Zajnát-hegyek, a hajdani Pilisvörösvári Kopárok felfedezése
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Kilátásban gazdag körtúra a fenyvessel fedett, változatos hegyvidéken
A Pilis déli részén, Pilisvörösvár és Piliscsaba között fekvõ, fenyvesekkel betelepített Zajnát-hegyek
festõi vidékét fedezzük fel rövid, könnyû körtúránkon a Pilis és a Budai-hegység határán álló Kopár
Csárdától kiindulva. Az egykoron Pilisvörösvári Kopárok néven ismert, változatos terepformájú vidék
újrafásítása, József fõherceg fõerdésze, Dévényi Antal nevéhez köthetõ, aki 1927-ben kezdte meg az
eróziótól sújtott hegyek, a sovány talajt jól bíró fenyõfélékkel történõ kopárfásítását. Az idilli tájat a
Piros körút jelzésû hangulatos útvonalon fedezzük fel, idõnként jelzetlen csapásokra kimerészkedve
a kopár gerincekrõl nyíló csodás panoráma kedvéért.A túra hossza: 10,4 kmA túra idõtartama: 3 óra
Szintkülönbség: 350 m fel, ugyanannyi leKiindulópont:
Kopár Csárda, a 10-es fõút mentén, Pilisvörösvár és Piliscsaba között, szabadon használható parkoló.
Tömegközlekedéssel: 800, 815 Volánbusz járat, Budapest, Árpád-híd autóbuszállomástól Esztergom, ill.
Süttõ felé.
Töltsd le az útvonalat GPX-fájlként a GPS eszközödbe!
A túra jellege:
Könnyû gyalogtúra jól jelzett turistautakon, ösvényeken, a kilátópontokra jelzetlen, de jól követhetõ csapások,
ösvények vezetnek. Az Iluska-forrás vizére ne nagyon számítsunk, egyéb vízvételi lehetõség nincs. A Piros
körúttal jelzett útvonal még sáros, nedves idõben is kitûnõen járható, a homokos, sovány talajnak
köszönhetõen!
Térképkivágat: Pilis és a Visegrádi-hg 1:40 000 (Cartographia) A túra leírása
A Pilisvörösvár és Piliscsaba közti Kopár csárdától indulunk, mely egyben a Pilis és a Budai-hegységet
elválasztó völgy legmagasabb pontján, a Kopár-hágóban áll, elõtte nagy parkoló. A Piros sáv jelzéseket
követve elmegyünk a parkoló végéig, ahol balra mutatnak a jelzések az erdõbe, egy kis gyaloghídon át. Az
ösvények elágazásánál, a jobb oldalira forduljunk rá, itt csatlakozik hozzánk a Piros körtúra jelzés is, majd a
bal oldali ágon fogunk visszatérni a túráról.
Kitûnõen jelzett, jól követhetõ, keskeny ösvényünk a Zajnát-hegyeken keresztül kanyarog le-föl, hangulatos
fenyvesfoltokon át, gyönyörû erdõben, idõnként szép kilátást nyújtva a környezõ hegyekre. A környéket
Pilisvörösvári kopárok néven is ismerjük, az elmúlt évszázadokban az erdõt teljesen kiirtották itt, utána
birkalegelõnek használták, mely az egész terület fokozott eróziójához vezetett, majd a Piliscsaba felett
magasló Nagy-Kopasz csúcsán álló kilátótorony névadója, Dévényi Antal erdész vezetésével 1927-tõl, az
országban elsõként, nagyarányú fenyõtelepítéssel segítettek a hegyek termõtalajának megmaradásához. A
túlnyomórészt erdei- és feketefenyõkbõl álló erdõ egy része 1993-ban leégett, azóta a fenyõ mellett egyéb
lombos fafajtákkal ültették be az egykori kopárok területét.
A Piros sáv és körút jelzésû ösvény egy pontján megkapó kilátás nyílik a Kevélyek büszke vonulatára, nem
sokkal utána egy alig észrevehetõ elágazáshoz érünk, itt forduljunk jobbra, egy-két perc alatt kiérünk egy
csodás panorámát nyújtó sziklagyepes gerincélre. A Vörösvári-medencére, a Csobánka feletti
mészkõszirtekre, a Kevélyekre nyíló látvány kiélvezése után ugyanazon az úton menjünk vissza a jelzett
útra.
A Vörös-hegy (370 m) tetején, egy kopjafánál (Lóri-emlékhely), újra megnyílik az erdõ, a Pilis hegyeinek
megunhatatlan képével. Itt érjük el a balról becsatlakozó Piros körút hurkának túlsó végét. A Piros sáv
jelzésen folytatjuk túránkat, mely hirtelen meredeken lejtve keresztezi egy gázvezeték széles, jó kilátást
nyújtó nyiladékát, majd ismét betérünk az erdõbe és pár méter után a Sárga sáv jelzés csatlakozik be
hozzánk jobbról, Pilisvörösvár felõl.

Pár lépésre újabb elágazáshoz érünk egy kis esõbeállónál, a Sárga
http://kirandulastippek.hu/news/article/zajnat-hegyek-a-hajdani-pilisvorosvari-koparok-felfedezese

