő) mérgező voltára utal.
The small pasque flower blossoms in the sandy 
soils. Its folk name (goose-killer) refers to its poi-
sonous nature.

2. A réti iszalag közismert erdei rokonától eltérően 
nem fásodó szárú lián, hanem a nedves rétek és 
kaszálók dekoratív virága.
Clematis integrifolia is, unlike its better known 
cousin in the forest, not a climber with a lignifying 
stem, but a decorative flower in wet fields and 
meadows.

3. Az akár méteresre megnövő mérgező nyári tőzi-
ke az elárasztott erdők és ártéri erdőszegélyek jel-
lemző virága.
The poisonous summer snowflake, which can 
grow up to a metre tall, is typically found in the 
flooded forests and forest edges on floodplains.1

2

3



26

A Duna és szigeteiA Duna és szigetei

27

1. Két igazi sztyeppi alak, a homoki kikerics és a sisakos sáska találko-
zása az élőhelyi azonosságok miatt nem ritka, így például a Szentend-
rei-szigeten is beléjük botolhatunk.
Two characters from the steppe, sand saffron and acrida ungarica 
often meet thanks to the similarities of their habitats; we can even 
come across them on Szentendre island.

2. A dunavölgyi csillagvirág a lombfakadás előtti kora tavaszi 
 időszakban nyílik a folyó menti erdőkben.
Scilla vindobonensis blooms in the early spring period in the forests 
along the river, before the trees break into bud.

1

2
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A visegrádi Fellegvárból lenyűgöző 
kilátás nyílik, amely a Duna zátonyain 
túl a szemlélő elé tárja a Börzsöny 
magaslatait is.
There is a splendid view from the 
Fellegvár castle in Visegrád that reveals 
both the reefs of the Danube and the 
peaks of the Börzsöny beyond.

következő oldal

Az Ipoly hazánk legszeszélyesebb vízjá-
rású folyója: a legkisebb és legnagyobb 
vízhozam közt kilencszázszoros a kü-
lönbség.
next page

The Ipoly is the most quixotic river in 
Hungary in terms of its flow: there is a 
nine hundred times differential between 
its highest and lowest volume.
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A nemzeti park másik névadója az év nagy ré-
szében jelentéktelen vízfolyásnak tűnik, ám 

az itt élők jól tudják, hogy valós a megtisztelő cím, 
amely hazánk legszeszélyesebb folyójává tette az 
Ipolyt. Majd’ kilencszázszoros különbség mutat-
kozik a kisvízi és az árvízi vízhozam között, mely-
nél nagyobbat csak a Tisza produkál a Kárpát-me-
dencében.
Az Ipoly a szlovákiai Vepor-hegység mintegy 1100 
méteres oldalából indulva, 5000 km2-es vízgyűjtő-
vel, alig 220 kilométert megtéve – a balparti mellék-
folyók közé sorolódva – ömlik Szobnál a Dunába.
A folyó méretéhez képest jelentős vízgyűjtő magá-
ban rejti, hogy egy-egy heves esőzést követően vagy 
a hirtelen beköszöntő tavaszokon meginduló olva-
dáskor óriási víztömeg mozdul meg és terül szét a 
folyót kísérő területeken. Ez a folyó dinamikája ál-
tal meghatározott módon zajlik, amelyet a korábbi 
századokban figyelemmel kísértek az itt gazdálko-
dók, akik jól tudták, hogy felesleges és káros túlsza-
bályozni.
Az ipari fejlődés erősödése, majd a technokrata kor-
szellem által uralt időszakok azonban jelentős nyo-
mot hagytak az Ipoly völgyén is: számos kanyarulat 
levágásával mintegy 50 kilométerrel sikerült „meg-
rövidíteni” a természetet, valamint kiépítettek hat 

mederduzzasztót. Az elképzelések szerint minden-
nek a folyó megzabolázását és a kiszámítható vízho-
zamot kellett volna eredményeznie.
Azonban a kiegyenesített, felgyorsult folyó néhány 
évtized alatt jelentősen „berágta magát”, azaz a me-
der kimélyült, ezzel együtt a környékbeli falvakban 
a talajvíz vészesen lesüllyedt. A duzzasztók mes-
terséges akadályként állják útját a szaporodási idő-
szakban a Duna felől érkező halaknak, amelyek így 
nem érhetik el eszményi ívóhelyeiket.
Szerencsés módon – különböző okok folytán – az 
Ipoly bizonyos szakaszai kimaradtak a szabályozás-
ból. Ilyen az Ipolyszög – Hont közötti 30 kilométe-
res szakasz, amelynek közel 3000 hektár kiterjedé-
sű területét védi 1997 óta A Duna–Ipoly Nemzeti 
Park. A törvényes oltalom 2001 óta nemzetközi el-
ismertséggel párosul a Ramsari Egyezmény révén. 
A folyóvölgy sajátossága, hogy ez egyike hazánk 
kevés kétoldalú (bilaterális) ramsari területeinek is, 
bár a szlovákiai Poiplie csupán 450 hektárt foglal 
magába.
A természetvédelmi törekvések korántsem a rezer-
vátum-elmélet kiteljesedését jelentik. A hagyomá-
nyos tájhasználat sokszor épp az értékes flóra és 
 fauna fennmaradását szolgálja, így nem véletlen, 
hogy az Ipoly-völgyben extenzív rétgazdálkodást 

Az Ipoly
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folytatunk saját legelő állatállománnyal, amely egy-
ben az őshonos magyar szürke marha génmegőrzé-
sét is biztosítja.
A vadgazdálkodás – a sokat emlegetett, de rég félre-
billent természeti egyensúly miatt – szintén az Igaz-
gatóság feladatát képezi, ám a már említett vizes 
élőhelyek védelmét szavatoló Ramsari Egyezmény 
„bölcs hasznosítási” törekvéseit is felülírva itt az ap-
róvad teljes kímélete valósul meg. Ennek látványos 
„tünete” az az évről-évre változó számban jelentke-
ző, ezres nagyságrendű vadlúdtömeg, amely a folyó 
szlovák oldalán tapasztalható vadászati nyomás elől 
húzódik át nyugalmas elöntéseinkre.

Az Ipoly völgyének sokszínű és csodálni való ter-
mészeti értékeit több tanösvényen próbáljuk bemu-
tatni az erre fogékony és érzékeny érdeklődőknek a 
folyó mindkét oldalán, szlovák partnereinkkel kar-
öltve. A tavaszi elöntéseken nyüzsgő madártöme-
geket megfigyelőtornyok, a nyári kaszálók életének 
megismerését kijelölt, akár kerékpárral is bejárható 
útvonalak segítik.
Hisszük, hogy az Ipoly-völgy sajátos képének, ter-
mészeti értékeinek fennmaradását csakis a társa-
dalmi igényeket figyelembe vevő, de azt nem min-
denáron kiszolgáló, alapvető célját szem elől nem 
tévesztő természetvédelem szavatolhatja.

The River Ipoly

The other eponymous river in our National Park 
may appear just to be an insignificant stream most 
of the year, but the local residents know that it well 
deserves its title as Hungary’s most quixotic river. 
There is an almost nine hundred times difference 
between the river’s volume at ebb and flood; in the 
Carpathian Basin, only the Tisza has a greater dif-
ferential.  
The Ipoly, starting at 1,100 m high in the side of the 
Vepor mountain range in Slovakia, with a drainage 
basin of 5,000 square kilometres, drains into the 
Danube at Szob along with the left-bank tributaries, 
having travelled barely 220 km.   
The large size of its drainage basin compared to the 
size of the river itself indicates that following sig-
nificant rainfall or the thaw resulting from the sud-
den onset of spring, a huge amount of water moves 
along and spreads over the areas alongside the river. 
This takes place according to a dynamics defined by 
the river that local farmers in past centuries watched 
closely, for they knew that it was both unnecessary 
and harmful to try to restrict it overly. 

The increased industrial development and subse-
quent periods governed by the technocratic spir-
it have, however, left significant marks on the val-
ley of the Ipoly as well. By cutting off several bends, 
they managed to ‘shorten’ nature by something like 
50 kilometres, as well as constructing six locks. The 
theory was that this would lead to the taming of the 
river and predictable waterflows. 
On the contrary, the straightened, now faster riv-
er has, in the course of a few decades, significant-
ly ‘dug in’, which is to say that the bed has grown 
deeper and the level of the groundwater in the 
neighbouring villages has lowered dangerously. The 
locks act as an artificial barrier in the mating season 
to fish arriving from the direction of the Danube, 
which are thus unable to reach their ideal spawn-
ing grounds. 
Fortunately – for a number of reasons – certain sec-
tions of the Ipoly were left unregulated. Such is the 
30 km stretch between Ipolyszög and Hont, whose 
nearly 3,000 hectare area has been under the protec-
tion of The Duna–Ipoly National Park since 1997. 
It has also had legal protection since 2001 thanks 
to the Ramsar Agreement. A unique feature of the 

river valley is that it is one of the few bilateral Ram-
sar districts in Hungary, though Poiplie in Slovakia 
comprises a mere 450 hectares in total. 
These efforts at conservation however are far from 
being the sum of the thinking behind the reserva-
tion. Traditional use of the landscape often happens 
to serve the survival of valuable fauna and flora, so 
it is no coincidence that today, as well as the Direc-
torate of the National Park, a few private farmers 
are carrying on extensive shifting cultivation in the 
Ipoly valley. They use livestock that at one and the 
same time ensure the genetic continuity of indige-
nous Hungarian Grey Cattle. 
The management of game – due to the oft-men-
tioned but long disturbed natural balance – is al-
so the task of the Park Directorate, and here small 
game are left completely untouched, going beyond 
the ‘wise utilisation’ efforts of the above-mentioned 

Ramsar Agreement. One obvious ‘symptom’ are the 
flocks of wild geese that return from year to year in 
their thousands (though their numbers vary annu-
ally), coming over into our peaceful shallows in re-
sponse to the pressure of hunting on the Slovakian 
side of the river. 
We try to showcase the diverse and wonderful nat-
ural treasures of the Ipoly Valley with several ed-
ucational trails on both sides of the river, working 
together with our partners in Slovakia. There are ob-
servation towers to get a closer look at the flocks of 
birds crowding the spring floodwaters and marked 
trails (suitable for bicycles) displaying the life of hay 
meadows in summer. 
We believe that only a conservation that takes into 
account the needs of society but does not lose sight 
of its fundamental goals can ensure the survival of 
the unique ensemble of the Ipoly Valley.  

A külterjes állattartás – a magyar szürkemarha megőrzésén túl 
– a régóta fennálló tájhasználatot hivatott biztosítani.

Outdoor animal husbandry – as well as preserving Hungarian Grey 
Cattle – ensures the well-established traditional use of land. 
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Egy-egy jelentősebb hóolvadás 
után óriási ártéren terülhet szét az 
Ipoly.
After a significant thaw, the Ipoly 
can spread over a huge floodplain.
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2–3. Az Ipoly mentén még több gazdálkodó foglalkozik külterjes  
legeltetéssel.
Outdoor grazing is rather common along the Ipoly.

1. A drégelypalánki Csadó-mocsár kiterjedt nádasa számos értékes  
madárfaj otthona. Háttérben a felvidéki Ipolyhídvég (Ipeĺské Predmostie) 
temploma.
The extensive reeds of the Csadó swamp in Drégelypalánk are  
home to a number of valuable species of bird. In the background  
is the church of Ipolyhídvég (Ipeĺské Predmostie) in Slovakia.

1

2

3
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1. A lefűződött holtágakban és egyéb állóvizekben tavasszal virít a kankalinokkal rokon  
békaliliom.
Overgrown dead channels and other stagnant waters are home in spring to the water violet, 
a relative of the primula family. 

2. Az Ipolymenti gyorsan átmelegedő sekély vizekben jelentős számú vöröshasú unka él.
The shallows by the Ipoly, which warm through quickly, have a significant number of European 
fire-bellied toads.

3. A kora tavaszi áradások révén kialakuló sekély elöntések a halak és kétéltűek számára nél-
külözhetetlen szaporodóhelyek.
The shallow pools formed by the early spring floods are essential spawning grounds for fish 
and amphibians.

1

2 3



40

Az IpolyAz Ipoly

41

1. Hazánkban csak az Ipoly mentén fészkel az északi elterjedésű énekes hattyú.
In Hungary, the northern whooper swan nests only along the Ipoly.

2. A síkvidéki vizeket kedvelő – ám világszerte veszélyeztetett – cigányréce ma még nem 
ritka költőfaj az Ipoly menti mocsarakban.
The ferruginous duck, which likes flatland waters and is threatened all over the world, is still  
a reasonably common nesting species in the swamps along the Ipoly.

3. Az éjszakai életmódú haris a kaszálók és legelők világszerte veszélyeztetett, hanyatló 
 állományú madárfaja.
The nocturnal corncrake of fields and meadows is threatened worldwide, its numbers are 
declining.1

2

3
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1. A Letkésnél előkerült 300 éves tölgy bödön-
hajó az ipolyi hajózás érdekes és egyedi régé-
szeti emléke.
The 300 year-old oak canoe found at Letkés is 
an exciting and unique artefact of boating on 
the Ipoly.

2. A lefűződött holtágak élőhelyei nélkülözhe-
tetlenek számtalan élőlény számára.
The habitats of detached backwaters are 
essential for numerous creatures.

3. A pangó vizek mentén kialakuló égeres lá-
pok különleges hangulatát fokozzák a lábakon 
támaszkodó fák. Minden lápnak megvan a ma-
ga mesebeli figurája: Ipolyszögön a „Zömök” 
őrködik.
Trees resting on legs heighten the unusual 
atmosphere in the wetlands along stagnant 
waters populated with alders. Each wetland 
has its own mythological figure: in Ipolyszög, 
it’s the ‘Zömök’ that stands guard.1

2

3
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A folyóvízi üledékből származó szél-
hordta dombokon májusban díszlik  
a homoki árvalányhaj.
In May, the wind-scattered dunes of river 
sediment are decorated with sand-based 
stipa grass (Stipa borysthenica).

következő oldal

A Központi-Börzsöny.
next page

The Központi [Central] Börzsöny.
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Évmilliókkal ezelőtt a Börzsöny ősvulkán tömb-
je közel 2000 méter magasan emelkedett a ten-

ger szintje fölé. A későbbi kitörések nyomán kiala-
kuló beszakadások illetve az erőteljes lepusztulások 
révén a mai legmagasabb pont – a 939 méter magas 
Csóványos – már csak huszadik a 100 legmagasabb 
magyar hegy listáján.
Kialakulásának köszönhetően a Börzsöny az egyik 
legérintetlenebb hazai hegység. A Magas-Börzsöny 
több mint 10 km hosszú gerincén 800 méteres csú-
csok sorakoznak, szépen kirajzolva az egykori kal-
dera (amely a spanyol üst szó átvételével került a 
geológia fogalomkörébe) peremét.
A „csupacsúcs” Börzsöny sosem tartozott az ember 
huzamosabb tartózkodási helyéül, a természet erői 
itt még a mai napig szabadon dolgoznak. A hegység 
fő tömegét alkotó andezit és a komoly famennyi-
séget sejtető erdőségek mindig is vonzották az em-
bert, de a települések nem véletlenül maradtak a pe-
remi területeken és a beékelődő medencékben.
Az erdő- és ásványvagyon hasznosításának vágya 
teremtette hazánk harmadik keskeny nyomtávú er-
dei vasútvonalát Kismaros-Királyrét között, amely-
nek 1893 évi építését több száz kilométernyi szár-
nyvonal kialakítása követte. A mellékvölgyekbe 
telepített – sokszor ideiglenesnek szánt – vonalak 

fokozottan ki voltak téve a természet szeszélyeinek.
A hegység (szintén a vulkánosságból adódóan) fel-
színi vizekben rendkívül gazdag. Forrásainak szá-
ma 400 körüli, ennek tizede bukkan elő 600 méter 
fölött. A mély völgyekben mindenütt kisvízfolyások 
sietnek a Duna vagy az Ipoly felé.
A változatos felszín változatos élővilággal rendelke-
zik. A mintegy 1200 itt élő növényfaj közül olyan 
országos ritkaságok emelkednek ki, mint a benn-
szülött magyarföldi husáng vagy a hazánkban csak 
a Börzsönyben megtalálható pirosló nádtippan.
Az alacsonyabb régiók tölgyesei fölött a bükk az 
uralkodó fafaj. Az idős, sok holt fával tarkított 
bükkösök komoly állattani értékeknek adnak ott-
hont; a rovarok közül elég csak a különös életme-
netű remetebogárra vagy a nemzeti park jelképéül 
szolgáló havasi cincérre gondolni. A feltűnőbb cso-
portok, így a madárvilág tagjai közül jelentős ér-
téket képviselnek a fokozottan védett fajok, mint 
a kis légykapó és a fehérhátú fakopáncs, de sok-
szor látható az erdőkhöz kötődő fekete gólya és a 
fészkelőhelyéről akár az embert is elűző nagy tes-
tű uráli bagoly. Az erdei élőhelyek természetes ál-
lapotát jelzi az elterjedt vadmacska, valamint na-
gyobb rokona, a hiúz évtizedek óta folyamatos 
előfordulása.

A Börzsöny
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Börzsöny

Aeons ago, the ancient Börzsöny volcano rose al-
most 2,000 metres above sea level. Due to collapses 
following later eruptions and powerful erosion, to-
day’s main peak – the Csóványos – is, at 939 metres, 
only 20th on the list of the 100 highest Hungarian 
mountains. 
Thanks to the way it was formed, the Börzsöny 
range is one of the most untouched in the country. 
The 10 km-long ridge of the Magas-Börzsöny [High 
Börzsöny], is lined with 800-metre peaks, elegantly 
defining the edge of the former caldera (a word that 
came into the geological lexicon from the Spanish 
for ’cauldron’ or ’boiler’).  
The Börzsöny, so full of peaks, has never served as a 
permanent place of human habitation, and the forc-
es of nature still have free rein here to this day. The 
andesite that makes up most of the mountain range 
and the forests, with their apparently significant 
amount of timber, have always attracted people, but 
they have remained in the settlements on the edges 
of the range and in the basins between. 
It was the desire to exploit these mineral and timber 
resources that led to the construction of the third nar-
row-gauge forest railway in Hungary between Kis-
maros and Királyrét, whose construction in 1893 was 
followed by the laying of several hundred kilometres 
of branch lines. These branch lines, located in side 
valleys and often intended as purely temporary con-
structions, were very much exposed to the elements. 

The mountain range (also thanks to its volcanic or-
igin) is outstandingly rich in surface waters. It has 
around 400 springs, a tenth of them coming to the 
surface at above 600 metres. The deep valleys are full 
of streams heading for the Danube or Ipoly rivers. 
The varied landscape has a diverse ecosystem. The 
almost 1,200 species of plants include such rarities 
in Hungary as indigenous Ferula sadleriana and 
Scandinavian Small Reed, which in Hungary is ex-
clusively found in the Börzsöny range. 
Once you go above the oak woods of the lower re-
gions, the dominant type of tree is the beech. The 
well-established beech woods, which have copious 
dead wood, are home to some especially rare an-
imal life. In terms of insects, there is the very se-
cretive hermit beetle or the rosalia longicorn, which 
serves as the logo of the National Park. The most 
commonly seen groups of birds in the range, and 
therefore worthy of special mention, are the strict-
ly protected species like the red-breasted flycatcher 
and the white-backed woodpecker, but one can also 
frequently spot black storks (which like forest habi-
tats) and the large ural owl, which has been known 
to chase even men away from its nests. 
The untouched nature of the woodland habitats is 
exemplified by the presence of such sensitive mam-
mals as wildcats, widespread in the Börzsöny range, 
and their larger cousins, lynxes, which have ap-
peared here regularly for decades. 
The Börzsöny Protected Area was brought into be-
ing in 1978 in order to ensure the long-term survival 

of these natural treasures. Later expanded, it was to 
become part of the core (along with the Pilis–Viseg-
rád block) of the Duna–Ipoly National Park that 
was created twenty years later. 
The Csarna forest region running along the area of 
the valley of the Fekete spring, which carries wa-
ter away from the caldera, has been designated and 

listed as a zone not to be touched within the Man-
agement Plans of the National Park, thus giving a 
unique opportunity for the free flow of natural pro-
cesses. 
The Börzsöny range is more than just mountains 
and forests: it is Hungary’s awe-inspiring virgin 
mountain range. 

Az egykor fontos megélhetési forrást jelentő faszenítés (szén-
égetés) a jelentős környezetterhelés miatt mára kiszorult a védett 
erdőkből.

The manufacture of charcoal, once an important source of liveli-
hood, has today been restricted from the protected forests due 
to its environmental impact. 

A természeti értékek hosszú távú fennmaradásá-
nak zálogául hozták létre 1978-ban a Börzsönyi Táj-
védelmi Körzetet, amelynek bővítése jelenti egyik 
magját (a Pilis-Visegrádi tömb mellett) a húsz év-
vel később alapított Duna-Ipoly Nemzeti Parknak. 
A  kalderából eredő vizeket levezető Fekete-patak 

völgye környékén húzódó csarnai erdő tömb a nem-
zeti park gazdálkodási szempontból érinthetetlen 
zónájába sorolva egyedülálló módon ad lehetőséget 
a természeti folyamatok szabad áramlásának.
A Börzsöny több, mint hegyek és erdők összessége: 
ez Magyarország lenyűgöző érintetlen hegysége.
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Az utakkal kevéssé feltárt Börzsöny mé-
lyén még számosak a természeti folyama-
tok által uralt, holt fában gazdag erdők. 
Forests, rich in dead wood, and gov-
erned by natural processes are still 
common deep in the Börzsöny, the 
range having few roads. 
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1. A vörös színváltozatban is előforduló foltos szalamandra  jelentős  
állományát tartják el a börzsönyi kisvizek.
The little streams in the Börzsöny support a significant population  
of fire salamanders, whose colouring can sometimes be red.

2. A vízfolyások menti égeres liget- és láperdők extrém megjelenésük 
mellett speciális flórával és faunával bírnak.
The alder woods and wetland forests beside the watercourses, as well 
as their extreme appearance, have special flora and fauna.

3. A hazánkban eltűnőben lévő, de a Börzsönyben ma még jelentős 
állományú kövi rák kiemelten érzékeny a vizek szennyezettségére.
The stone crayfish, now disappearing in Hungary but with a still 
significant population in the Börzsöny, is especially sensitive to water 
pollution. 1

2

3
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1–2. A nagytestű uráli bagoly sokszor nappal is vadászik. Fészkelőterületén az  embert 
sem tűri meg, a vélt betolakodót bátran megtámadja.
The large Ural owl frequently hunts by day. It will not tolerate humans in its nesting 
ground and will boldly chase away any perceived intruders. 

3. A fokozottan védett kis légykapó hazai állományának erős bástyáját jelentik  
a börzsönyi bükkösök.
The beeches in the Börzsöny are a powerful bastion of the Hungarian population  
of the strictly protected red-breasted flycatcher. 2 3

1
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1. A Déli-Börzsöny árvalányhajjal borított csúcsairól – így a nagybörzsönyi 
Só-hegyről is – jól belátható a Dunakanyar.
There is an excellent view of the Danube Bend from the peaks of the  
southern Börzsöny, covered in stipa. One such peak is the Só-hegy in  
Nagybörzsöny.

2. A nemzeti park jelképe, a havasi cincér a holt fában gazdag bükkerdőkhöz 
kötődik.
The logo of the National Park, the rosalia longicorn, likes the beech forests, 
rich in dead wood.

3. A magyar kőhúr kárpáti növényfaj, amely Magyarországon csak az Északi- 
középhegység néhány pontján forful elő.
Minuartia frutescens is found, apart from a few spots in the Northern  
Hungarian Mountains, only in the Carpathians.

1

2

3
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1. A hegység felszíni vizekben kiemelkedően 
gazdag – ez a vulkáni eredet sajátossága.
The range is unusually rich in surface waters  
– a feature of its volcanic origins. 

2–3. Egyes magyarázatok szerint a Börzsöny 
név az őszi erdő lombozatának sokszínűségére 
utal, amely legfőképp a bükkösökben érhető 
tetten.
Some say that the name ‘Börzsöny’ refers to 
the multi-coloured nature of the leaves in the 
autumn forests, as exemplified by the beech 
woods. 1

2

3
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A téli erdőre mélységes csend jellemző. A mély hóban az állatok is 
előszeretettel használják a járművekkel taposott utakat.
The forest in winter is characterised by deep silence. In the deep snow, 
the animals, too, like to use the paths trodden by vehicles.

1

3

2
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1. A hazánkban igen ritka hiúz állandó börzsönyi jelenlétéről leginkább  
a hóban hátrahagyott jellegzetes nyomai árulkodnak.
It’s mostly by its tell-tale tracks in the snow that we know of the con-
stant presence in the Börzsöny of the lynx, otherwise notably rare in 
Hungary. 

2. Hazánk legritkább harkálya a fehérhátú fakopáncs. Téli táplálkozó-
helyei – a lekérgezett holt fák alapján – könnyen azonosíthatóak.
The rarest woodpecker in Hungary is the white-backed woodpecker. 
Its winter feeding places are easily identifiable from the stripped dead 
trees.

következő oldal

A Visegrádi-hegység vulkanikus eredetű szabdalt területeinek ma már jól 
feltárt erdőrengetegei Mátyás idejében királyi vadászterületet rejtettek.
next page

The now well-explored forests of the segmented volcanic areas of 
the Visegrád range, used in the 15th century to conceal Royal hunting 
grounds.1

2
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A Visegrádi-hegységet elsősorban az különböz-
teti meg a Pilistől, hogy a Kárpátok felgyűrő-

dése miatti tektonikai feszültségek vulkanikus te-
vékenység formájában oldódtak fel, ez pedig a késő 
miocén során rendkívül heves, és viszonylag rövid 
idejű lávakitöréseket okozott. A lávarétegek alatt 
minden kutatófúrás kimutatta a Pilis hegyalkotó 
kőzeteit: a dachsteini mészkövet és a fődolomitot. 
A rövid egymillió év alatt lezajlott vulkanizmus ter-
mékei ezeket a rétegeket fedték le. 
A miocén bádeniemeletében a mai hegység terüle-
tét a sekély tengerből kiemelkedő szigetek alkották.  
A szigettenger partközeli részeit gazdag tengeri élő-
világ jellemezte: vörösmoszatok, korallok, fésűs-
kagylók, osztrigák tömege élt itt. Maradványaik má-
ig megtalálhatók a hegység néhány peremi részén.  
A vulkanizmus korai szakaszát idézi a dunabogdá-
nyi Csódi-hegy, amelyet egy korai, csak felboltozó-
dást okozó, a felszínt akkoriban takaró kőzeteket 
áttörni nem képes vulkáni tevékenység alakított ki. 
A miocén vulkáni tevékenység köti össze a Viseg-
rádi-hegységet a Börzsönnyel: a Duna jégkorszaki 
megjelenését megelőző földtani történések azonosak 
voltak a két hegységben. Az andezit kőzetek: agg-
lomerátumok, tufák, illetve a szigetek mentén képző-
dött lajta mészkő, valamint a másik jellegzetes kőzet: 

a vulkáni por és tengeri mészlerakódás közös, víz-
alatti képződménye, a tufit a Duna mindkét partját 
övező hegyekben megtalálható. A hegység mai ké-
pét egykori kráterek és hatalmas, több ezer méteres 
magasságú vulkánok alakították, amelyek az elmúlt 
tíz-tizenegy millió év során hétszáz méteres hegyek-
ké pusztultak le. A legmagasabb csúcs, a Dobogókő is 
csak hétszáz méteres. A hegységet a szomszédos Bör-
zsönytől a Duna kora jégkorszaki áttörése választot-
ta el. A folyam közel másfél millió éves tevékenysége 
során egyre mélyebbre vágta be magát a kemény kő-
zetbe, ennek emlékei a máig megtalálható teraszok. 
Ilyen terasz maradványa a visegrádi Nagy-Villám,  
a Kis-Villám, vagy a Várhegy is. 
A hegység és a szomszédos Pilis élővilága az eltérő 
földtani felépítés ellenére nagyon hasonló. A hegy-
lábi részeken itt is mindenütt szőlőket, gyümölcsö-
söket műveltek évszázadokon keresztül. Ezekkel a 
múlt század elejétől, legkésőbb az ötvenes évek végé-
ig mindenütt felhagytak, és beindult rajtuk a sztye-
pesedés. Az árvalányhajak és csenkesz-fajok mel-
lett sok gyönyörű virágot hozó növényfaj telepedett 
meg az egykori ültetvények helyén. A jégkori lösz-
takaró is sok ritka növénynek adott életlehetőséget, 
így pl. a síkvidékekre jellemző macskahere itt hegy-
oldalak gyepeit díszíti. Az illír nemes májvirág élő-

A Visegrádi-
hegység
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helye is ez a hegyvidék, itt a gyertyános-tölgyesek-
ben és bükkösökben fordul elő. A Duna teraszainak 
– két-háromszáz méter magasságban is megtalálha-
tó – homoktakaró-maradványain síkvidéki életterű 
növényfajok honosak: az esztergomi Vaskapu-he-
gyen a törpemandula, a Vöröskő szikláin a homo-
ki cickafark él. A történeti és régészeti emlékek ki-
emelkedően nagy gazdagsága is jellemző a területre, 

hiszen két középkori fővárosunk, Esztergom és Vi-
segrád is a hegység határában van, kincseiket szin-
te felsorolni is lehetetlen. Pálosok és bencések itt is 
éltek, előbbiek kolostorának romjai Pilisszentlélek 
határában van, utóbbiak Kékesen, a mai Pilisszent-
lászlón működtek. Az itteni kolostorhoz kapcsolódó 
történelmi emlék, hogy Károly Róbert a falai között 
próbált megegyezni Csák Mátéval.

The Visegrád Mountain Range

The principal difference between the Pilis and 
Visegrád ranges is that the tectonic pressure of the 
crumpling and pushing up of the Carpathians was 
here released in the form of volcanic activity. This 
led to extraordinarily heavy, but relatively short-
lived, eruptions of lava in the late Miocene period. 
All the research drillings under the layers of lava 
have shown the constituent rock types of the Pilis: 
Dachstein limestone and main dolomite. It is these 
layers that are covered by the output of the short, 
one million years’ worth of volcanic activity. 
In the Baden phase of the Miocene period, the area 
of today’s mountain range was made up of islands 
protruding from a shallow sea. The coastal parts of 
the sea of islands were typified by a rich marine eco-
system: myriads of red algae, coral, scallops and oys-
ters lived here. Their remains are still to be found in 
some outlying parts of the range. The Csód moun-
tain in Dunabogdány recalls the early period of vol-
canic activity, since it was formed by early volcanic 
activity that merely crumpled – without breaking 
through – the rock layers then covering the surface. 
It is Miocene volcanic activity that connects the 
Visegrád mountain range with the Börzsöny range. 
The geological events prior to the appearance of the 
Danube in the ice age were the same in both moun-
tain ranges. The andesite rocks (agglomerates, tufas, 

Lajta limestone) along the islands are to be found 
in the mountains on both sides of the Danube. The 
same can be said for the other typical type of rock 
for the region, tuff – an underwater product of the 
combination of volcanic ash and marine limestone 
deposits. The appearance of the mountains today 
was shaped by volcanoes formerly several thousand 
metres high, which have degraded in the course of 
the last ten or eleven million years to 700-metre 
tall mountains. The highest peak, Dobogókő is al-
so only 700 m high. The range was separated from 
the neighbouring Börzsöny by the Danube break-
ing through in the early ice age. The river has dug it-
self ever deeper into the hard rock during the course 
of its almost one and a half million years of activi-
ty here. The terraces we can still see today are testi-
mony to this process. Remains of this kind of ter-
racing include the Nagy-Villám in Visegrád, the 
Kis-Villám, and the Várhegy. 
Despite their differing geological makeup, the flo-
ra and fauna of the range and the neighbouring Pi-
lis range are very similar. The foot of the mountains 
were here, too, used to cultivate grapes and fruit for 
hundreds of years. This came to an end from the 
start of the 20th century up to the end of the 1950s, 
and they began developing into steppes. As well as 
spear grass and festuca, many beautiful flowering 
plant species established themselves on the site of 
the former plantations. The ice age blanket of loess 

also provided many rare plants with a habitat, for 
example Jerusalem sage (more commonly found 
in flatlands) is here found among the plants of the 
mountainsides. This mountain range is also habi-
tat for the Illyrian penny-wort; it is found here in 
the beech forests and the mixed hornbeam and oak 
woods. The remains of the sand layer of the Danube 
terraces – which can be found up to two or three 
hundredmetres – have indigenous species of flat-
land plants: the dwarf Russian almond on the Vas-
kapu mountain in Esztergom, and achilea ochroleuca 
on the cliffs of the Vöröskő. The saga pedo is present 
in some of the hay meadows here as well, while the 

most attractive insect in the hornbeam-oak forests 
is the great capricorn beetle. The strictly protected 
and rare European copper skink is also to be found 
in several places. The area is also characterised by its 
unusual richness in the number of historical and ar-
chaeological remains, since two medieval capitals of 
Hungary, Esztergom and Visegrád are in close prox-
imity to the range; the range of treasures are almost 
too long to list. Monks from the Order of St Paul the 
First Hermit and the Benedictine Order also lived 
here; the ruins of the convent of the former are near 
Pilisszentlélek, while the latter were in Kékes (now 
Pilisszentlászló). 

Az 1107-ben Álmos herceg által alapított dömösi kolostor hely-
reállított altemploma több nevezetes történelmi esemény hely-
színéül szolgált.

The restored chapel of the monastery at Dömös, founded in 
1107 by Prince Álmos, was the site of several notable histori-
cal events.  
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1. A Visegrádi-hegység – vulkáni eredete miatt – felszíni vízfolyásokban 
gazdag.
The Visegrád range – thanks to its volcanic origins – is rich in surface 
waters.

2. Magyarország egyik legvadregényesebb turisztikai célpontja a dö-
mösi Rám-szakadék. A sokszor 30 métert elérő mélységű, ám néhol 
alig 3 méter szélességű szurdokvölgy meghódítása igazi kaland.
One of Hungary’s most thrilling tourist destinations is the Rám Crevasse 
in Dömös. Conquering the ravine, which is often 30 m deep, and in places 
only 3 m wide, is a real adventure.1

2
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1. A védett kék pattanóbogár különleges faodvakban fejlődik, lárvája csak ott él 
meg, ahol az odú a földfelszínnel érintkezik. 
The protected violet click beetle develops in special cavities in wood, and its 
larvae can survive only where the hole meets the ground.  

2. A holt fák ökológiai szerepe csak az utóbbi években vált hangsúlyossá. Több 
nagyon ritka élőlénynek nyújtanak menedéket, így a fokozottan védett remetebo-
gárnak is.
The ecological role of dead trees has only been properly recognised in the 
recent past. They provide shelter for a number of very rare creatures, like the 
strictly protected hermit beetle. 

1 2
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1. A gyászcincér lárvái két évig fejlődnek a lom-
bos fákban.
The larvae of the morimus funerus spend two 
years developing in deciduous trees.

2. A nagyfejű csajkó hímjének rágóin agyarak 
vannak, melyeknek a nőstényért vívott harcban 
veszik hasznát.
The male lethrus apterus has antlers on its man-
dibles, which it uses in the fight for females.

3. A hazánkban rendkívüli ritkaságnak minősülő, 
fokozottan védett álolaszsáska elzárt állományai 
a Börzsöny és a Visegrádi-hegység rétjein fordul-
nak elő.
Secluded populations of Paracaloptenus 
calopte noides, an extreme rarity in Hungary and 
strictly protected, occur in the meadows of the 
Börzsöny and Visegrád ranges.1

2

3
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1. A május elején virító bodzaszagú ujjaskosbor – amely jellegzetes illatá-
ról kapta nevét – igazi európai flóraelem, más kontinensen nem él.
The elder-flowered orchid, which blossoms in early may and smells like 
elderflower (hence its name) is a truly European plant, and does not 
live on any of the other continents. 

2. A lombfakadás előtt álló erdők alján nyíló pirosló hunyor különleges-
sége, hogy a más fajoknál jelentéktelen méretű, zöld színű csészelevél 
itt nagyra nő, és furcsa színekbe öltözteti a virágot.
A special feature of hellebora purpurescens, which blossoms in 
forests just before they shed their leaves, is that its sepals – in other 
plants green and insignificant – grow large and clothe the plant in 
unusual colours.

következő oldal

Jellegzetes sziklakibúvás: a Vaskapu.
next page

A defining crag: the Vaskapu.

1

2
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A Dunakanyar néven közismert – és európai 
hírű – tájunk jobb parti hegyeit évszázado-

kig Pilis néven ismerte mindenki. Földtani történe-
tükben azonban különböznek, ezért kettébontásuk 
mégis indokolt: a délnyugati rész a Pilis, keletre pe-
dig a Visegrádi-hegység emelkedik.
A Dunántúli-középhegység legkeletibb tagja a Pi-
lis. Az elnevezés – mint az itteni helynevek jó része – 
szláv eredetű, és kopasz fejtetőt jelent. Elég, ha csak 
a 17. századi névtelen költő „Papvilág Magyarorszá-
gon” című versének kezdő soraira gondolunk: „Pilises 
fejeknek hódult Magyar Nemzet …”, és máris meg-
van a szómagyarázat. Pilis a szerzetesek kiborotvált 
fejtetője, latin szóval tonzúra. A kifejezés tökéletesen 
jellemzi a hegység képét: láthatjuk, hogy az erdő bo-
rította hegyoldalak közül kiemelkedő, 500 méteres és 
ennél magasabb csúcsokon nem alakult ki erdő. Hi-
ányzik ugyanis a megtelepedésére alkalmas termőta-
laj: itt legfeljebb sziklagyepek és köztük alacsony, er-
dőnek alig nevezhető, bokorszerű fákból álló ligetek 
állnak, vagyis a hegytetők „kopaszok”.
A hegységet alkotó kőzet a triász legutolsó részé-
ben, sekélytengeri környezetben alakult ki. A két-
száz millió évvel ezelőtti ősóceán partja mentén, a 
sekélytengeri környezetében lerakódott üledékből 
mészkő és dolomit képződött. Ez a környezet igen 

sokáig, szakmai becslések szerint akár negyven mil-
lió évig is megmaradt. A későbbi geológiai korok vi-
szontagságai során azonban az eredetileg több ki-
lométeres vastagságú kőzetréteg jó része lepusztult. 
Azért maradt is belőle bőven: kutatófúrások adatai 
szerint még mindig másfél km mélységig megtalál-
hatók a triász kori karbonátos rétegek.
A jurától napjainkig tartó földmozgások ennek az 
eredetileg síkban lerakódott kőzetrétegnek egyes 
részeit megemelték, így emelkedett ki a hegység.  
A fiatalabb tektonikai mozgások következtében a 
kiemelkedett tömbök feldarabolódtak és megbil-
lentek: a mai kép szerint a Pilis hegyei délnyugat 
felől meredek, felső részükön sziklás, délkeleti ol-
dalukon pedig enyhe lejtésű képet mutatnak, a ma 
látható rögök között mély, meredek falú völgyekkel. 
A pusztító folyamatok azonban igen eredménye-
sek voltak. A hegység legmagasabb csúcsai is éppen 
csak elérik a hétszáz métert, pedig eredetileg akár 
Himalája magasságúak is lehettek. 
A hegységet és a hegylábakat a kőkorszak óta lakják, 
és az emberi hatás következtében a természetes élővi-
lág alaposan megváltozott. Az erdőirtások valószínű-
leg már a neolit idején megkezdődtek. Az ókori em-
beri jelenlét egyik fontos bizonyítéka a budakalászi 
Duna-parton feltárt rézkori temető, amelyben hate-

A Pilis
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zer éves, kocsi alakú kerámiaedényt találtak. Ez a le-
let a kocsi legkorábbi ábrázolása Európában, készítői 
az ún. bádeni kultúra emberei voltak. A Római Bi-
rodalom évszázadai, majd az ezt elsöprő népvándor-
lás során az erdőirtások folytatódtak: a kiirtott erdők 
helyén szántóföldek, szőlők és gyümölcsösök létesül-
tek. A megmaradt erdők a középkortól királyi vadas-
kertként működtek, a világtól elvonult remeték éltek 
a rengetegben, és csak néhány hegyközi medencében 
alakultak ki – főként fakitermelésből élő – kisebb 
falvak. 
Az erdők aránya ma is magas. A jellemzően közép-
hegységi szubmontán bükkösök és gyertyános töl-
gyesek érdekes növényfajoknak adnak otthont.  
A Keleti-Kárpátokban élő pirosló hunyor itt éri el 
elterjedési területének nyugati határát. Az alacso-
nyabb hegyoldalakat két-háromszáz méter magas-
ságig cseres-tölgyesek borítják, bennük szintén sok 
védett növény- és állatfaj alkot gazdag élővilágot. A 
Pilis mészkősziklagyepeiben él a (kizárólag a Kár-

pát-medence néhány termőhelyén megtalálható 
reliktum endemizmus) magyarföldi husáng, az észa-
ki dolomitsziklákon pedig a Magyarországon csak 
itt előforduló hegyi tarsóka. 
Az állatvilág fontos fajai közül a cseres tölgyesek jel-
lemző szép bogarát, a szarvasbogarat, a bükkösök-
ben pedig a havasi cincért kell megemlíteni. A napos 
délkeleti sziklagyepek ritka egyenesszárnyúaknak 
adnak otthont. Nem ritka ezeken az élőhelyeken a 
fokozottan védett magyar tarsza, és termetes roko-
na, a fűrészlábú szöcske.
A remetéket már az Árpád-korban szerzetesrend-
be szervezték. A pálosok egyik legfontosabb kolos-
tora Kesztölcön épült, romjait nemrégen tárták fel. 
A másik híres pilisi kolostor a cisztereké volt Pi-
lisszentkereszten. A feltárt rendkívül gazdag kő-
anyag mutatja, hogy a magyarországi gótika egyik 
kiinduló helye volt az épületegyüttes, ahol francia 
levéltári források szerint a híres építész, Villard de 
Honnecourt is megfordult. 

The Pilis

For centuries, everyone knew the mountains on 
the right-hand side of the area commonly known 
– and famous throughout Europe – as the Danube 
Bend, as the Pilis Mountains. There are differenc-
es, however, in their geological history and therefore 
it is time to divide them into two: the south-west-
ern part is the Pilis range, while to the east is the 
Visegrád range. The Pilis is the easternmost part of 
the Transdanubian Mountains. The name – like a 
good many names in the area – is of Slavic origin, 
and means a ‘bald pate’. It’s enough merely to recall 
the first lines of a poem, “Priest-rule in Hungary”, 
by an anonymous poet from the 17th century: “This 
Hungarian nation, beholden to Pilis-like heads…” 
and the meaning becomes clear. Pilis refers to the 

shaved spot on the back of monks’ heads, or tonsure 
(from the Latin). This phrase captures perfectly the 
image of the mountain range: we can see that the 
peaks that rise above 500 m from the heavily wood-
ed mountainsides have no forests at all for the soil to 
support such forests is missing from them. At most, 
there are rock plants here and the occasional cops-
es of shrub-like trees (hardly to be called a forest); in 
other words, the mountain peaks are ‘bald’.  
The rock that makes up the mountain range devel-
oped in the final part of the Triassic period in a shal-
low-sea environment. Two hundred million years 
ago, limestone and dolomite formed from the depos-
its in the shallow-sea environment at the edge of the 
ancient oceans. This environment remained for quite 
some time – scientific estimates put it at 40 million 
years. However, through the vicissitudes of later geo-

logical ages, a good deal of the originally several ki-
lometre-thick layer of rock was eroded. But there’s 
still plenty left: research drilling has shown that Tri-
assic carbonate layers can still be found to a depth of 
one and a half kilometres. Shifts in the earth from 
the Jurassic period right to the present day lifted cer-
tain parts of this originally level layer of deposited 
rock to make the mountain range. Due to later tec-
tonic movements, the risen units became segmented 
and uneven. Today, the mountains of the Pilis range 
are steep, with craggy peaks, from the south-west, 
while on the south-eastern side are gently sloping, 
with deep, steep valleys between the contours visible 
today. These destructive processes were effective in-
deed: the highest peaks of the range barely touch sev-
en hundred metres, though they may originally have 
been as high as the Himalayas. The mountains and 
their bases have been inhabited since the Stone Age 
and the natural ecosystem has changed thorough-
ly due to human intervention. Deforestation proba-
bly began in the Neolithic age. One of the important 
proofs of the presence of ancient man is the bronze-
age cemetery uncovered by the banks of the Dan-
ube at Budakalász, in which they found a six thou-
sand-year old pottery dish in the shape of a cart. This 
find is the earliest depiction of a cart in Europe, and 
its makers were from the so-called ‘Baden culture’. 
Deforestation continued during the centuries of Ro-
man rule and the Migration Period that followed, as 
arable land, vineyards and orchards took the place of 
the forests. The remaining forests were Royal game 
parks from the Middle Ages on; hermits in seclusion 
from the world lived in the forests, and only a few 
small villages developed in a small number of basins 
between the mountains (which mostly made a living 

from timber production). The proportion of forests 
is still high today. The typically highland sub-moun-
tainous beeches and mixed hornbeam and oak for-
ests are home to interesting plant species. Helleborus 
purpurascens, which is present throughout the East-
ern Carpathians, reaches the westernmost extent of 
its presence here. The lower mountainsides are cov-
ered up to a height of two or three hundred meters 
with plants of the blue cowslip family, likewise pro-
viding a rich habitat for many protected plant and 
animal species. Among the limestone rock flora of 
the Pilis range is Ferula Sadleriana, to be found only 
in a few places in the Carpathian Basin and known 
as a relictendemism, while on the northern dolomite 
rocks, uniquely for Hungary, one finds the Alpine 
Penny-cress. 
As for the important species of the animal world, 
we must mention the emblematic beautiful beetle 
of the hornbeam and oak forests, the stag beetle, 
and rosalia longicorn in the beech forests. The sun-
ny south-eastern rock flora are home to rare orthop-
tera. In these habitats, the highly protected Isophya 
costata and its sizeable cousin the saga pedo are com-
monly to be found. 
The hermits here were organised into orders as ear-
ly as the Árpád period. One of the most important 
monasteries of the Order of St Paul the First Hermit 
was built in Kesztölc; its ruins were recently uncov-
ered. The other famous monastery in the Pilis was 
the Cistercian one at Pilisszentkereszt. The unusu-
ally rich stones unearthed there show that this ar-
chitectural ensemble was one of the origins of Hun-
garian gothic; French archival sources indicate that 
even the noted architect Villard de Honnecourt was 
a visitor here. 
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1–3. A Pilis mészkőtömbjében létrejött  
Ariadne-barlangrendszer Magyarország  
harmadik leghosszabb barlangja.
The Ariadne system of caves, within the 
limestone body of the Pilis, is the third largest 
cave in Hungary.1

2

3
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1., 3. A nyáron épületlakó csonkafülű denevér jelentős állományai telel-
nek a pilisi barlangokban.
Significant populations of Geoffroy’s bat, which live in buildings in 
summer, spend the winter in the Pilis caves.

2. A szárnyai alá burkolózva pihenő kis patkós denevér is előszeretettel 
használja a barlangokat, elhagyott bányajáratokat.
The lesser horseshoe bat, resting tucked into its wings, also likes the 
caves and abandoned mineshafts.

1

2

3
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1

2

1–2. Az időszakos vízállások, pocsolyák, tavacskák nélkülözhetetlen szaporodóhelyei  
a kétéltűeknek, így a barna varangynak is.
Seasonal stagnant waters, puddles and ponds are essential breeding grounds for  
amphibians, among them the common toad. 
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1. A pannon bennszülött maradványfajként  
ismert magyarföldi husángot Kitaibel Pál fedezte  
fel a 18–19. század fordulóján a Pilisben, ahol  
a legnagyobb számban fordul elő.
The indigenous Pannonian relict-endemism ferula 
sadleriana was discovered by Pál Kitaibel at the end 
of the 18th century in the Pilis, site of their greatest 
numbers.

2. A hazánkban igen ritka Futák-nőszőfű egyike 
önmegporzó orchideáinknak. E fajnál a virágok 
 egyáltalán nem nyílnak ki.
Epipactis futakii, notably rare in Hungary, is one  
of the self-pollinating orchids. In this species, the  
flowers don’t open at all.

3. Extravagáns megjelenésű vadon élő orchideánk  
a Janka-sallangvirág.
Metlesics’ Himantoglossum is one of our wild orchids 
with an extravagant exterior.1

2

3
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1–2. A tavasz elején nyíló leánykökörcsint pelyhes szőrzet védi a márciusban könnyen visszatérő 
talajmenti fagyoktól.
The greater pasque flower, which blossoms in early spring, is protected by a downy fluff from 
recurring ground frosts in March.1

2
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2. Az alapvetően mediterrán elterjedésű bajszos sármány vertikális  
vonuló, azaz télre a hegylábaknál lévő melegebb területekre húzódik,  
de nagy távolságra nem távolodik költőhelyétől.
The fundamentally Mediterranean rock bunting is a vertical migratory 
bird, which is to say that in winter it retreats to the warmer areas at 
the foot of the mountains but does not move a great distance from its 
nesting place.

1. Az odúlakó örvös légykapó a pilisi tölgyesek elterjedt fészkelője. 
Hosszú távú vonuló lévén fennmaradását számtalan hatás befolyásolja.
The collared flycatcher, which lives in cavities, is a common nesting 
bird in the Pilis oak woods. As a long-distance migratory bird, its survival 
depends on a number of diverse factors. 

1

2
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A Pilis meghatározó természeti értékei  
a meszes alapkőzetű sziklagyepekhez 
kötődnek.
The defining natural treasures of the 
Pilis are tied to its rock grasses, which 
grow on the chalky soil.
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A Kárpátokban zajló társadalmi-gazdasági válto-
zások és a környezetet érő befolyások hatással 

vannak a sérülékeny hegyvidéki ökológiai rendszer-
re, ezért közös beavatkozásra szólítanak fel. Az Euró-
pa szívében található hegységlánc területének védel-
me és fejlesztése érdekében 16 nemzetközi, országos, 
illetve helyi jelentőségű szervezet, nemzeti park és tu-
dományos intézet fogott össze és nyert európai uniós 
támogatást a „BioREGIO–Carpathians” projekthez. 
Tették ezt azon meggyőződésükben, hogy a védelem 
és a térségfejlesztés a Kárpátokban kéz a kézben jár-
hat, amennyiben a természeti értékeket integrált mó-
don kezeljük, és az érintett feleket bevonjuk.
A BioREGIO–Carpathians olyan meglévő keret-
egyezményekre alapoz, mint a Kárpátok Egyez-
mény, a Biológiai Sokféleség Egyezmény és más vo-
natkozó nemzetközi hálózatok és kezdeményezések.
A 2011–2014 között megvalósított projekt célja a Kö-
zös Integrált Kezelési Intézkedések című dokumen-
tum elkészítése volt, mely ajánlásokat fogalmaz meg 
a nemzeti hatóságok számára, és a jövőbeni összehan-
golt kárpáti területkezelési tervek alapját képezheti.
Jelen kötet megjelentetésén túl a Duna–Ipoly Nem-
zeti Park Igazgatóság többek között az alábbi fel-
adatokat végezte el e projekt keretében:

T he social and economic changes in the Carpath-
ians and factors affecting the local environment 

impact on the delicate mountain ecosystem, and 
as such call for consolidated action. Sixteen inter-
national, national and local organisations, Nation-
al Parks and scientific institutes have come togeth-
er and secured Eu funding to protect and develop 
this mountain range in the heart of Europe with the 
‘BioREGIO–Carpathians’ project. 
They have done so because they are convinced that 
protection of the environment and regional devel-
opment can go hand in hand in the Carpathians if 
their natural treasures are managed in an integrat-
ed fashion and all relevant parties are brought into 
the process. 
BioREGIO–Carpathians builds on such pre-exist-
ing framework agreements as the Framework Con-
vention on the Protection and Sustainable Devel-
opment of the Carpathians, the Convention on 
Biological Diversity and other relevant internation-
al networks and efforts. 
The goal of the project, implemented between 2011 
and 2014, was to produce the Common Integrat-
ed Management Measures, a document that makes 
recommendations for the national authorities and 
can serve as the basis of co-ordinated regional man-
agement plans for the Carpathians in the future. 

•	 Határon átnyúló természetvédelmi kezelési ter-
vet készített az Ipoly mint magyar–szlovák ha-
tárfolyó völgyére a szlovák természetvédelmi 
szervvel közösen.

•	 A nemzeti park területére vonatkozó kutatási 
eredményeket vásárolt.

•	 Elvégezte a nemzeti parki erdőterületek termé-
szetességi vizsgálatát.

•	 Kiadott egy kézikönyvet a védett erdők termé-
szetességi állapotának fenntartása és fejlesztése 
tárgyában.

•	 Megtartotta az első határon átnyúló szinkron 
vízimadár-számlálást a szlovák szervekkel együtt-
működésben.

•	 Határon átnyúló túraútvonalat alakított ki az 
Ipoly-völgyben.

A projekt az Európai unió Regionális Fejlesztési 
Alapjának társfinanszírozásával valósul meg a Délke-
let-európai Transznacionális Együttműködési Prog-
ramon keresztül.

Bővebb tájékoztatásért látogasson el a projekt hon-
lapjára: 
www.bioregio-carpathians.eu

Within the framework of this project, the Direc-
torate of The Duna–Ipoly National Park, as well as 
publishing the present volume, has:

•	 Created a cross-border environmental protection 
plan for the Ipoly valley on the Hungarian–Slo-
vak border, in co-operation with the Slovakian 
environmental protection agency. 

•	 Purchased the results of research relevant to the 
National Park. 

•	 Conducted a study of naturalness indicators in 
the National Park’s forests.

•	 Published a handbook on the sustainable man-
agement of protected forest areas. 

•	 Held the first cross-border synchronised water-
fowl count in co-operation with the relevant Slo-
vakian agencies. 

•	 Developed a cross-border nature trail in the Ipoly 
valley. 

The project is co-funded by the European Regional 
Development Fund of the European union through
the South East Europe Transnational Cooperation 
Programme.

For more information please visit 
www.bioregio-carpathians.eu

BioRegIoBioRegIo
A joint effort to safeguard the ecosystem of the Carpathians Összefogás a Kárpátok élővilágáért
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