
A Csódi-hegy élővilága 

 
A Csódi-hegy eredeti élővilágából mára csak keveset találhatunk meg, a 

fennmaradt erdő- és gyepfoltok azonban sok értéket rejtenek. Az eredeti 

növénytakaró eltűnéséért nemcsak a bányászat volt felelős, hiszen ennek 

kezdetei előtt legalább egy évszázaddal a hegy oldalán már szőlőtermesztés 

folyt. A hegytető azonban a korai (1793-as) katonai felmérés alapján még 

erdőterület.  

 A még megmaradt területeken több védett vagy értékesebb növényfajjal 

találkozhatunk, sziklafalak pedig olyan értékes madaraknak adnak otthont, mint 

az uhu (Bubo bubo) vagy a holló (Corvus corax). A  fontosabb növény-

előfordulásokat  a baloldali táblázat tartalmazza. 

 A hegyen eredetileg melegkedvelő tölgyesek lehettek jelen, melyek a 

tetőn talán gyepfoltokkal volt mozaikos. A szőlők nyomát helyenként még 

napjainkban is megtalálhatjuk. Helyenként felbukkan néhány szőlőtőke vagy 

idősebb gyümölcsfa. Az egykor megművelt területeken azonban erősen 

terjednek az idegenhonos fajok, főképpen az akác (Robinia pseudo-acacia) 

térhódítása jellemző.  

 A bányászat azonban új élőhelyeket is teremtett, melyek között leginkább 

az újra beerdősülő leomlott bányafalakat és a bányatavakat kell megemlítenünk. 

Itt számos kétéltű és hüllőfajjal találkozhatunk. Hogy csak a legfontosabbakat 

említsük, gyakran találkozhatunk a törékeny gyíkkal (Anguis fragilis) és a 

tarajos gőtével (Triturus cristatus). Tavasszal, főképpen eső után sokfelé hallani 

a zöld levelibéka (Hyla arborea) hímjeinek jellegzetes hangját is. 

 A hegy legfontosabb védett növényeit az alábbi táblázat tartalmazza: 

Őszi kikerics   Még az akácos alatt is tömegesen fordul elő 

Magyar szegfű Védett, 5000 Ft Csak a gyepekben jelenik meg, gyakori. 

Hegyi árvalányhaj Védett, 2000 Ft Csak a gyepekben van jelen, ott tömeges. 

Pázsitos nőszirom Védett, 5000 Ft Mára csak igen kevés fordul elő belőle 

Nagy pacsirtafű Védett, 5000 Ft A gyepekben tömeges 

Magyar zergevirág Védett, 10000 Ft Már évek óta nem találtak belőle. 
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