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A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság időszakos kiadványa

Az 1977. január 1-jén alapított Bük-
ki Nemzeti Park alapvető felada-

ta a hazai viszonylatban egyedülállóan 
gazdag élővilág, a különleges földtani 
és felszínalaktani képződmények, vala-
mint a sajátos kultúrtörténeti értékek 
megóvása. Igazgatóságunk a 41 840,7 
hektár kiterjedésű nemzeti park mel-
lett ellátja a jogszabályokban meghatá-
rozott egyéb szintű országos védelem 
alatt álló területek (11 tájvédelmi kör-
zet és 18 természetvédelmi terület) és 
értékek természetvédelmi kezelési fel-
adatait is. 

Az 1 100 000 hektáros működé-
si területen – amelyen több mint 
150 000 hektár a védett természeti 
terület – egyaránt megtaláljuk az 
alföldi erdős-sztyepp növényzetét, 
a Tisza-menti árterek ligeterdőit, 
vizes élőhelyeit, a dombvidékek ha-
gyományos tájhasználatokkal for-
mált mozaikjait, a középhegységek 
változatos erdőtársulásait, magas-
hegységek hangulatát idéző hegyi 
rétjeit, sziklagyepeit. 

Az Észak-magyarországi Régió 
természeti és kulturális értékeinek 
jelentős része védett természeti terüle-
teinkhez kapcsolódik: a Hollókői Táj-
védelmi Körzet és a Tokaj–Bodrogzug 
Tájvédelmi Körzetben lévő Nagy-Ko-
paszt övező tokaji történelmi borvi-
dék a Világörökség helyszíne, míg a 

bodrogzugi rész 1989-től Ramsari 
terület, azaz nemzetközi jelentőségű 
vízimadár élőhely. A Nógrád megyei 
Ipolytarnóci Ősmaradványok Termé-
szetvédelmi Terület 1995 óta Európa 
Diplomával kitüntetett bemutatóhely.

A természetvédelmi kezelés, a 
gyakorlati természetvédelem és a 
természeti értékek őrzése, védelme 
mellett nagy hangsúlyt fektetünk 
a szemléletformálásra, a környezeti 
nevelésre, oktatásra és az ismeret-
terjesztésre. Ennek jegyében indí-
tottuk el periodikánkat, amellyel a 
természetvédelemmel kapcsolatos 
tájékozódást kívánjuk elősegíteni. 

A lapunkban közzé tett írásokkal  
szeretnénk felhívni a figyelmet a
térség táji, természeti és kultúrtör-
téneti értékeire, valamint a termé-
szetvédelmi kezelés jelentőségére 
– a problémákat sem elhallgatva. 
Reményeink szerint ezáltal elősegít-
jük a természetbarát gondolkodás, 
a természeti és társadalmi környezet-
hez fűződő pozitív érzelmi viszony 
erőteljes térhódítását. Olvassa újsá-
gunkat, figyelje honlapunkat és lá-
togasson el hozzánk, vegyen részt 
programjainkon, ismerje meg vé-
dett természeti területeink értékeit!

 Duska József
   igazgató BNPI

Az Aggteleki Nemzeti Park ha-
zánk számos különleges természe-

ti értékének őrzője. A gondjainkra 
bízott csodás föld alatti és föld feletti 
világ nemzetközileg is elismert érté-
ket képvisel. Az Aggteleki Nemzeti 
Park Igazgatóság alapfeladatai közé 
tartozik – többek között – a termé-
szeti értékek bemutatása, megismer-
tetése az érdeklődőkkel. Ez a feladat 
igen nagy jelentőséggel bír, hiszen 
amit megismerünk, abban meglát-
juk a szépséget, az fontos lesz a szá-
munkra, megóvása közös ügyünkké 
válik. A most útjára induló periodi-
ka igen jelentős szerepet játszhat 
ebben a tevékenységben, kiváló le-
hetőséget nyújtva arra, hogy a két 
nemzeti park igazgatóság megismer-
tesse tevékenységeivel, működésé-
vel, természeti kincseivel az olvasó-
kat, s felhívja figyelmüket igénybe
vehető programjaira, szolgáltatásai-
ra, aktuális eseményekre. 

Igen fontos feladatot tölthet be a 
kiadvány azon a téren is, hogy a nem-
zeti parkok területén élők – jobban 
megismerve lakóhelyük számukra 
természetesnek tűnő értékeit, s a 
természetvédelmi szempontokat –,  
könnyebben elfogadják az őket eset-
leg kedvezőtlenül érintő, de közös 
értékeink védelmét szolgáló dönté-
seket.

A Szlovák-karszt és az Aggtele-
ki-karszt területe egy földrajzi táj-
hoz, a Gömör–Tornai-karszthoz 
tartozik, amely két országban el-
terülő, összefüggő, egységes terü-
let. Védelmét magyar oldalon az 
Aggteleki Nemzeti Park Igazgató-
ság, míg szlovák oldalon a Szlovák 
Karszt Nemzeti Park és a Szlovák 
Barlangok Igazgatósága látja el.  
A védett státuszon túl több nem-
zetközi cím is jelzi a karsztvidék 
természetvédelmi jelentőségét: 
bioszféra rezervátum, világörök-
ség, Ramsari terület (a Baradla–
Domica-barlangrendszer nemzet-
közi jelentőségű vizes élőhely). A 
két nemzeti park mintegy 55 km-
en határos. Az egységes terület 
védelme együttműködés nélkül 
elképzelhetetlen lenne. Ezért na-
gyon fontos, hogy jelen kiadvány 
a határ túloldalára is eljut, erősít-
ve ezzel mindkét oldalon az össze-
tartozás érzését. 

Bízunk benne, hogy a kiadvány 
hozzájárul majd ahhoz, hogy a ked-
ves olvasó jobban megértse, hogyan 
működik hazánkban a természetvé-
delem, és minél többet megtudjon 
védendő közös kincseinkről. 

Salamon Gábor
igazgató ANPI

2005-ben a Bükki Nemzeti Park 
Igazgatóság egy fejlesztési 
projektje támogatást nyert az 
Európai Unió Interreg III/A prog-
ramjában meghirdetett „Hatá-
ron átnyúló természetvédelmi 
együttműködés” intézkedésben. 
A fejlesztések célja a szlovák– 
magyar határ menti régió termé-
szeti értékeinek bemutatása és a 
megvalósító szervezetek közötti 
együttműködés erősítése. A pro-
jekt megvalósításában partner-
ként az Aggteleki Nemzeti Park 
Igazgatósága, valamint a Szlo-
vák Természetvédelmi Hivatal 
(ŠOP SR) vesz részt. A benyújtott 
pályázat címe: Természeti értéke-
ket, természetvédelmi tevékeny-
ségeket bemutató programok, 
kiadványok, információhordozók 
kivitelezése és periodika megje-
lentetése (pályázati azonosító: 
HUSKUA/05/01/154)

A projekt célja különböző tájé-
koztató és ismeretterjesztő anya-
gok − újság, könyvek, füzetek, 
leporellók − összeállítása, nyom-
dai kivitelezése, megjelentetése,  

valamint a Bükki Nemzeti Park 
Igazgatóság meglévő honlapjá-
nak tartalomfejlesztése és egy 
természetvédelmi tevékenysé-
get, gyakorlati természetvédel-
met bemutató film elkészítése. 
Továbbá nagy hangsúlyt helye-
zünk a környezeti neveléssel, er-
dei iskolai programszolgáltatás-
sal kapcsolatos segédanyagok, 
oktatócsomagok összeállításá-
ra, valamint a természettudatos 
szemléletformálást segítő ta-
nácskozások, előadások megtar-
tására. A tervezett kiadványok-
kal, multimédiás anyagokkal a 
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 
fel kívánja hívni a helyi lakosság 
és az ideérkező turisták figyel-
mét a térség táji, természeti és 
kultúrtörténeti értékeire, vala-
mint a természetvédelmi keze-
lés jelentőségére. 

Folytatás a 10. oldalon > > >

Pro jekt is mer te tő

Fotó: Juhász Róbert
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Bemutatkozunk

A Bük ki Nem ze ti 
Park Igaz ga tó ság 
fel adat kö re

A Bük ki Nem ze ti Park Igaz-
ga tó ság – mint mind egyik 

ma gyar or szá gi nem ze ti park 
igaz ga tó ság – a mi nisz ter irá-
nyí tá sa alatt mű kö dő önál ló 
jo gi sze mély, önál ló an gaz dál-
ko dó, köz pon ti költ ség ve té si 
szerv. Ál la mi fel adat ként meg-
ha tá ro zott alap te vé keny sé ge 
kö ré ben, mű kö dé si te rü le tén 
el lát ja a ter mé szet vé del mi ku-
ta tás sal, a ve szé lyez te tett ál lat- 
és nö vény fa jok vé del mé vel, 
az élő he lyek fenn tar tá sá val és 
re ha bi li tá ci ó já val kap cso la tos 
fel ada to kat, mű köd te ti a te rü-
le ti mo ni to ro zó és in for má ci ós 
rend szert, szer ve zi és irá nyít ja 
a ter mé szet vé del mi őr szol gá-
la tot (amely köz re mű kö dik a 
kuturális örök ség vé del mé ben 
is), to váb bá ter mé szet vé del mi 
be mu ta tó, is me ret ter jesz tő, ok-
ta tá si cé lú, va la mint tu risz ti kai 
lé te sít mé nye ket tart fenn, a 

szem lé let for má lás je gyé ben pe-
dig ter mé szet vé del mi ku ta tá-
si, ok ta tá si, ne ve lé si és is me-
ret ter jesz té si te vé keny sé get 
vé gez.

El lát ja to váb bá a va gyon-
ke ze lé sé ben lé vő ter mé sze-
ti te rü le tek kel kap cso la tos 
va gyon ke ze lői fel ada to kat 
(ál lat te nyész tés, ki se gí tő me-
ző gaz da sá gi, va dá sza ti, er dő-
gaz dál ko dá si szol gál ta tá sok, 
üdül te tés stb.), va la mint a 
vé dett és fo ko zot tan vé dett 
ter mé sze ti ér té kek, vé dett ter-
mé sze ti te rü le tek, a Natura 
2000 te rü le tek, va la mint a 
nem zet kö zi ter mé szet vé del mi 
egyez mény ha tá lya alá tar to zó 
te rü le tek és ér té kek ter mé szet-
vé del mi ke ze lé sé vel kap cso la-
tos fel ada to kat.

Szak ér tő ként köz re mű kö-
dik – a Kör nye zet vé del mi, 
Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi 
Fel ügye lő ség meg ke re sé se ese-
tén – a ter mé szet vé del mi ha tó-
sá gi, szak ha tó sá gi, va la mint a 
táj vé del mi szak ha tó sá gi el já rá-
sok ban.

Bemutatkozunk
1976. de cem ber 28-án je lent 
meg a Ta ná csok Köz lö nyé ben 
az Or szá gos Ter mé szet vé del-
mi Hi va tal (OTvH) el nö ké-
nek 18/1976. OTvH szá mú 
ha tá ro za ta a Bük ki Nem ze ti 
Park lé te sí té sé ről, és 1977. ja-
nu ár 1-jén 38 774,6 hek tár 
vé dett te rü let tel meg ala kult 
ha zánk sor rend ben har ma dik 
nem ze ti park ja – ugyan ak kor 
az el ső, amely hegy vi dé ki te-
rü le tet fog lalt ma gá ba.

Igaz ga tó sá gunk a 41 840,7 
hek tár ki ter je dé sű Nem ze ti 
Park mel lett el lát ja mű kö dé si 
te rü le tén (Nóg rád, He ves és 
Bor sod-Aba új-Zemp lén me-
gyék ben) a jog sza bály ok ban 
meg ha tá ro zott egyéb szin tű 
or szá gos vé de lem alatt ál ló 
te rü le tek (11 táj vé del mi kör-
zet és 18 ter mé szet vé del mi 
te rü let) ter mé szet vé del mi 
ke ze lé si fel ada ta it is. A kö-
zel 152 000 hek tár vé dett 
te rü le ten az Al föld er dős-
sztyepp nö vény ze tét, a Ti sza-
men ti ár te rek li get er dő it, vi zes 
élő he lye it, a domb vi dé kek ha-
gyo má nyos táj hasz ná la tok kal 
for mált mo za ik ja it, a kö zép-
hegy sé gek vál to za tos er dő tár-
su lá sa it, he gyi rét je it, szik la gye-
pe it egy aránt meg ta lál juk.

Az Or szá gos Kör nye zet- és 
Ter mé szet vé del mi Hi va tal 
1978-ban az Agg te le ki- 
karszt je len tős ré szét vé det té 
nyil vá ní tot ta (Agg te le ki Táj-
vé del mi Kör zet). 1979-ben az 
UNESCO, a MAB (Em ber és 
Bio szfé ra) prog ram ke re té ben 
az Agg te le ki Táj vé del mi Kör-
zet tel jes te rü le tét Bio szfé ra 
Re zer vá tum má nyil vá ní tot ta. 
Ez zel egy idő ben az ál lam ha-
tár észa ki ol da lán lé vő Szlo-
vák-karszt Táj vé del mi Kör zet 
te rü le te is Bio szfé ra Re zer vá-
tum ran got ka pott.

1985. ja nu ár 1-jei ha tállyal 
az Agg te le ki Táj vé del mi Kör-
zet 19 708 hek tá ros te rü le-
tén meg ala kult az Agg te le ki 
Nem ze ti Park, ha zánk ne-
gye dik nem ze ti park ja ként 
hang sú lyo zot tan a föld ta ni 
ter mé sze ti ér té kek, a jel leg ze-
tes karsz tos fel szín for mák és 
a fel szín alatt hú zó dó bar lan-
gok meg óvá sa ér de ké ben. Az 
UNESCO Vi lág örök ség Bi-
zott sá ga 1995. de cem ber 6-
án az Agg te le ki- és Szlo vák 
karszt bar lang ja it – ha zánk 
el ső ter mé sze ti vi lág örök sé-
ge ként – fel vet te a Vi lág örök-
ség lis tá ra.

Ada tok a Bük ki Nem ze ti Park ról
Az ala pí tás éve: 1977 
(18/1976. OTvH szá mú ha tá ro za ta alap ján)
Te rü le te je len leg: 41 840,7 ha
Fo ko zot tan vé dett te rü le tek össze sen: 5677,4 ha 
Erdőrezervátum mag te rü le tek: 560,6 ha
Er dő re zer vá tum te rü le tek: 2248, 5 ha
Vé dett és fo ko zot tan vé dett nö vény fa jok szá ma: több mint 200
Ha zánk ban csak a Bükk ből is mert nö vény fa jok: er dé lyi led nek, 

éplevelű macs ka gyö kér, észa ki sár kány fű, ha va si ik ra vi rág, 
Hazslinszky-berkenye, ma gas istác, ma gyar nyúl fark fű, 
mi ri gyes fo dor ka, sár ga ibo lya, szir ti pe resz lény, tát rai hölgy mál, 
Vrabélyi-estike, Wiemann-pimpó.

Vé dett és fo ko zot tan vé dett ál la tok szá ma: több mint 400
En de mi kus ál lat faj ok: Gebhardt vak fut rin ka, bük ki hegyi ara szo ló, 

bük ki sze re csen bog lár ka
Fo ko zot tan vé dett bar lan gok szá ma: 52

A 
Bük ki Nem ze ti Park 
és 
ter mé szet vé del mi 
ke ze lő je

A nö vény ta ni és ál lat ta ni ér té kek 
vé del me ér de ké ben mi lyen faj vé del mi 
prog ra mok fut nak a Bük ki Nem ze ti 
Park Igaz ga tó ság mű kö dé si te rü le tén? 

Faj vé del mi prog-
ram ja ink

Nö vény fa jok te rén a bol dog-
asszony pa pu csa (Cypri-

pedium calceolus), a sok cim-
pá jú hold ru ta (Botrychium 
multifidum) és a tá tor ján 
(Crambe tatarica) ak tív vé del-
me, élő helyke ze lé se, ge rinc te-
len ál la tok vo nat ko zá sá ban 
pe dig egyes ve szé lyez te tett 
lep ke fa jok – pl. han gya bog-
lár kák (Maculinea spp.), sze-
re csen bog lár kák (Aricia spp.), 
nagy tűz lep ke (Lycaena dis-
par), ma gyar fé sűs ba goly (Di-
oszeghyana schmidtii), nagy 
szikibagoly (Gortyna borelii) 
– élőhelykezelése, mo ni to ro-
zá sa te rén ér tünk el ko moly 
ered mé nye ket. Az utób bi év ti-
zed ben fel len dült de ne vér vé del-
mi mun ka egyik leg fon to sabb 
szín te re Észak-Ma gyar or szág, 
mely nek so rán a bar lang la kó fa-
jok vé del mé ben szá mos bar lan-

got és mes ter sé ges üre get „de-
ne vér ba rát” mó don le zár tunk. 
Az er dei fa jok élőhelykezelése, 
élőhelyfejlesztése, odú sí tá sa és 
az épü let la kó fa jok vé del mét 
szol gá ló in téz ke dé se ink so rán 
is ko moly ta pasz ta la to kat gyűj-
töt tünk. El ső ként fog lal koz-
tunk az ür ge (Spermophilus 
citellus) te le pí té sé vel, ná lunk 
gyűlt össze az az is me ret, 
amely meg ala poz ta a ra ga do-
zó nagy em lő sök (far kas, hi úz) 
vé de lem-ori en tált ku ta tá sát. 
Igaz ga tó sá gunk ko or di nál ja a 
te re pi ada ta ink ra épü lő csíkos-
egér (Sicista subtilis) ku ta tá si 
és élőhelyvédelmi prog ra mot. 
Leg je len tő sebb ered mé nye in-
ket egyes ve szé lyez te tett ma-
dár fa jo kat érin tő faj meg őr zé si 
prog ram ja ink so rán ér tük el. 
A négy sze re sé re nö ve ke dett ke-
re csen só lyom (Falco cherrug) 
és a kö zel tíz sze re sé re duz zadt 
par la gi sas (Aquila heliaca) ál-
lo mány mun kánk egy ér tel mű 
fok mé rő je. Több nap pa li raga-
dozómadár – pl. a békászósas 
(A. pomarina), a szir ti sas (A. 
crysaetos), a ham vas ré ti hé ja 

(Cyrcus pygargus), a kék- és a 
vörösvércse (Falco vespertinus, 
F. tinnunculus), a kí gyász ölyv 
(Circaetus gallicus) –, né hány 
ba goly faj – pl. az uhu (Bubo 
bubo), az urá li ba goly (Stryx 
uralensis) és a füleskuvik (Asio 
otus) – a gó lya fa ja ink (Ciconia 
spp.), a sza la kó ta (Coracias 
garrulus) és még jó né hány 
ma dár faj ak tív vé del me te kin-
te té ben át lag fe let ti ta pasz ta la-
to kat sze rez tünk.

A vé dett ter mé sze ti te rü le te ken fo lyó ku ta tá si 
te vé keny sé gek az ak tív ter mé szet vé del mi te vé-
keny ség hez, a nem zet kö zi nor mák nak meg fe le lő 
vé del mi ka te gó ri ák (pl. az IUCN zó na be osz tás) 
ki ala kí tá sá hoz, va la mint a Natura 2000-es je lö lő 
fa jok és élő he lyek vizs gá la tá hoz szük sé ges alap-
ada tok be szer zé sé re irá nyul nak:
•  nö vény ta ni ku ta tá sok: vé dett te rü le tek fló ra- és 

ve ge tá ció tér ké pe zé se, a vé dett nö vény fa jok 
fel mé ré se;

•  ál lat ta ni ku ta tá sok: ma dár ta ni meg fi gye lé sek, 
de ne vér, ür ge fel mé ré sek, ve szé lyez te tett lep ke-
fa jok és po pu lá ci ó ik mo ni to ro zá sa, fel mé ré se; 

•  or szá gos ré teg ta ni alap szel vé nyek és egyéb 
geo ló gi ai fel tá rá sok, föld ta ni és fel szín alak ta ni 
ér té kek ku ta tá sa; 

• a bük ki (karszt) vízkutatás;
• a bük ki for rás mész kő-ki vá lá sok ku ta tá sa;
•  a for rá sok ún. köz hi te les nyil ván tar tá sá nak lét re-

ho zá sa cél já ból fo lyó ku ta tá sok;
•  a bar lan gok ún. köz hi te les nyil ván tar tá sá nak 

lét re ho zá sa cél já ból fo lyó ku ta tá sok;
•  a kun hal mok és föld vá rak ter mé szet vé del mi, 

táj vé del mi ér té ke i nek ku ta tá sa;
•  az egye di táj ér té kek ku ta tá sa, lis tá juk össze ál-

lí tá sa.

Mi lyen ter mé szet vé del mi ke ze lést meg ala po zó ku ta tá si te vé keny sé gek 
zaj la nak a Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó sá gon? 

Az 
Agg te le ki Nem ze ti 

Park 
ter mé szeti és 

kultúrális értékei
Ember a karszton

Az Agg te le ki-karszt mai ké pé-
nek for má lá sá ban fon tos sze re-

pe volt a sok év szá za dot át íve lő, a 
ter mé szet rend jé be akar va-aka rat-
lan be avat ko zó em be ri te vé keny-
ség nek is. A Nem ze ti Park és az 
azt öve ző táj az ős kor tól nap ja in-
kig az em be ri je len lét leg kü lön-
bö zőbb em lé ke it őr zi. A bük ki 
kul tú ra em be re esz kö ze i nek és 
mű vé szi szép sé gű, vo nal dí szes cse-
rép edé nye i nek ma rad vá nyai nagy 
szám ban ke rül tek elő Agg te le-
ken. A ta tár já rás utá ni új já épí té si 
hul lám ról ta nús kod nak Martonyi 
köz ség ha tá rá ban, az er dő ben ta lál-
ha tó pá los ko los tor rom jai. Fi gye-
lem re mél tó a sza lon nai Ár pád-
ko ri kör temp lom, Rakacaszend 
egye nes szen tély zá ró dá sú ro mán 
ko ri temp lo mát pe dig ér té kes 
falképmaradványaiért és fes tett 
fa mennye ze té ért ér de mes fel ke res-
ni. A tornaszentandrási iker szen-
té lyes ró mai ka to li kus temp lom 
rit ka mű em lé ki ér té két szép fek-
vé se, táj ba il lesz ke dé se is fo koz za. 
A XIII. szá zad ban épült zubogyi 
re for má tus temp lom ka zet tás 
mennye ze té vel, fa zsin dely te te jé-

vel és a fa szer ke ze tű ha rang láb bal 
gyö nyö rű lát ványt nyújt. 

A XIII. szá zad má so dik fe-
lé ben Észak ke let-Ma gya ror-
szá gon egy más 
után épül nek 
a vá rak. Szög li-
get től észak ra 
eb ben az idő-
szak ban épí tet te 
IV. Bé la a tor nai 
ki rá lyi ura da lom vé-
del mé re a Szád vá rat, 
mely ha zánk egyik leg-
na gyobb vá ra volt. 

Em lí tés re mél tó még 
Tornanádaskán, vé dett park-
ban ál ló kas tély, me lyet a XIX.
században ba rokk stí lus ban át-
épí tet tek. A Nem ze ti Park szű-
kebb kör nyé ké nek te le pü lé sei 
kö zép ko ri ere de tű ek, de la kó-
há za ik zö me a szá zad for du lón 
vagy azu tán épült, a vi dék re jel-
lem ző ha gyo má nyos for má ban: 
cse rép pel fe dett nye reg te tő vel, 
vál to za tos va ko lat dí szek kel 
„cif rá zott” orom fal lal, sok szor 
famíves ol dal tor nác cal, fű ré szelt 
dí szí tés sel. Kö zü lük szá mos mű-
em lé ki je len tő ség gel bír.  

U. A. – V. L. K.

1 Fotó: Juhász Róbert

2 Fotó: Baráz Csaba

1. kép: Középtarka harkály
2. kép:  Boldogasszony 

paucsa
3. kép:  Földvárak térinfor-

matikai felmérése 
(kataszterezés, 
dokumentálás)

4. kép: Északi sárkányfű

1 Fotó: Tolnay Zsuzsa

3 Fotó: Tolnay Zsuzsa 4 Fotó: Borzsák Péter

1. kép:  A martonyi pálos 
kolostor

2. kép:  Almási-zsomboly 
(Fotó: Egri Csaba)

3. kép:  Karrmező a Tó-
hegy fölött

4. kép: A Béke-barlang

3 Fotó: Baráz Csaba

A Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság 
mű kö dé si te rü le te
(lásd: 8–9. oldali térképet)

1.  Borsod-Abaúj-Zemplén-megye területe – kivéve a Sajó, a Hernád és az országhatár által közrezárt 
vidéket, mely az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területe;

2.  Heves megye – kivéve a Hortobágyi Nemzeti Park Tiszán átnyúló részét, a hajdani tiszafüredi madár-
rezervátum országos jelentőségű természetvédelmi területét és a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet 
1 629 hektáros szeletét;

3.  Nógrád megye kivéve a Duna-Ipoly Nemzeti Park börzsönyi védett területét, a volt Börzsönyi 
Tájvédelmi Körzet Nógrád megyébe eső részét;

4.  Jász-Nagykun-Szolnok megye területén a Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet területe;
5.  Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet területe.

4 Fotó: Baráz Csaba

2

A karszt világa

A karszt vi dék egyik fel tű-
nő sa já tos sá ga, hogy a 

Pelsőc–Agg te lek–Teresz-
tenye te le pü lé sek kö zött meg-
húz ha tó ún. kaptúravonaltól 
észak ra fek vő te rü let ti pi kus 
fe det len karszt, vé kony ta-
laj ta ka ró val és a fel szín re is 
ki buk ka nó kő ze tek kel. A 
dél re eső hegy vi dék jel leg ze-
te sen fe dett karszt, ahol a le-
süllyedt mész kő rö gö ket fi a ta-
labb, nemkarsztos üle dé kes 
kő ze tek bo rít ják. 

A föld tör té ne ti kö zép kor tri-
ász idő sza ka meg ha tá ro zó je len-
tő sé gű a te rü let tör té ne té ben, 
mi vel az ek kor nagy tö meg ben 
kép ző dött mész kő a leg fon to-
sabb hegy sé get al ko tó alap kő-
zet. E kő ze tek tu laj don sá gai 
alap ve tő en meg ha tá roz ták a 
táj fej lő dés tör té net ét. 

Az Agg te le ki Nem ze ti Park 
te rü le tén ren ge teg fosszíliára 
(meg kö ve se dett ős lényre vagy 
le nyo ma tára) buk kan ha tunk. 
A rudabányai hominoida le lő-
hely pél dá ul az em ber ré vá lás 
ko rai sza ka szá nak vi lág vi szony-
lat ban is je len tős te rü le te. 

A Gömör–Tornai-karsz-
ton a mér sé kelt övi kö zép-
hegy sé gi karsz to so dás majd’ 
min den for ma kin cse és leg-
kü lön fé lébb je len sé ge olyan 
sű rű ség ben és vál to za tos ság-
ban for dul elő, ami boly gón-
kon is egye dül ál ló. E kis te-
rü le ten je len leg több mint 
1200 bar lan got is me rünk, 
amely ből mint egy 300 az 

Agg te le ki Nem ze ti Park ban 
ta lál ha tó. Itt ta lál ha tó a mér-
sé kelt égöv leg hosszabb ak tív 
pa ta kos bar lang ja is, a Barad-
la–Domica bar lang rend szer. 
A karbonátkiválások nem-
zet kö zi leg nyil ván tar tott 
alap tí pu sá nak több mint 
két har ma da meg fi gyel he tő 
a karszt bar lang ja i ban (füg-
gő- és állócseppkövek, csepp-
kő osz lo pok, csepp kő zász lók, 
bor só kö vek, aragonitbokrok, 
kal cit le me zek, heliktitek, 
mésztufagátak stb.).

A bar lan gok mind emel lett 
ál lat ta ni, ré gé sze ti és tu do-
mány tör té ne ti szem pont ból is 
fon to sak. E fel szín alat ti vi lág 
több mint 500 bar lang la kó, 
ill. bar lang ked ve lő faj élő he-
lye. Ilyen rit ka ság a ma gyar vak-
fut rin ka, a szemercsés vak ász ka, 
vagy az agg te le ki vakbolha rák. 
A bar lang ked ve lő fa jok leg-
főbb kép vi se lői a de ne vé rek. 
A harminckilenc eu ró pai faj kö-
zül hu szon négy ről van tu do má-
sunk a tér ség ben. Az em be ri 
kul tú ra fej lő dé sé nek mint egy 
35 000 éves idő sza kát fog ják 
át azok a ré gé sze ti le le tek, me-
lyek a tér ség bar lang ja i ból ke-
rül tek nap vi lág ra. 

A felszínen lát ha tó for ma-
kincs a karszt je len sé gek va ló-
sá gos sza bad té ri mú ze u ma, 
így pél dá ul meg fi gyel he tő 
itt a fenn sík ok leg gya ko ribb 
karszt for má ja a tö bör vagy 
do li na, a gyö ke rek ál tal lét re-
jött ol dá si for ma, a gyökérkarr, 
vagy a pusz tu lá sos szik la karr, 
lejtőkarr és rácskarr.

A kő zet ha tá ron, a karsz-
tok pe re mén ki ala ku ló kü lön-
bö ző víz nye lők a bar lan gok 
víz után pót lá sát biz to sít ják.

A Gömör–Tornai-karszt-
vi dék leg fél tet tebb „kin cse” 
e te rü let benn szü lött nö vé-
nye, a tor nai vér tő, amely sze-
re pel a vi lág ve szé lyez te tett 
nö vény fa ja it fel so ro ló vö rös 
lis tán. Nö vény ta ni rit ka ság 
a fo ko zot tan vé dett oszt rák 
sár kány fű. 

Leg ér té ke sebb ra ga do zó 
ma da runk a par la gi sas, s er de-
ink ben él ha zánk egyet len köl-
tő fajd fé lé je, a csá szár ma dár. 
A fo ko zot tan vé dett ví zi ri gó 
ál lo má nyát csu pán né hány 
pár kép vi se li. Ki emel ke dő 
ér té kű faj még a me di ter rán 
el ter je dé sű baj szos sár mány. 
A gyí kok kö zül a szű kebb 
el ter je dé sű pan non gyík a leg-
ér té ke sebb. A két él tű ek kö zé 
tar to zó fol tos sza la mand ra az 
Agg te le ki Nem ze ti Park cí-
mer ál la ta. 

Kü lön le ge sen gaz dag a 
tér ség ro var vi lá ga. Ma gya r-
or szá gon csak a karszt vi dék 
ned ves rét je in for dul elő a 
zöld rétisáska. Az elő for du-
ló lep ke fa jok szá ma el éri a 
2000-et! Gyak ran ta lál koz-
ha tunk rit ka, ve szé lyez te-
tett és vé dett fa jok kal, mint 
a fecs ke far kú és a kardoslepke, 
il let ve itt ta lál juk a kis apol-
lólepke leg je len tő sebb ha zai 
ál lo má nyát is.  

Újvárosy Antal 
V. Litkei Krisztina

ANPI
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A Natura 2000 há ló zatról

Az Agg te le ki Nem ze ti Park 
Igaz ga tó ság mű kö dé si te rü le-

te a Sa jó és Her nád fo lyók, va la-
mint a szlo vák–ma gyar ál lam ha-
tár ál tal be zárt te rü le tet öle li fel. 
Ezen be lül a leg je len tő sebb vé-
dett ter mé sze ti te rü let a név adó 
Agg te le ki Nem ze ti Park, mely 
karsz tos kép ződ mé nyei, csepp kő-
dí szes bar lang jai mel lett a fel szín 
gaz dag nö vény- és ál lat vi lá ga, il-
let ve vál to za tos nö vény ta ka ró ja, 
ki ter jedt er dő sé gei ré vén is ma gá-
ra von ja a fi gyel met.

Az Agg te le ki-karszt vi dék ősi 
nö vény ta ka ró ja az er dő. A tér ség 
föld ta ni és fel szín alak ta ni (mor fo-
ló gi ai) adott sá gai szin te min den-

hol le he tő vé tet ték az össze füg gő 
er dő ta ka ró ki ala ku lá sát, fát lan-
er dőt len te rü le tek csak szik lás or-
mo kon, me re dé lye ken le het tek. 
A haj da ni er dő ta ka ró fel sza ka do-
zá sa az em ber meg je le né sé hez, 
te le pü lé se i nek ki ala ku lásá hoz, ter-
mé szet ala kí tó te vé keny sé gé nek 
meg kez dé sé hez kö tő dik. A bar-
lan gok ban meg te le pe dő ős ko ri 
em ber óta fo lya ma tos az em be ri 
kul tú ra ha tá sa, az er dők mai ké-
pé re azon ban el ső sor ban a kö zép-
ko ri er dő ir tás ok és meg ma radt er-
dők el múlt ezer év ben foly ta tott 
hasz ná la ta gya ko rolt ma ra dan dó, 
ma is jól ki ol vas ha tó ha tást.

Az Agg te le ki Nem ze ti Park te-
rü le té nek alig kevesebb mint há-
rom ne gye de (74,5%) ma is er dő, 
s ez az er dő bo rí tás a táj ké pé nek 
for má lá sán túl je len tős sze re pet ját-
szik a nö vény- és ál lat rit ka sá gok 
meg őr zé sé ben, a fel szí ni és fel szín 
alat ti karsz tos kép ződ mé nyek 
(el ső sor ban a bar lan gok) vé del mé-
ben is. A vé del mi funk ci ók mi att 
nem kö zöm bös te hát a tér ség er-
de i nek sor sa, a nem ze ti park te rü-
le tén ta lál ha tó er dők ke ze lé sé nek 
mi ként je. Leg főbb kér dés te hát: 
ho gyan le het az er dők ke ze lé sét a 
ter mé sze ti ér té kek meg óvá sa szol-
gá la tá ba ál lí ta ni, il let ve ho gyan 
le het a ha gyo má nyos er dő gaz dál-

ko dói gya kor la tot a nem ze ti park 
te rü le tén meg fo gal maz ha tó el vá-
rá sok hoz „sze lí dí te ni”.

Az Agg te le ki Nem ze ti Park 
20 187 ha-os te rü le tén be lül 
15 040 ha üzem ter ve zett er dő ta-
lál ha tó, eb ből 14 879 ha ál la mi 
tu laj don ban van, a fenn ma ra dó 
te rü let erdőbirtokossági tár su lat 
és ön kor mány zat ok, ma gán sze mé-
lyek kö zött osz lik meg. Az ál la mi 
er dő te rü le te ken két va gyon ke ze lő 
mű kö dik, az Észak-ma gyar or szá gi 
Er dő gaz da sá gi Zrt. (Mis kolc), il let-
ve az Agg te le ki Nem ze ti Park Igaz-
ga tó ság (Jósvafő). Az er dő gaz da sá-
gi te rü le tek a má so dik vi lág há bo rút 

meg elő ző bir tok vá sár lá sok, il let ve 
az 1950-es évek ál la mo sí tá sai nyo-
mán ke rül tek ál la mi tu laj don ba, a 
nem ze ti park igaz ga tó ság hoz tar to-
zó te rü le tek hez a rend szer vál tást 
kö ve tő en, az egy ko ri szö vet ke ze tek 
ál tal ke zelt er dők meg vá sár lá sa út-
ján ju tott az ál lam.

A fel so rolt adott sá gok fi gye-
lem bevé te le és a gaz dál ko dá si 
mo ti vá ció sze rint az egyes er-
dő gaz dál ko dók el té rő meg kö-
ze lí tés sel for dul nak az er dők 
kér dé sé hez. Az ál la mi va gyon-
ke ze lők mel lett a töb bi er dő-
gaz dál ko dó alig fejt ki ak ti vi-
tást, ezért itt csak az előb bi ek 
te vé keny sé gé ről szó lunk.

Az Észak er dő Zrt. (ered-
mény ori en tált mű kö dés re 
kö te le zett ál la mi va gyon ke ze-
lő ként) klasszi kus er dő gaz dál-
ko dói gya kor la tot (le egy sze rű-
sít ve: er dő sí té sek, ápo lá sok, 
ne ve lő vá gá sok, vég hasz ná la-
tok) foly tat, mely nek egyes ele-
mei a nem ze ti park te rü le tén 
kö ve ten dő ter mé szet vé del mi 
el vá rá sok kal nem, vagy csak 
ne he zen hoz ha tók össz hang-
ba. A ter mé szet vé del mi ér de-
kek ér vé nye sí té se ez eset ben 
el ső sor ban a ter mé szet vé del mi 
ha tó ság elő írá sai – a 10 éves er-
dő gaz dál ko dá si üzem terv hez, 
il let ve az ezek alap ján ké szí tett 

éves er dő gaz da sá gi ter vek hez 
adott szem pont ok – út ján tör-
té nik. 

Az Agg te le ki Nem ze ti Park 
Igaz ga tó ság te vé keny sé ge – te-
kin tet tel ar ra, hogy azt nem a 
fa anyag nye rés, ha nem az er dők 
ál la po tá nak ja ví tá sa mo ti vál ja 
– leg in kább a „ter mé szet vé del mi 
er dő ke ze lés” fo ga lom mal fed he tő 
le; az igaz ga tó ság a nem ős ho nos 
fa fa jú er dők át ala kí tá sa (ős ho nos 
fa fa jú ál lo mány ra cse ré lé se) mel-
lett el ső sor ban er dő sí tés-ápo lá si 
mun ká kat, a kö zép ko rú ál lo má-
nyok vál to za tos sá gát fo ko zó ne-
ve lő vá gá so kat, il let ve az er dő bo-
rí tást hosszabb tá von sza va to ló, 
mo za i kos er dő szer ke zet ki ala kí-
tá sát biz to sí tó szálalóvágásos kí-
sér le te ket foly tat. A ke ze lé si te vé-
keny ség en ge dé lyez te té se a töb bi 
sze rep lő höz ha son ló an tör té nik: 
az igaz ga tó ság az er dé sze ti és a 
ter mé szet vé del mi ha tó ság elő írá-
sai, kor lá to zá sai alap ján jár el.

Szmorad Fe renc
ANPI

Védjük együtt!

Er dő gaz dál ko dás és er dő ke ze lés
az Agg te le ki Nem ze ti Park te rü le tén

Kör ze ti er dő ter ve zés a Bük ki Nem ze ti Park ban
Az er dő gaz dál ko dás ke re te it tíz év re meg ha tá ro zó kör-

ze ti er dő ter ve zés 2005–2007 kö zött a Bük ki Nem-
ze ti Park te rü le té nek túl nyo mó ré szét érin ti. 2005-ben 
Felsőtárkány és Lil la fü red kör ze te, 2006-ban Eger és 
Répáshuta kör ze te, 2007-ben a Ke le ti-Bükk (Parasznya 
kör ze te) ke rült, ke rül sorra. A kör ze ti er dő ter ve ket az 
Ál la mi Er dé sze ti Szol gá lat il le té kes igaz ga tó sá gai ké szí-
tik, vé dett ter mé sze ti te rü let vo nat ko zá sá ban a nem ze ti 
park igaz ga tó sá gok köz re mű kö dé sé vel. 

Mi vel a Bük ki Nem ze ti Park csak nem tel jes te rü le te er-
dő, és a vé den dő ter mé sze ti ér té kek je len tős ré sze az er dei 
élet kö zös ség hez kap cso ló dik, igaz ga tó sá gunk ki emelt fel-
ada tá nak te kin ti a kör ze ti er dő ter ve zés so rán a ter mé szet vé-
del mi ér de kek ak tív kép vi se le tét.

A gaz dál ko dói, il let ve ke ze lői fel-
ada tot el lá tók ré szé re a le het sé-
ges ter mé szet vé del mi elő írá sok 
az Agg te le ki Nem ze ti Park te rü-
le tén az aláb bi te rü le tek re ter jed-
het nek ki:
 •  A ki emelt vé dett sé get él ve ző 

te rü le tek (er dő re zer vá tu mok, 
fo ko zot tan vé dett te rü le tek 
stb.) és véd er dők gaz dál ko dás 
aló li men te sí té se.

 •  Az ápo lá sok és a ne ve lő vá gá sok 
so rán az ős ho nos lom bos elegy-
fafajok és az ál lo mány szer ke ze ti 
vál to za tos ság meg őr zé se, a nem 
ős ho nos fa fa jok vissza szo rí tá sa.

 •  Az ide gen ho nos fa fa jok ál lo má-
nya i nak (feny ve sek, aká co sok 
stb.) fafajcserés át ala kí tá sa.

 •  Egyes in vá zi ós fa fa jok (pl. bál-
vány fa) vissza szo rí tá sa, ál lo-
má nya i nak fel szá mo lá sa.

 •  A ter mé sze tes fel újí tá sok 
elő tér be he lye zé se, a vá gás-
te rü le tek nagy sá gá nak ma xi-
ma li zá lá sa (tar vá gás nál 3 ha, 
felújítóvágás bon tó vá gás nál 5 
ha), tér be li hely ze tük ter ve zé-
se.

 •  A vég hasz ná la tok so rán ha-
gyás fák, il let ve hagyásfa-
csoportok ki je lö lé se.

 •  A fa ki ter me lé si mun kák köl té-
si, il let ve ve ge tá ci ós idő sza kon 
(már ci us-au gusz tus) kí vü li vég-
zé se.

 •  A közelítőnyomok, ra ko dók 
nyom vo na lá nak, il let ve he lyé-
nek ki je lö lé se, a boly ga tott te-
rü le tek (ra ko dók, szét járt utak 
stb.) hely re ál lí tá sa.

 •  Az er dei mikroélőhelyek (víz ál-
lás ok, szik la ki bú vá sok, od vas 
fák, han gya boly ok stb.) meg-
óvá sa, ál ló és fek vő holt fa 
vissza ha gyá sa.

A nem ze ti park te rü le tén fo-
lyó er dő gaz dál ko dá si, il let ve er-
dő ke ze lé si te vé keny sé get a ter-
mé szet vé del mi szem pont okon 
és az ál lo mány tí pu sok (bük kö-
sök, gyer tyá nos- és cse res-töl-
gye sek, moly hos töl gye sek, 
szik la er dők, bo kor er dők, ége re-
sek stb.) te rü le ti el osz lá sán túl 
szá mos té nye ző be fo lyá sol ja:
•  Sok a véd er dő jel le gű, gyen-

ge fa ter mé si adott sá gok kal 
ren del ke ző, gaz dál ko dás ra 
al kal mat lan ál lo mány.

•  Az er dők zö me sarjazta-
tott, gyen ge nö ve ke dé sű, 
a vá gás ko rok sok he lyütt 
vi szony lag ma ga sak.

•  Az ál lo má nyok a ko ráb bi 
tar vá gá sok mi att szin te tel-
je sen egy ko rú ak.

•  He lyen ként erős gyer tyá-
no so dás ta pasz tal ha tó, de 
az ál lo má nyok zö me azért 
vi szony lag ele gyes er dő.

•  A te rü le ten nem ős ho nos 
fa fa jok (fe nyők, akác stb.) 
vi szony lag kis te rü le tet fog-
lal nak el.

•  A nem ze ti park egyes te rü-
le te in je len tős mér té kű vad-
ká ro sí tás ta pasz tal ha tó.

Az elő ké szü le tek so rán igaz ga tó sá-
gunk mun ka tár sai be jár ják az érin tett 
er dő rész le te ket, és te re pi ta pasz ta-
la tok, il let ve a ren del ke zé sünk re ál ló 
is me re tek alap ján alap ve tő en há rom 
ka te gó ri á ba so rol ják azo kat, a vé dett-
ség szint je, a ter mé sze ti ér té kek je len-
tő sé ge alap ján:
•  Az el ső ka te gó ri á ba tar to zó er dők-

ben gaz da sá gi cé lú fa ki ter me lés 
ter ve zé sét nem tá mo gat juk jogsza-
bályi előírás vagy a területen lévő 
kiemelt jelentőségű természeti 
érték miatt.

•  A má so dik ka te gó ri á ba tar to zó er-
dő rész le tek ese té ben csak olyan 
be avat ko zá sok ter ve zé sét tar t juk 
kí vá na tos nak, me lyek az er dő szer-
ke ze tét a fo lya ma tos er dő bo rí tást 
biz to sí tó, ter mé sze tes hez kö ze li 
ál la pot irá nyá ba ala kít ják. Te hát 
gaz da sá gi cé lú fa ki ter me lés ter ve-
zé sét is elfogadjuk, de csak azon 
kö zép tá vú cél szem előtt tar tá sá-
val, hogy a je len le gi ún. vá gá sos 
üzem mó dot fel vált sa a ki ter jedt 
vá gás te rü let nél kül mű kö dő ún. szá-
la ló üzem mód.

•  A har ma dik ka te gó ri á ban a ha tá lyos 
jog sza bá lyi elő írá sok be tar tá sá val 
vá gá sos üzem mód ban is ke zel he tő er-
dők tar toz nak.

A Bük ki Nem ze ti Parkban – er dő ter ve zé si 
kör ze ten ként né mi el té rés sel – az er dő-
te rü let mint egy 20%-a ke rült az el ső, 
30%-a a má so dik, 50%-a a har ma dik 
ka te gó ri á ba. 
Már a felsőtárkányi és lil la fü re di elő ze tes 
tár gya lá so kon, és a nem ré gi ben le zaj lott 
zá ró tár gya lá sokon bi zo nyos sá  vált, hogy 
el kép ze lé sünk nek azt a ré szét, mely a 
fo lya ma tos er dő bo rí tást biz to sí tó gaz dál-

ko dás üze mi mé re tű be ve ze té sét szor gal-
mazza, az er dő gaz dál ko dók nem fo gad ják 
el, ezért azt a kör ze ti er dő terv ké szí tő je is 
csak fo ko zot tan vé dett ter mé sze ti te rü let 
vo nat ko zá sá ban mél tá nyol ja. Mi vel igaz ga-
tó sá gunk lé nye ges kö ve tel mény nek tart ja 
a nem ze ti park te rü le tén a vá gá sos er dő-
gaz dál ko dás vissza szo rí tá sát, el té rő vé le-
mé nyün ket a zá ró tár gya lá so kon jeleztük. 
Je len leg az em lí tett két kör ze ti er dő terv 
jó vá ha gyá si el já rá sa fo lyik, a döntést az 
il le té kes mi nisz té ri u mok ban hozzák meg.     

Sza bó Szi lárd
BNPI

A Natura 2000 há ló zat az 
Eu ró pai Unió két ter mé-

szet vé del mi irány el vén – a Ma-
dár vé del mi (79/409/EEC) és 
az Élőhelyvédelmi irány el ven 
(92/43/EEC) – ala pu ló, az uni-
ó ban kö te le ző en meg őr zen dő 
élőhelytípusok, ál lat- és nö vény-
fa jok vé del mé re ki je lölt te rü le-
tek há ló za ta. A Natura 2000 
há ló za tot a ma da rak vé del mé re 
ki je lölt kü lön le ges ma dár vé del-
mi te rü le tek (SPA), va la mint az 
élő he lyek, nö vény- és más ál lat-

faj ok vé del mé re ki je lölt kü lön-
le ges természetmegőrzési te rü-
le tek (SCI) al kot ják. A Natura 
2000 há ló zat ki je lö lé se és fenn-
tar tá sa va la mennyi uni ós tag ál-
lam szá má ra kö te le ző volt.

A há ló zat cél ja az el tű nés sel 
fe nye ge tett, kis ki ter je-
dé sű ter mé sze tes 
élő he lyek és a 
ve szé lyez te-
tett, sé rü-

lé keny, vagy 
benn szü lött fa jok hosszú tá vú 
fenn ma ra dá sá nak biz to sí tá sa, 
a bi o ló gi ai sok fé le ség meg őr-
zé se. A Natura 2000 há ló zat 
lánc sze me i nek azo kat a te rü-
le te ket je löl ték ki, ame lye ken 
az em lí tett irány el vek mel lék-
le te i ben fel so rolt fa jok vagy 
élő he lyek je len tős ál lo má nya 
ta lál ha tó meg. 

A Natura 2000 te rü le tek re 
vo nat ko zó kor mány ren de let-
ben ki hir de tett te rü le tek ki ter-
je dé se or szá go san 1,95 mil lió 
hek tár (az or szág 21%-a!), a 
Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó-
ság mű kö dé si te rü le tén össze-
sen 372 626 hek tár (át fe dé sek-
kel: 75 SCI te rü le ten 101 429 
hek tár; 7 SPA te rü le ten 35 ezer 
hek tár) tar to zik a Natura 2000 
há ló zat ha tá lya alá. 

A Bük ki Nem ze ti Park Igaz-
ga tó ság 1 100 000 hek tá ros 
mű kö dé si te rü le tén a Natura 
2000 te rü le tek tehát össze sen  
372 626 hek tárt tesz nek ki. 
(Egyéb ként a vé dett ter mé sze-
ti te rü le tek összes ki ter je dé se 
151 864,6 hek tár.)

A Natura 2000 te rü le tek je-
len tős ré sze át fe dés ben van a 
ha zai jog sza bály ok ál tal ki ala kí-
tott vé dett te rü le tek kel (nem-

ze ti park, táj vé del mi kör ze tek, 
ter mé szet vé del mi te rü le tek), de 
szá mos ko ráb ban nem vé dett 
te rü let is ki lett je löl ve. A két 
rend szer (ha zai ill. uni ós) együt-
te sen biz to sít ja a ter mé sze ti ér té-
kek vé del mét ha zánk ban, bár a 

rá juk vo nat-
ko zó sza bá-

lyok, kö  -

te le zett sé gek el té rő-
ek le het nek. Je len tős kü lönb-
ség ként je lent ke zik a Natura 
2000 te rü le tek re vo nat ko zó 
kö zös sé gi je len té si kö te le zett-
sé g, továbbá a je lö lő fa jok és 
élő he lyek mo ni to ro zá sá val ér-
té kel ni kell a be kö vet ke zett 
vál to zá so kat a cél ként meg fo-
gal ma zott ked ve zőbb ter mé-
szet vé del mi hely zet el éré se ér-

de ké ben.

Az irány el vek ér tel mé ben az 
or szág kö te les volt a lis tás fa jok 
or szá gos po pu lá ci ó i nak mi ni-
má li san 20–60%-át be von ni a 
Natura 2000 há ló zat ba, oly mó-
don, hogy te rü le te ket je lölt ki. 
Ter mé sze te sen a rit ka, glo bá li san 
ve szé lyez te tett fa jok ese té ben ez 
a le fe dett ség 60% fe let ti, míg a 
gya ko ribb fa jok ese té ben ez az 
ér ték ala cso nyabb is le het. Egy 

te rü let ter mé sze te sen több faj ra 
is ki lett je löl ve, pél dá ul a „Bor so-
di-sík” SPA te rü let 44 ma dár faj 
és azok élő he lye i nek vé del mét 
hi va tott meg ol da ni.

Ha zánk ter mé sze ti ér té kek ben 
va ló gaz dag sá gát is el is mer ve ala-
kí tot ta ki az Eu ró pai Unió az önál-
ló Pan non Biogeográfiai Ré gi ót, 
mely nek fel ada ta töb bek kö zött 
olyan ér té kes pan non élő he lyek 
vé del me, mint pél dá ul a kon ti-
nen tá lis cser jé sek (tör pe man du-
lá sok, gyöngyvesszőcserjések), a 
pan non szik la gye pek, a pan non 
szi ke sek, me lyek szá mos, az 
irány elv II. füg ge lé kén sze rep lő 
faj nak nyúj ta nak me ne dé ket. 
Fa jok kö zül az aláb bi je lö lő 
fa jo kat kell ki emel nünk, me-
lyek jelentős po pu lá ci ói ta lál-
ha tók meg a Bük ki Nem ze ti 
Park Igaz ga tó ság te rü le tén is: 
növények közül pl. ri gó po hár, 
ma gyar nő szi rom, ma gyar föl-
di hu sáng, pi ros kí gyó szisz, 
Jan ka-tar só ka, ma gyar nő szi-
rom; lepkék közül pl. sár ga 

gyapjasszövő, Anker-araszoló, 
nagy szikibagoly; gerincesek 
közül pl. lá pi póc, Pe té nyi-
már na, vöröshasú un ka, vid-
ra stb.

Eu ró pá ban a tag ál lam ok te rü-
le te in a ter mé sze tes élő he lyek 
to vább ra is fo lya ma to san pusz-
tul nak, és a va don élő fa jok nak 
egy re nö vek vő szá ma vá lik fo-
ko zot tan ve szé lyez te tet té; mint-
hogy a ve szé lyez te tett élő he lyek, 
il let ve fa jok a kö zös ség ter mé sze-
tes örök sé gét ké pe zik, és a ve szé-
lyez te tés gyak ran a ha tá ro kon 
is át nyú lik, meg őr zé sük ér de ké-
ben kö zös sé gi szin ten szük sé ges 
lé pé se ket ten ni. Amíg a gaz da sá-
gi lag fej lett tebb tag ál lam ok ban 
az élő he lyek re konst ruk ci ó ja, 
re ha bi li tá ci ó ja kell hogy elő tér-
be ke rül jön a Natura 2000-es 
te rü le te ken, ad dig az unió bő-
ví té sé vel érin tett tag ál lam ok 
több sé gé ben – így Ma gya ror szá-
gon is – a ked ve zőbb ter mé sze ti 
ál la po tok il let ve a 

gaz dag élő vi lág fenn ma ra dá sát 
szol gá ló ex ten zív gaz dál ko dá si 
mó dok fenn tar tá sá ra kell fek tet-
ni a hang súlyt. Ezért szükséges 
a gaz dál ko dók ak tív be vo ná sa, 
mely nek ér de ké ben a jö vő be li tá-
mo ga tá si rend sze re ket, stra té gi-
á kat a Natura 2000 te rü le te ken 
a vé de lem cél já nak megfelelően 
kell meg ha tá roz ni. Így új le he tő-
sé gek nyíl nak a me ző gaz da sá gi, 
er dé sze ti és egyéb ága za ti, vala-
mint a ter mé szet vé del mi ér de-
kek  össze han go lá sá ra. Továbbá 
a Natura 2000 te rü le tek  be mu-
ta tá sá val, az ökoturizmussal pe-
dig szá mos új le he tő ség nyí lik 
meg, mely a he lyi kö zös sé gek 
ked ve zőbb – egész sé ges – fej lő-
dé sé hez is hoz zá já rul hat. 

Schmotzer And rás
BNPI

A Natura 2000 területek összes kiterjedése átfedésekkel:
SCI: 75 te rü let – össze sen: 101 429 ha
SPA: 7 te rü let – össze sen: 353 671 ha
Össze sen: 372 626 ha

Egyéb adatok:
SCI: 16 709 db helyrajzi szám
Leg ki sebb te rü let: 7 ha (Sá ros pa ta ki Man du lás)
Leg na gyobb te rü let: 14 581 ha (Bor so di Me ző ség)
Át lagterület: 1173 ha
SPA: 79 548 db helyrajzi szám
Leg ki sebb te rü let: 6392 ha (Kesznyéteni Sa jó-öböl)
Leg na gyobb te rü let: 107 054 ha (Zemp lé ni-hegy ség, 

a Sze ren csi-domb ság gal és a Her nád-völgyel)
Át lagterület: 50 069 ha

1. kép:  A sarjcsokros 
erdőkben a korábbi 
állomány tuskói 
körül nőnek a fák

2. kép:  Erdős táj az 
Aggteleki-karszton

1 Fotó: Szmorad Ferenc

2 Fotó: Szmorad Ferenc

Ha zánk eu ró pai uni ós tag-
sá gá val bő vült Ma gyar or-
szág ter mé szet vé del mi in-
téz mény rend sze re, me lyet 
a ha zai vé dett te rü le tek kel 
együtt im már eu ró pai uni-
ós ér ték ként is meg kell 
őriz nünk a jö vő nem ze dé-
kek szá má ra.

1. kép:  Ártéri kaszáló
2. kép:  Vizes élőhely 

(Különleges 
Madárvédelmi 
Terület)

3. kép:  Mezőgazdasági 
tevékenység Natura 
2000 területen

4. kép:  Zöld levelibéka
(Fotó: Táborská 
Jana)

5. kép:  A hagyományos 
gazdálkodás által 
formált táj a Zemp-
léni-hegységben

1 Fotó: Bodnár Mihály

2 Fotó: Szitta Tamás 3 Fotó: Kiss Gábor

5 Fotó: Kiss Gábor

A há ló zat cél ja az el tű nés sel 
fe nye ge tett, kis ki ter je-
dé sű ter mé sze tes 
élő he lyek és a 
ve szé lyez te-
tett, sé rü-

lé keny, vagy lé keny, vagy 

kek vé del mét ha zánk ban, bár a 
rá juk vo nat-

ko zó sza bá-
lyok, kö  -

te le zett sé gek el té rő-
ek le het nek. Je len tős kü lönb-ek le het nek. Je len tős kü lönb-

4

SPA: Special Protection Area – különleges madárvédelmi terület
SCI: Sites of Community Importance – különleges természetmegőrzési terület
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A Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga-
tó ság I-577/2004 sz. ha tá ro za ta 
alap ján:
I. A te rü let re tör té nő be lé pés sza-
bá lyo zá sa
I. 1 A Tokaj–Bodrogzug Táj vé del mi 
Kör zet tel jes vé dett ter mé sze ti te rü-
le té re tör té nő be lé pés hez a Bük ki 
Nem ze ti Park Igaz ga tó ság elő ze tes 
en ge dé lye szük sé ges.

I. 2 En ge dély nél kül hasz nál ha tó ak 
gya lo go san és ke rék pá ro san: 
– a jel zett tu ris ta utak idő be li kor lá-
to zás nél kül, 
– a Bodrogzugban az ár víz vé del mi 
töl té sek, il let ve an nak nyom vo na la 
min den év jú li us 1. után.
II. Tá bo ro zás és egyéb te rü let-
hasz ná lat sza bá lyo zá sa
II. 1 Egész év ben ti los a tá bo ro zás, a 

kö zös sé gi és tö meg sport ese mé nyek, 
sport ver se nyek ren de zé se, tech ni kai 
jel le gű sport te vé keny ség foly ta tá sa 
a Tokaj–Bodrogzug Táj vé del mi Kör-
zet tel jes – mel lé kelt tér ké pen jel zett 
– vé dett ter mé sze ti te rü le tén (Bod-
rogzug, Ko pasz-hegy, Taktaköz).
III. Vízitúrázás sza bá lyo zá sa
III. 1 A Tokaj–Bodrogzug Táj vé del-
mi Kör zet tel jes vé dett ter mé sze ti 
te rü le tén ví zi tú ráz ni egyé ni leg és 
cso por to san is a ter mé szet vé del mi 
ha tó ság elő ze tes en ge dé lyé nek be-
szer zé se után le het.
III. 2 Je len sza bá lyo zás ha tá lya 
min den vízijárműre és ví zi sport esz-
köz re ki ter jed, így kü lö nö sen a csó-
na kok ra, a ki zá ró lag ver seny zés re 
és edzés re szol gá ló vízijárművekre, 
a ka ja kok ra és ke nuk ra, va la mint a 
mo to ros kis gép ha jó ra.
III. 3 A Tokaj–Bodrogzug Táj vé del-
mi Kör zet te rü le tén a vízitúrázás a 
mel lé kelt tér ké pen meg je lölt út vo na-
lon en ge dé lyez he tő: Zsaró, Zsaró-ér, 
Dió-ér, Bodrogzugi (I.) fő csa tor na. A 
Tokaj–Bodrogzug Táj vé del mi Kör zet 
egyéb te rü le te in a vízitúrázás ti los.
III. 4 A III.1 pont ban meg je lölt ké re-
lem be nyúj tá sá nak ha tár ide je a ter ve-
zett vízitúra évé ben áp ri lis 15.  Ezen 
ha tár idő el mu lasz tá sa ese tén iga zo lá si 
ké re lem be nyúj tá sá nak he lye nin csen. 

III. 5 A vé dett ter mé sze ti te rü le ten 
át ha la dó sza ka szon (Zsaró-zsiliptől 
a Zsaró-éren) a vízitúrázók lét szá ma 
nem ha lad hat ja meg a na pi 30 főt. 
Amennyi ben a vízitúrázó cso port 
ered mé nyes vizs gát tett és iga zol-
vánnyal ren del ke ző pol gá ri ter mé-
szet őr, ál la mi ter mé szet vé del mi őr, 
vagy a Bük ki Nem ze ti Park Igaz-
ga tó ság ál tal ter mé szet vé de lem ből 
vizs gáz ta tott, az érin tett vé dett ter-
mé sze ti te rü le ten az igaz ga tó ság tól 
tú ra ve ze tés re en ge délyt ka pott és 
re giszt rált tú ra ve ze tő ve ze ti, ab ban 
az eset ben a te rü le ten át ha la dó vízi-
túrázók lét szá ma az ed di gi e ken 
felül leg fel jebb to váb bi 5 cso port 
na pon ta, az egyes cso por tok lét szá-

ma leg fel jebb 30 fő le het. Et től a 
lét szám kor lá to zás tól a nem ze ti park 
igaz ga tó ság szak vé le mé nye alap ján 
a ha tó ság a vízitúrázás ter mé sze ti ér-
té kek re gya ko rolt ha tá sa függ vé nyé-
ben mind két irány ban el tér het. 

A kü lön jog sza bály ban meg ha tá-
ro zott el ső fo kú kör nye zet vé del mi, 
ter mé szet vé del mi, táj vé del mi és 
víz ügyi ha tó sá gi, szak ha tó sá gi jog-
kö rö ket a Kör nye zet vé del mi, Ter mé-
szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lő ség 
gya ko rol ja.

A Bodrogzug te rü le té re a be lé pés-
hez az Észak-ma gyar or szá gi Kör nye zet-
vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi 
Fel ügye lő ség (3300 Mis kolc, Mind-
szent tér 4.) ad ja ki az en ge délyt. 

Együttműködésben

Mi ért ho lo cén? Mi ért ter mé-
szet- és kör nye zet vé de lem?

Ho lo cén a föld tör té net je len-
ko ra. Eb ben az utol só, mint egy 
12 000 év ben ala kult ki Föl-
dünk mai „ar ca”, a ma is jel lem-
ző föld raj zi, víz raj zi, ég haj la ti vi-
szo nyok, nö vény- és ál lat vi lág. 
A ho lo cén má sik fon tos és egy-
ben saj ná la tos jel lem ző je, hogy 
az utób bi ak (át)alakításában 

egy re na gyobb és egy re ká ro-
sabb sze re pet ját szik az em ber. 
Még meg lé vő ter mé sze ti ér té-
ke ink vé del me, to váb bi pusz tí-
tá suk meg elő zé se nap ja ink leg-
főbb fel ada tá vá vált. 

Mi ként, mi lyen prog ra mok-
kal já rul hoz zá egye sü le tünk 
e nagy ki hí vá sá hoz:

Ter mé szet vé de lem – együtt-
mű kö dés a Bük ki és az Agg-
te le ki Nem ze ti Park Igaz ga tó-
sá gok kal

Ter mé sze ti ér té ke ket be-
mu ta tó gya lo gos, ke rék pá ros, 
vízitúra és kis vas utas tan ös vé-
nye ket, be mu ta tó he lye ket ala-
kí tunk ki, me lyek hez ki rán du-
lás ve ze tő fü ze te ket ké szí tünk; 
nép sze rű sít jük a fa lu si- és 
ökoturizmust; 

Egyes táj egy sé gek – Dél-
Bor sod, Felső-Hegyköz, Her-
nád-men te, Rudabá nyai-hegy-
ség – ter mé sze ti és kul tu rá lis 
ér té ke it össze fog la ló szem lé-
let for má ló ki ad vá nyo kat ké-
szí tünk, a vi dék re jel lem ző ter-
mé sze ti és kultúrtáj, nép raj zi, 
né pi épí té sze ti ér té kei, vé dett, 

il let ve vé den dő élő he lyei, élő-
vi lá ga meg is mer te té se, meg-
óvá sa ér de ké ben; 

Egye di táj ér té kek fel mé ré sé-
ben ve szünk részt, a Felső-Hegy-
közben, a Her nád fel ső fo lyá sa 
men tén, a Bod rog köz ben és a 
Hegy al ja, va la mint a Galyaság 
szá mos te le pü lé sén.

Kör nye zet vé de lem – környe-
ze ti ne ve lés, tu dat for má lás, 
ak ci ók, kam pá nyok

Kör nye ze ti ne ve lé si, tu dat-
for má ló prog ra mo kat, elő adá so-
kat, ve tél ke dő ket, te rep gya kor-
la to kat szer ve zünk. Év ről év re 
meg ün ne pel jük a Föld Nap ját, 
a Ma da rak és Fák Nap ját, a Víz 
és a Vi zes Élő he lyek Vi lág nap-
ját. Part ne re ink az is ko lák, a 
nem ze ti par kok, a Vá ro si Kör-
nye ze ti Ne ve lé si Köz pont;

Ak ci ó kat, kam pá nyo kat 
szer ve zünk a klí ma vál to zás, a 
ge ne ti ka i lag mó do sí tott élel-
mi sze rek el len. Nép sze rű sít jük 
a bio ter mé ke ket, a sze lek tív 
hul la dék gyűj tést és kom posz-
tá lást, a kör nye zet ba rát szenny-
víz tisz tí tá si tech no ló gi á kat, a 
tisz ta, meg úju ló ener gia for rá so-
kat, az ener gia ta ka ré kos sá got; 

Vi dék fej lesz té si prog ram ja-
ink so rán ön kor mány zat ok és 
tár su lá sa ik kör nye zet vé del mi 
fel ada ta i ban ve szünk részt;

A ré gi ó ban egy aránt jel lem-
ző bá nyá szat okoz ta táj se bek 
és a bá nya be zá rá sok okoz ta 

mun ka nél kü li ség, a  bá nyász-
te le pü lé sek spe ci á lis kör nye ze-
ti és tár sa dal mi prob lé má i nak 
ke ze lé se, a bá nyá sza ti cé lú lé-
te sít mé nyek hasz no sí tá sa ér de-
ké ben a Mis kol ci Egye tem mel 
és oszt rák part ne rek kel va ló sí-
tunk meg kö zös prog ra mot;

Fo lyó Ko a lí ció lét re ho zá sát 
cél zó nem zet kö zi Her nád-prog ra-
munk – hor vát or szá gi, ro má ni ai, 
szer bi ai és szlo vá ki ai part ne rek-
kel – fő fel ada ta a tár sa dal mi rész-
vé tel erő sí té se az EU Víz Ke ret-
irány elv ének meg va ló sí tá sá ban; 

Kör nye zet po li ti ka – a re gi o-
ná lis, or szá gos és nem zet-
közi fo lya ma tok ban va ló ak-
tív rész vé tel, lob by

Ki emelt fel adat ként ke zel jük 
kör nye ze ti in for má ci ók hoz va ló 
hoz zá fé rés elő se gí té sét (Aarhusi 
kon ven ció), a de mok rá cia-épí-
tés, a szek tor kö zi és szak ma kö zi 
együtt mű kö dé sek ki ala kí tá sát, 
fej lesz té sét, a ci vil tár sa da lom 
ér dek ér vé nye sí tő ké pes sé gé nek 

erő sí té sét a ter mé szet- és kör nye-
zet vé del mi kér dé sek ben.

Egye sü le tünk de le gál ha tott 
ta got az Ag rár Kerekasztal, 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del mi 
Prog ram Te ma ti kus Ak ció prog-
ram bi zott sá ga i ba, a Víz ügyi Ke-
ret irány elv Ma gyar or szá gi Meg-

va ló sí tá sát Irá nyí tó Tár ca kö zi 
Bi zott ság ba. A Nem ze ti Ci vil 
Alap prog ram Ci vil Ön szer ve ző-
dés Szak mai és Te rü le ti Együtt-
mű kö dés Kol lé gi u má nak el nö-
ki tisz tét egye sü le tünk ve ze tő je 
töl ti be. Mun ka tár sa ink kép vi se-
lik a ci vil ol dalt a Zöld Ha tó ság 
Tár gya ló De le gá ci ó ban, a Fo lyó-
gaz dál ko dá si Tár ca kö zi Bi zott-
ság ban, va la mint a Nem zet kö zi 
Du na-vé del mi Bi zott ság ban 
(ICPDR).  

Egye sü le tünk tag ja a Ma gyar 
Ter mé szet vé dők Szö vet sé gé nek 
(Föld Ba rá tai Ma gyar or szág), a 
13 Du na-men ti or szá got össze-
fo gó Du na Kör nye zet vé del mi 
Fó rum nak (DEF) és a Galyasági 
Te le pü lés szö vet ség nek.

1979-ben jött lét re Mis kol con 
a Bük ki Nem ze ti Park Ba rá ti 
Kö re, mely 1981-ben ala kult 
át Bor sod-Aba új-Zemp lén Me-
gyei Ter mé szet vé del mi Egye-
sü let té. A HO LO CÉN ne vet 
1984-ben vet te fel. 1998 óta 
ki emel ke dő en köz hasz nú egye-
sü let ként mű kö dik.

Turizmus
Szik la má szás Az aláb bi lis tán ad juk köz re, me lyek azok a szik lák a Bük ki Nem ze ti Park 

Igaz ga tó ság mű kö dé si te rü le tén, ame lyek sza ba don, vagy bi zo nyos meg-
szo rí tá sok kal mász ha tó ak. (A fel so ro lás ban nem je lölt szik lák má szá sa 
egész év ben és min den kö rül mé nyek kö zött TI LOS!). 

Bükk
Kor lá to zás nél kül mász ha tó
– Fe hér-kő 
– Há mo ri-szik la 
–  Ör vény-kő – mász ha tó, de a szik lá nál tá bo roz ni ti los
–  Felsőtárkányi szur dok (Kő-köz) – a fa lu fe lé eső ré sze egész 

év ben mász ha tó.

Kor lá to zás sal mász ha tó
–  Köpüs-kő – feb ru ár 1. és jú li us 31. kö zött ti los. Ver se nyek 

előtt kü lön egyez te tés szük sé ges .

Idő be ni kor lá to zás mel lett mász ha tó
–  Dédesi Kis-vár szik lá ja (Kis fal, Reibung-tábla, Nagy fal, Kö-

zép ső- vagy Tűz fal) – feb ru ár 1. és jú ni us 30. kö zött ti los. 
A szik la kép ződ mény töb bi ré szén egész év ben ti los.

Mát ra
Kor lá to zás nél kül mász ha tó
–  Kis-Csóka-kő, Mátrakeresztes (Bá rány -kő vel 

szem ben, Csör gő-pa tak fe lett)
– Bá rány- kő
– L-fix to rony, Ágasvár
– Hol ló- kő, Pálosvörösmart.

Kor lá to zás sal mász ha tó:
–  Sánc a Hol ló -kő vel szem ben – 

a Mát rai Táj egy ség gel történő 
előzetes egyeztetés alapján.

Zemp lé ni-hegy ség
Kor lá to zás nél kül mász ha tó: 
- Só lyom-bérc, Háromhuta
- Só lyom-kő, Hejce.

A Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó-
ság mű kö dé si te rü le tén ta lál ha tó 

hegy vi dé kek ter mé sze tes szik la alak-
za tai ha gyo má nyo san a von zó tu ris-
ta cél pont ok kö zé tar toz nak, de az el-
múlt évek ben egy re in kább elő tér be 
ke rült sportcé lú hasz no sí tá suk is. Az 
ide lá to ga tó szik la má szók mind mész-
kö vön, mind an de zi ten szá mos út 
kö zül vá lo gat hat nak. Ta lán ezért is 
vál tak – a ter mé sze tes szik la fa lak ban 
nem iga zán bő vel ke dő ha zánk ban – 
a Bükk, a Mát ra és a Zemp lé ni-hegy-
ség szik lái nép sze rű mászóhelyekké. 
De ne fe lejt sük el, hogy szik lá ink ér-
té kes, egye di élő vi lág nak is ott hont 
nyúj ta nak, ame lyek igen sé rü lé ke-
nyek és gyak ran ér zé ke nyen re a gál-
nak a leg ki sebb za va rás ra is!

Ezért szü le tett meg a Bük ki Nem-
ze ti Park Igaz ga tó ság sza bá lyo zá sa 
ar ról, hogy mű kö dé si te rü le tén mely 
szik lák mász ha tó ak és me lyek nél 
szük sé ges kor lá to zá sok be ve ze té se a 
ter mé szet meg óvá sá nak ér de ké ben. 
Bí zunk ab ban, hogy a több mint 
egy év szá za dos múlt ra vissza te kin tő 
ma gyar hegy má szás ha gyo má nyos 
ér té kei – mint a ter mé szet sze re te te 
és vé del me – a mai na pig is meg ha-
tá ro zó ak e sport ág ban. Ezért re mél-
jük, hogy az ide lá to ga tók be tart ják 
a sza bá lyo zás ban elő ír ta kat an nak 
ér de ké ben, hogy a jö vő ge ne rá ci ói is 
meg cso dál has sák a ter mé szet e rit ka, 
egye di ér té ke it. 

Klein Dávid

A Bél-kő 1977. ja nu ár 1-jén a 
38 774,6 hek tár vé dett te rü-

let tel meg ala ku ló Bük ki Nem ze-
ti Park ha tá rán kí vül re kedt. A 
dél nyu ga ti szik la or mát azon ban 
1984-ben ki von ták a kő bá nyá-
szat alól és a nem ze ti park hoz 
csa tol ták: a 39,8 hek tár nyi te rü-
let ből 23,4 hek tár fo ko zot tan 
vé dett mi nő sí tést ka pott. A mel-
let te lé vő hegy ge rinc azon ban 

egy re csak fo gyott. A Bél-kő 
seb hely ét oko zó, má ra meg szűnt  
ce ment gyá rat 1908-ban ala pí tot-
ta Wessely Kár oly oszt rák nagy-
ipa ros, aki már 1904-ben jo got 
szer zett az Egercsehi kör nyé kén 
lé vő szén va gyon ki ter me lé sé re. 
Az épít ke zés 1910-re fe je ző dött 
be. Ek kor kezd te meg a kor szín-
vo na lá hoz ké pest igen kor sze rű 
ce ment gyár a mű kö dé sét. (A 
nap ja ink ra el bon tott új ce ment-
gyá rat – hat évig tar tó épí té si és 
sze re lé si mun ká la to kat kö ve tő en 
– 1980-ban he lyez ték üzem be.)

A Bél-kő ol da lá ban 1963-ig 
folyt a két mész kő bá nya töl csé-
res mű ve lé se, ek kor ra azon ban 
a bá nya fal ve szé lyes sé vált, 
ezért a kő zet anyag ki ter me lé sét 
a hegy ge rinc te te jén foly tat ták. 
730 mé ter ma gas ság ban meg-
nyi tot ták a fel ső kő bá nyát, amely 
2002-ig – a ce ment gyár be zá rá-
sá ig és le bon tá sá ig és a kő fej tő 

rekultiválásáig – gya kor la ti lag 
le gya lul ta a Bél-kő te te jét. Az 
1979-es bá nya te lek fek te té se-
kor a ki ter mel he tő ás vány va-
gyont 176,5 mil lió ton ná ra 
be csül ték. A szá mí tá sok sze rint 
a Bél-kő ből a kö zel száz év alatt 
19 475 000 ton na mész kö vet 
ter mel tek ki, ami azt je len ti, 
hogy a hegy ből több mint 7 
mil lió m3 hiányzik…

2003 ok tó be ré ben – a Ma gyar 
Ál lam kincs tár köz ve tí té sé vel – a 
Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó-
ság va gyon ke ze lé sé be ke rült a 
102 hek tá ros terület, ame lyen 
– a re kul ti vá ci ót és a táj ren de-
zést kö ve tő en – az igaz ga tó ság 
a Holcim Hungaria Rt. és a Du-
na–Drá va Ce ment Kft. anya gi 
tá mo ga tá sá val tan ös vény re fűz ve 
mu tat ja be e kü lön le ges ka rak te-
rű hegy ér té ke it. 

Baráz Csaba – Holló Sándor
BNPI

Ví zi tú ra-sza bá lyo zás a Bodrogzugban
Eger ből Szil vás vá rad ra utaz-
va, a Bé li-me den cé be ér ve 
egy pusz tu lá sá ban is fen sé ges 
szik lás hegy óri ást lát ha tunk: 
Bé la pát fal vá ról és kör nyé ké-
ről a Bükk-fenn sík dél nyu ga-
ti le tö ré se, a kő bá nyá szat ál tal 
szét ron csolt Bél-kő lát vá nya 
tá rul elénk. A mo dern nek 
ne ve zett, ci vi li zált vi lág me-
men tó ja e hegy, amely ki emel-
ke dő ter mé sze ti és kul tu rá lis 
ér té kei el le né re is ál do za tá vá 
vált in duszt ri á lis ko runk nak. 
A bél apát fal vi ce ment gyár 
majd egy év szá za dig mo hón 
fo gyasz tot ta mész kő tö me gét, 
nem kí mél ve rit ka nö vény- és 
ál lat vi lá gát, kü lön le ges élő he-
lye it. A geo ló gu sok, bo ta ni-
ku sok, zo o ló gu sok és tör té né-
szek za rán dok he lye ma már 
egy meg ren dí tő táj seb. A 
pa ló cok haj da ni szent he gye, 
a Bé li-me den ce ősi, kul ti kus 
he lye még így is – szét szab-
dal va, meg gyö tör ve – az ezer-
szí nű Kár pát-me den ce egyik 
nagy ha tá sú, iz gal mas pont ja. 

1 Reprodukció: Lónyainé Nagy Éva

2  Fotó: Sulyok József

1. kép:  Az apátsági temp-
lom és a Bél-kõ a 
20. század elején 

2. kép:  A kõfejtõk teraszai 
által felszabdalt 
hegyoldal ma

3. kép:  A Bél-kő lebányá-
szott teteje

Archív:

3 Fotó: Baráz Csaba

A Tokaj–Bodrogzug Táj vé del mi 
Kör zet 1986 au gusz tu sá ban ala kult, 
4578,6 hek tá ron. 

Két nagy te rü let re oszt ha tó: 
Az egyik a Tokaj-Hegyaljához tar-

to zó 513 m ma gas Nagy-Ko pasz, 
amely a táj ból szi get sze rű en ki emel-
ke dő vul ka ni kus tömb jén nem csak 
vi lág hí rű bo ro kat ér lel, ha nem vál to-
za tos élő he lye in szá mos rit ka ál lat- és 
nö vény faj nak ad ott hont.

A te rü let leg jel lem zőbb élő he lyei 
a dé li kitettségű hegy ol da la kon a 
me leg ked ve lő moly hos-töl gye sek 
és bo kor er dők, szá raz ság ked ve lő 
szik la-gye pek, és lej tő sztyepp-ré-
tek. 

Az észa ki ol da lak ra leg in kább a 
hárs-kőris és gyer tyá nos-töl gyes er-
dők jel lem ző ek, de né hol meg je le nik 
a sze líd gesz te nye is.  

A táj vé del mi kör zet má sik nagy te-
rü let egy sé ge a Bod rog és a Ti sza ál tal 
köz re fo gott ár tér, mely az ára dá sok al-
kal má val min den év ben rend sze re sen 
víz alá ke rül, így élő vi lág ára is a vi zes, 
ned ves élő he lye ket ked ve lő nö vény- 
és ál lat faj ok do mi nan ci á ja jel lem ző. 
Jel leg ze tes élő he lyei is a mo rot vák, 
láp- és mo csár ré tek, a vi ze ket sze gé-
lye ző li get er dők és a haj da ni ár té ri 
gaz dál ko dás em lé két őr ző ka szá ló ré-
tek te rü le tén ala kul tak ki. 

Ki emelt ér té ket kép vi sel a te rü-
let ma dár vi lá ga: ha zai nagy ra ga do-
zó ink mel lett költ itt szá mos ví zi 
és gáz ló ma dár-fa junk, de az ár tér a 
ma dár vo nu lás nak is fon tos ál lo má-
sa. En nek kö szön he tő en 1989-ben, 
mint nem zet kö zi je len tő sé gű ví zi ma-
dár-élő hely fel ke rült a RAMSARI te-
rü le tek lis tá já ra. 

A Tokaj−Bodrogzug Táj vé del mi Kör zet
1 Fotó: Kiss Gábor

2 Fotó: Kiss Gábor

2 Fotó: Holocén Természetvédelmi Egyesület

1 Fotó: Holocén Természetvédelmi Egyesület

A Holocén 
Természetvédelmi 
Egyesület munkatársai:

Kiss József,
Kuthi Adrienn,
Stoll László,
Szász Edit,
Tóth Viktor

Bél-kő

1. kép: Sziklamászás a felsőtárkányi Kő-közben
2. kép: A dédesi Vár-hegy és a Kisvár sziklája

2  Fotó: Baráz Csaba

1 Fotó: Klein Dávid

1. kép: Az áradás során víz alá kerül Bodrogzug, háttérben a vulkanikus eredetü tokaji Nagy-Kopasz
2. kép: Vizitúrázók a Tokaj–Bodrogzug Tájvédelmi Körzetben lévő Zsaró-éren
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Térkép
BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

BÜKKI NEMZETI PARK
Alapítási 

év
Területe 
(hektár)

Alapítása 1976 38 774,6
Jelenleg: 41 840,7

TÁJVÉDELMI KÖRZETEK

Védett terület neve Alapítási 
év

Területe 
(hektár)

1. Lázbérci 1975 3 633,8
2. Hollókői 1977 141,2
3. Zempléni 1984 26 496,0
4. Mátrai 1985 11 862,7
5. Tokaj–Bodrogzug 1986 4 578,6
6. Borsodi Mezőség 1989 17 932,2
7. Karancs-Medves 1989 6 709,0
8. Kelet-Cserhát 1989 6 915,5
9. Kesznyéteni 1990 6 083,9

10. Hevesi Füves Puszták 1993 13 377,6
11. Tarnavidéki 1993 9 569,8

TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK

Védett terület neve Alapítási 
év

Területe 
(hektár)

1. Erdőtelki Arborétum 1950 3,04
2. Ipolytarnóci Ősmaradványok 1954 522,3
3. Kerecsendi Erdő 1959 106,9
4. Szomolyai Kaptárkövek 1960 4,8
5. Siroki Nyírjes-tó 1961 22,55
6. Gyöngyösi Sár-hegy 1975 186,0
7. Füzérradványi Kastélypark 1975 140,0
8. Szőllőskei Erdő (Eger) 1976 63,7
9. Megyaszói Tátorjános 1987 35,3

10. Tállyai Patócs-hegy 1987 3,2
11. Erdőtelki Égerláp 1989 22,4
12. Bodrogszegi Vár-hegy 1990 1,6
13. Erdőbényei Fás legelő 1990 195,6
14. Abaújkéri Sóstó-legelő 1994 69,7
15. Sátoraljaújhelyi Long-erdő 1996 1 123,2
16. Sárospataki Megyer-hegyi Tengerszem 1997 1,1
17. Egri Kőlyuk-tető 1998 117,5
18. Sóshartyáni Hencse-hegy 2004 104,7

ÖSSZES védett terület a BNPI 
működési területén (2006) 151 864,6

AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
AGGTELEKI NEMZETI PARK

Alapítási 
év

Területe 
(hektár)

Alapítása 1985 19 708
Jelenleg: 20 187

TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK
Védett terület neve Alapítási 

év
Területe 
(hektár)

1. Keleméri Mohos-tavak 1951 56,9
2. Rudabányai Őshominida-lelőhely 1977 2,0
3. Edelényi Nőszirmos 2005 3,1
4. Szendrőládi-rétek 1990 1,5

ÖSSZES védett terület az ANPI 
működési területén (2006) 20 250,5

Fotó: Baráz Csaba

A béri Nagy-hegy ívelt andezitoszlopai (Cserhát)

A bükkszenterzsébeti Nagy-kő homokkő sziklafala (Vajdavár-hegycsoport) A Keleti-Mátra vonulata Nagy tüzlepke Magyar nőszirmos rét Tolcsva mellett (Zempléni-hegység) Kaptárkő a szomolyai természetvédelmi területen (Bükkalja) Erdőrezervátum a Kékes északi oldalán (Mátra)

A regéci vár (Zempléni-hegység)

Fotó: Urbán László

Fotó: Baráz Csaba

A Baradla-barlang egy részlete (Aggteleki-karszt)

Fotó: Baráz Csaba

A Baradla-barlang bejárata (Aggteleki-karszt)

Fotó: ANPI archív

Fotó: Sulyok JózsefFotó: Ilonczai ZoltánFotó: Baráz CsabaFotó: Baráz Csaba

Fotó: Baráz Csaba

A térképet szerkesztette: Sulyok József
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Pro jekt is mer te tő
>>> Folytatás az első oldalról!

Szá mos ki ad ványt je len te tünk meg. Már meg-
kezd tük két mo no grá fia szer kesz té si mun ká-

la ta it. Az egyik a Zemp lé ni Táj vé del mi Kör ze-
tün ket és kör nyé két (a Zemp lé ni-hegy sé get), a 
má sik a Karancs–Medves és a Cse res-hegy ség 
(Szlo vá kia) Táj vé del mi Kör ze te ket mu tat ja be. 

Ké szí tünk har mincfé le le po rel lót, szó ró anya-
got, me lyek a Bük ki Nem ze ti Park ról, az igaz-
ga tó ság fel adat kö re i ről, a mű kö dé si te rü le ten 
lé vő táj vé del mi kör ze tek ről, ter mé szet vé del mi 
te rü le tek ről, egyéb te rü le ti vé del mi ka te gó ri ák-
ról (pl. a NATURA 2000 te rü le tek ről, ex le ge 
ér té kek ről), a gya kor la ti ter mé szet vé de lem ről, 
a vé dett ter mé sze ti te rü le tek lá to ga tá si sza bá-
lya i ról, be mu ta tó he lye ink ről, tan ös vé nye ink ről 
szol gál tat nak in for má ci ó kat. Ha son ló té má kat 
dol go zunk fel a mo bil ki ál lí tás tab ló in, me lyet 
el ső sor ban a mű kö dé si te rü le tün kön lé vő ok ta-
tá si és köz mű ve lő dé si in téz mé nyek ben, de más 
hely szí ne ken is el ső sor ban je les na pok hoz kap-
cso ló dó an, kon fe ren ci á kon, kü lön bö ző ren dez-
vé nye ken kí vá nunk fel ál lí ta ni.

A Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság Nyu ga ti 
Ka pu Ok ta tó- és Lá to ga tó köz pon tot és az ab-
ban el he lye zett „Karszt és élő vi lá ga” cí mű ki ál lí-
tás hoz kap cso ló dó ve ze tő fü zet négy nyel ven tör-
té nő meg je len te té se is sze re pel a pá lyá zat ban.

Ké szí tünk egy 20–25 per ces fil met, amely 
ki fe je zet ten a gya kor la ti ter mé szet vé del mi 
te vé keny sé get, faj vé del mi prog ram ja in kat kí-
ván ja az em be rek hez kö zel hoz ni.

A he lyi la kos ság gal tör té nő párbeszédet se gí-
ti a ré gió ter mé sze ti ér té ke it, az ak tu á lis „zöld 
ese mé nye ket” be mu ta tó, ta nács adó, szol gál ta tó 
internetes fe lü let fej lesz té se, va la mint kon fe ren ci-
ák, ta nács ko zá sok szer ve zé se, il let ve a kon fe ren ci-
ák hoz, ok ta tá si, kör nye ze ti ne ve lé si prog ra mok-
hoz il lesz ke dő pre zen tá ci ók el ké szí té se.

Össze ál lí tunk és meg je len te tünk egy, az 
egész or szág te rü le tén jól hasz no sít ha tó szak-
anya got, egy a  tan ös vé nyek ter ve zé sét, ki vi te-
le zés ét se gí tő ké zi köny vet, to váb bá há rom fé le 
fog lal koz ta tó ki ad ványt, er dei is ko lai mun ka-
fü ze tet há rom hely szín re: a Zemp lé ni Táj vé-
del mi Kör zet ben lé vő telkibányai Arany ásó 
Er dei Is ko lá hoz, a  Nóg rá di Táj egy sé günk ben 
lé vő somoskői (Karancs–Medves Táj vé del mi 
Kör zet) kör nye ze ti ne ve lé si prog ram hoz és 
a Bük ki Nem ze ti Park Nyu ga ti Ka pu Ok ta-
tó- és Lá to ga tó köz pont já ban fo lyó kör nye ze ti 
ne ve lé si te vé keny ség hez kap cso ló dó an. Vé-
ge ze tül új ra ki ad juk két ré geb ben el fo gyott 
tanösvényismertető fü ze tün ket: A Bük ki 
Nem ze ti Park tan ös vé nyei – 1. Felsőtárkányi 
tan ös vé nyek és A Bük ki Nem ze ti Park tan ös-
vé nyei – 2. Rej te ki tan ös vé nyek cí mű ki ad vá-
nya in kat. 

Baráz Csa ba – Du dás György
BNPI

Bemutatás, ismeretterjesztés

A Bük ki Nem ze ti Park Ta nács ról

Idén is együtt ke rék pá roz hat tunk az 
Eu ró pai Nem ze ti Par kok Nap ján

Em lé ke ze tes pil la na tok a VIII. Bükk–Aggtelek ke rék pár tú rá ról 

A li pi cai mé nes ről, fo gat-
haj tó ver se nye i ről, és a 

nép sze rű ki rán du ló hely ről, 
a Szalajka-völgyről hí res Szil-
vás vá rad idén is helyt adott 
ke rék pá ros ren dez vé nyünk-
nek a Bükk−Aggtelek ke rék-
pár tú rá nak. 

A Lo vas Sta di on tól star tolt 
mind azon 56 fő részt ve vő, 
akik vál lal koz tak a 75 ki lo-
mé te res táv meg té te lé re. A 
sze szé lyes és kis sé bo ron gós 
idő já rás a reg ge li órák ban 
még egy ki sebb esőt a nya-
kunk ba zú dí tott, de az in du-
lás pil la na tá ban már nap fé-
nyes idő kö szön tött a start ra 
kész ke rék pá ros ok ra. 

Az út vo nal jel zé se ket és a 
fel ve ze tő au tót kö vet ve tíz 
te le pü lé sen és vé dett ter mé-
sze ti te rü le te ken át ve ze tett 
az út az agg te le ki Baradla-
barlangig. Lan kás, ki sebb-

na gyobb emel ke dők kel és lej-
tők kel tar kí tott kisforgalmú 
köz úton ke re kez het tek a 
részt ve vők és mér het ték fel 
ere jü ket a rá ter mett sé get, 
ál ló ké pes sé get és ki tar tást 
kí vá nó út so rán. 

Szil vás vá rad tól nem 
messze, Nagyvisnyót, majd 
Dédestapolcsányt el hagy va, 
a Láz bér ci Táj vé del mi Kör-
ze ten kel tek át, ahol a szik-
la fa lak kal ha tá rolt fen sé ges 
Láz bér ci-víz tá ro zó lát vá nyá-
ban gyö nyör köd het tek a ke-
rék pá ros ok. Az emel ke dők 
ha tá sá ra szét hú zó dó me zőny-
ben a tú ra ke rék pá ros ok a 
meg ál ló he lye ken be vár ták 
egy mást – az el ső pi he nő-
hely Upponyban volt. Az 
upponyi Kö zös sé gi Ház ban 
a te le pü lés pol gár mes te re, 
Kriston Kár oly me sélt a 
kis fa lu múlt já ról, va la mint 

ugyan itt egy fo tó ki ál lí tást is 
meg te kint het tek a fá radt ke-
rék pá ros ok. A fris sí tő pon ton 
üdí tőt, s egy kis ha rap ni va-
lót kí nál tunk a sajómercsei 
nagy emel ke dő előtt. 

Az új erő re ka pott „tú rá-
zók” Borsodbótát el hagy va, 
Sajómercsére ke re kez tek. A 
nagy emel ke dők pró bá ra 
tet ték a csa pat ál ló ké pes sé-
gét. A ki tar tó ke rék pá ros ok 
Putnokot észak fe lé el hagy va, 
a va rázs la to san szép ször nyű-
völ gyi egy ko ri ke res ke del mi 
út vo na lon át Kelemérre jut hat-
tak. A foly vást emel ke dő út 
ki tar tás ra ösz tö kél te a ke rék-
pá ro so kat, ám a keleméri Mo-
hos-ta vak kö zel sé ge és az út 
szép sé ge mind ezt fe led tet te 
ve lük.  

Kelemérbe ér kez ve a tér ség 
egyet len eme le tes műemlék 
pa raszt há zát ke res het ték fel 

a részt ve vők, ami kor a Mo-
hos Ház ban tet tek egy rö vid 
lá to ga tást, amely nek ud va-
rán az agg te le ki ek ven dég-
lá tá sá ban le he tett ré szük. A 
kör nyék ne ve ze tes sé ge i ről 
el ne ve zett ház ban az ál lan dó 
ki ál lí tást ve het ték szem ügy-
re, amely a Mo hos-ta va kat, 
a Mohosvár tör té ne tét, va la-
mint a fa lu táj- és kul túr tör-
té ne ti ér té ke it mu tat ta be. 

A ke rék pá ros csa pa tok a 
keleméri pi he nő után Zádor-
falva, Ra gály és Trizs emel ke-
dő i vel vet ték fel a har cot, de 
az utol só pár ki lo mé tert is 
hő si e sen le küz döt te min den-
ki, így a szint időt az utol só 
be ér ke ző is tel je sí tet te és 
meg lát hat ta az agg te le ki 
Baradla-barlang be já ra tá nak 
ha tal mas szik la tömb jét. 

A be ér ke zést kö ve tő en a 
csa pa tok ré szé re to tót osz-
tot tunk ki, amely ben szá-
mot ad hat tak a tú ra so rán 
meg szer zett ter mé sze ti és 
kul túr tör té ne ti is me re te ik-
ről. A meg fej tést kö ve tő en 
az Agg te le ki Nem ze ti Park 
Igaz ga tó ság bar lang tú rá ra 
in vi tál ta a ke rék pá ro so kat, 
a Baradla-barlang rö vid tú ra 
sza ka szán. 

Az ered mény hir de tés re a 
bar lang tú rát kö ve tő en ke-
rült sor. Mi vel idén ki zá ró lag 
fel nőt tek in dul tak a ke rék-
pár tú rán, így az Agg te le ki 
és a Bük ki Nem ze ti Park 
Igaz ga tó ság kép vi se lői úgy 
ha tá roz tak, hogy nem 3, ha-
nem 5 fő dí jat osz ta nak ki a 
leg jobb meg fej tők ré szé re. 

A díj ki osz tást kö ve tő 
sor so lá son a Bük ki és az 
Agg te le ki Nem ze ti Park 
Igaz ga tó ság kü lön dí ja it és 
nye re mény tár gya it ve het-
ték át a sze ren csés nyer te-
sek. 

Bíró Barbara
BNPI

Az Agg te le ki és a Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság az Eu ró pai Nem ze ti Par kok Nap ján (má jus 24.) 2006. má jus 27-én 
– im má ron nyol ca dik al ka lom mal – ke rék pár tú rát szer ve zett Szil vás vá rad ról Agg te lek re. 

Európai Nemzeti Parkok Napja
1909. má jus 24-én ki lenc nem ze ti park nyi tot ta meg ka pu it Své dor szág ban, ezek vol tak a 
kon ti nens el ső nem ze ti park jai. Az eu ró pai vé dett te rü le te ket fel öle lő Europark Szö vet ség 
er re a nap ra em lé kez ve 90 év vel ké sőbb, 1999-ben ün ne pel te meg elő ször az Eu ró pai 
Nem ze ti Par kok Nap ját. Má ra a vi lág 41 or szá gá ban 250 nem ze ti park mű kö dik. Ma-
gya ror szá gon 1973-ban nyílt meg az el ső in téz mény, je len leg 10 nem ze ti park, 36 
táj vé del mi kör zet és 142 ter mé szet vé del mi te rü let ta lál ha tó ha zánk ban, több mint 900 
ezer hek tár vé dett te rü le ten. Nem ze ti park ja ink a ter mé sze ti ér té kek meg őr zé sén és be-
mu ta tá sán túl ma már je len tős sze re pet vál lal nak a vi dék fej lesz tés ben és az ökoturizmus 
meg ho no sí tá sá ban is.  

A ren dez vényt tá mo gat ta: 
Uppony Ön kor mány za ta, Kelemér Ön kor mány za ta, Szil vás vá ra di Ke rék pár köl csön ző

A ke rék pár tú ra em lé ke ze tes pil la na tai a 
www.ektf.hu/eger/kerekpar/ weboldalon te kint he tők meg. 

„KIS FÜR KÉ SZEK” ve tél ked tek 
a Bük ki Nem ze ti Park felsőtárkányi 
ok ta tó- és lá to ga tó köz pont já ban

A Somosi Kör nye zet ne ve lé si Köz pont tá mo ga-
tá sá val há rom lel kes volt somosi pe da gó gus 

(Huszárné Ba lázs Csil la, Susán Il di kó és Mol nár 
Zol tán) eb ben a tan év ben is meg hir det te a „Kis 
Für kész” ter mé szet is me re ti-ter mé szet vé del mi le-
ve le zős ver senyt al só ta go za tos ta nu lók ré szé re, 
amely már ötö dik éve se gí ti azo kat a gye re ke ket, 
akik ér dek lőd nek ha zánk élő vi lá ga és ter mé sze ti 
ér té kei iránt.

A 2005/06-os tan év ben az elő ző évek jó ta-
pasz ta la ta alap ján már re gi o ná lis szin ten (Nóg rád, 
He ves és Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye) folyt a 
ver seny, te hát újabb két me gye kis di ák jai is csat la-
koz hat tak a nóg rá di csa pa tok hoz. Így az idén 23 
csa pat mér te össze a tu dá sát.

A mi is ko lánk nyolc fős csa pat tal (Csi kós Vi vi-
en, Csor ba Ré ka, Ka sza Bog lár ka, Tóth Re gi na, 
Fo dor Ba lázs, Matúz Mar tin, Sikna At ti la, Va sas 
Bá lint), má so dik éve vesz részt ezen a meg mé-
ret te té sen. A ver seny há rom le ve le zős for du ló-
ból és az azt kö ve tő dön tő ből áll. A fel adat la pok 
meg ol dá sa so rán igen ér de kes az is ko lai tan-
anyag tól el té rő, sok ku ta tást igény lő kér dés sel 
ta lál koz tunk. Kü lö nö sen tet szett a fa lunk múlt-
já ról szó ló, a ré gi idők (már majd nem fe le dés be 
me rü lő) mun ka esz kö ze i hez  és te vé keny sé ge-
i hez kap cso ló dó ku ta tó mun ka, ami hez  még a 
nagy szü lők től szár ma zó in for má ci ó kat is fel hasz-
nál hat tuk. A fel ké szü lés so rán az en cik lo pé di ák, 
nö vény- és ál lat ha tá ro zók, tu do má nyos fo lyó-
irat ok, internetes hon la pok, va la mint az Magyar 
Madártani Egyesület ki ad vá nya i nak hasz ná la tát 
is gya ko rol hat tuk. So kat bú vár kod tunk Fe ke te 
Ist ván mű ve i ben is. A te re pi fel ada tok, az ott élő 
nö vé nyek és ál la tok meg fi gye lé se a gye re kek 
ked venc te vé keny sé ge volt, amit rajz zal és fény-
ké pek kel do ku men tál tunk.

Min den for du ló után nagy iz ga lom mal vár tuk az 
ér té ke lést. Pont ja ink alap ján be ju tot tunk a dön tő-
be, ame lyet a Bük ki Nem ze ti Park felsőtárkányi 
ok ta tó- és lá to ga tó köz pont já ban ren dez tek meg 
má jus 12-13-án. Nagy iz ga lom mal ké szül tünk. 
Szűcsné Mát rai Éva igaz ga tó né ni és az Etesi 
Pol gár mes te ri Hi va tal se gít sé gé vel ké nyel me sen 
utaz va ju tot tunk el a dön tő hely szí né re. Egy ha-
tal mas, ké nyel mes, tisz ta, jól fel sze relt épü let ben 
szál lá sol tak el ben nün ket. Ét ke zé sünk ről a né hány 
száz mé ter re lé vő ét te rem ben gon dos kod tak, min-
den ki nagy meg elé ge dett sé gé re.

Pén tek dél után Baráz Csa ba ok ta tá si fel ügye lő 
ve ze té sé vel a Vár-he gyi tan ös vé nyen ha lad va el ju-
tot tunk a Do lo mit bá nyá hoz, ahon nan cso dá la tos 
volt a ki lá tás a Bükk hegy ség „kö ve i re”. A ter mé-
szet vé del mi te rü let egyen ru hás őrei is lel ke sen vá-
la szol tak a sok kí ván csi ver seny ző kér dé se i re.

Va cso ra után is mer ke dés és ró ka va dá szat kö-
vet ke zett. Ez a já ték na gyon iz gal mas, mert csak 
sö tét ben le het ját sza ni, a gye re kek nek se gít ség-
ként csu pán egy elem lám pa szol gált. A ta ní tó né-
nik vol tak a ró kák, a gye re kek a va dá szok. 

Más nap el ér ke zett az utol só meg mé ret te tés 
ide je. A dön tő egy to tó ból és egy te re pi fel adat-
sor ból állt. Az utol só for du ló le bo nyo lí tá sát a nem-
ze ti park két lel kes dol go zó ja, Baráz Csa ba és 
Szabóné Czitor Gab ri el la kör nye ze ti ne ve lő vál-
lal ta el. A zsű ri el nö ke Dr. Ká rász Im re, az eg ri 
Eszterházy Kár oly Fő is ko la Kör nye zet tu do má nyi 
Tan szék ének tan szék ve ze tő je volt.

A dön tő ben már csak négy csa pat ver seny zett 
egy más sal. A ter mé szet is me re ti to tó meg ol dá sa 
után kö vet ke zett a Kő-kö zi tan ös vény be já rá sa, a 
te re pi meg fi gye lés. Itt min den gyer mek a jó meg fi-
gye lő kész sé gé re és a me mó ri á já ra tá masz kod ha-
tott, mert en nek se gít sé gé vel kel lett meg ol da ni a 
te re pi fel adat sort, mely hez nem hasz nál hat tak sem-
mi lyen se gít sé get. Nagy iz ga lom mal ve tet ték be le 
ma gu kat a mun ká ba a csa pa tok, mert az utol só 
erő pró ba dön töt te el, hogy ki nye ri meg a ver senyt.

A zsű ri el nö ke ér té kel te a csa pa tok mun ká ját, 
ked ves, di csé rő sza va it jó volt hal la ni. Az el ső 
he lye zést a felsőtárkányiak sze rez ték meg. A mi 
is ko lánk a má so dik lett, ami nek na gyon örül tünk. 
Galgaguta a har ma dik, Hat van csa pa ta pe dig a 
ne gye dik he lye zést ér te el.

A dön tő ben részt ve vő csa pa tok ér té kes aján dé-
ko kat kap tak, a Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság, 
a KOKOSZ, az MME, az Er dei Is ko la Szol gál ta tók 
Or szá gos Ér dek egyez te tő Ta ná csá nak és a So-
mosi Kör nye zet ne ve lé si Köz pont tá mo ga tá sá val. 

A ver seny min den részt ve vő je: a zsű ri tag jai, a 
fel ada to kat ké szí tő te am tag jai, a kí sé rő pe da gó-
gu sok és a lel kes, bol dog gyer me kek kel le mes 
em lé kek kel gaz da god va bú csúz tak el egy más tól.

Kö szö nöm di ák ja im és a ma gam ne vé ben a 
le he tő sé get, hogy el tölt het tünk  két cso dá la tos 
na pot  a Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság ál tal 
müködtetett er dei is ko lá ban.

Hartl Endréné
az etesi „Kis Für ké szek” fel ké szí tő ta ná ra   

A pro jekt ke re te in be lül végrehajtandó te-
vé keny sé gek rö vid is mer te té se

Az in for má ció szol gál ta tás, is me ret ter jesz-
tés, tá jé koz ta tás ke re tén be lül nyolc al ka lom-
mal (két ha von ta) meg je len te tünk egy, a ha-
tár men ti ré gió nyil vá nos sá gát tá jé koz ta tó, a 
két nem ze ti park igaz ga tó ság (a bük ki és az 
agg te le ki) mű kö dé si te rü le té nek ter mé szet vé-
del mi hely ze tét, a ré gió ter mé sze ti ér té ke it, 
az ak tu á lis „zöld ese mé nye ket” be mu ta tó pe-
ri o di kát – amely nek el ső szá mát tart ja ke zé-
ben a ked ves ol va só – ZÖLD HO RI ZONT 
cím mel. Az új ság ban meg je le nő írá sok kal, 
köz le mé nyek kel be mu tat juk a ter mé szet-
vé de lem szer ve ze ti fel épí té sét és mű kö dé si 
jel le gét, a Nem ze ti Ter mé szet vé del mi Alap-
terv ben meg fo gal ma zott te vé keny sé ge ket, 
a vé dett ter mé sze ti te rü le tek ele me it, há ló za-
tát, az élőhelyvédelmi irány el ve ket és prog ra-
mo kat, a NATURA 2000 Há ló zat te rü le te it 
és a hoz zá kap cso ló dó jog sza bá lyo kat, a ter-
mé szet vé del mi ke ze lé si ter ve ket, a gya kor la ti 
ter mé szet vé del mi te vé keny sé ge in ket. A la pot 
az Észak-ma gyar or szá gi ré gi ó ban (Nóg rád, 
He ves és Bor sod-Aba új-Zemp lén me gyék-
ben ter jeszt jük, össze sen 20 000 pél dány ban.
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ezer hek tár vé dett te rü le ten. Nem ze ti park ja ink a ter mé sze ti ér té kek meg őr zé sén és be-
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Uppony-
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A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi-
nisz ter ren de le te alap ján a nem ze-

ti park igaz ga tó sá gok lét re hoz ták a 
Nem ze ti Park Ta ná cso kat. Ezek nek a 
szak em be rek ből ál ló szer ve ze tek nek 
a fel ada ta a nem ze ti park igaz ga tó sá-
gok mun ká já nak vé le mé nye zé se, se gí-
té se, tö rek vé se ik tá mo ga tá sa, kép vi se-
le te a nagy kö zön ség fe lé.

A BNP Ta nács 2005 őszén ala-
kult meg. Tag jai – aki ket az igaz ga tó-
ság kért fel az együtt mű kö dés re – a 
nem ze ti par kok vé del mi és ok ta tá si, 
be mu ta tá si mun ká já hoz kap cso ló dó 
szak em be rek, il let ve ci vil szer ve ze tek 
kép vi se lői:

Dr. Ko vács Je nő nyugalmazott 
er dész, az EGERERDŐ Rt. volt ve zér-
igaz ga tó ja, az MTA tisz te let be li tag ja, 

az Er dé sze ti Egye sü let He ves me gyei 
cso port já nak ve ze tő je.

Var ga Bé la nyugalmazott er dész, 
az er dők természetközeli mó dú ke ze-
lé sét tá mo ga tó Pro Silva Egye sü let 
ve ze tő je.

Dr. Su ba Já nos Pro Natura Díjas 
bo ta ni kus, nyugalmazott egye te mi ta-
nár, a Bükk hegy ség fló rá já nak ki vá ló 
is me rő je.

Dr. Ká rász Im re fő is ko lai ta nár, az 
eg ri Eszterházy Kár oly Fő is ko la Kör-
nye zet gaz dál ko dá si tan szék é nek ve-
ze tő je, je les is me ret ter jesz tő, több 
bük ki tan ös vény ki ala kí tó ja, a Bükk 
ter mé sze ti vi szo nya it be mu ta tó is-
me ret ter jesz tő ki ad vány ok szer ző je.

Dr. Fűköh Le ven te muzeológus, a 
gyön gyö si Mát ra Mú ze um igaz ga tó ja, 

az Északi-közép hegy ség ter mé sze ti 
vi szo nya i nak ki tű nő is me rő je.

Hegyessy Gá bor zo o ló gus, a Sá ros-
pa ta ki Mú ze um mun ka tár sa, a Zemp lé-
ni-hegy ség és az észak-ma gyar or szá-
gi ro var vi lág szak ér tő je.

F. Nagy Zsu zsan na, Öko ló gi ai In té-
zet Mis kolc

Fü zér Zsolt, Hat va ni Kör nye zet vé-
del mi Egye sü let

A ta nács el nö ke Gasztonyi Éva nyu-
gal mazott geo ló gus, a BNPI föld ta ni 
és táj vé del mi osz tá lyá nak volt ve ze tő-
je, a Föld ta ni Örök sé günk Ter mé szet-
vé del mi Egye sü let és a Kap tár kő Kul-
tu rá lis és Ter mé szet vé del mi Egye sü let 
ala pí tó tag ja, az élet te len ter mé sze ti 
ér té kek vé del mé nek kép vi se lő je.

A Ta nács alap sza bá lya ér tel mé ben 
ne gyed éven ként ül össze és a Bük-

ki Nem ze ti Park te vé keny sé gé vel kap-

cso la tos ak tu á lis kér dé se ket tár gyal ja 
meg, ezek ről nyil vá nít vé le ményt.

Az ed di gi ta nács ülé sek té mái a 2005. 
évi át szer ve zé sek kö vet kez mé nyei, a 
BNP 2006. évi ter mé szet vé del mi te vé-
keny sé ge, a 2006. évi pá lyá za tok, ter ve-
zett fej lesz té sek vol tak, va la mint 
ki he lye zett ülé sen a Nóg-
rád me gyei, el ső sor ban 
az Ipoly tarnóci  Ős-
ma rad vá nyok 
TT pá lyá-

za tok ból tör té nő fej lesz té si ter ve i vel is-
mer ked tek meg a ta nács tag ok.

A kö vet ke ző ta nács ülés ok tó ber-
ben lesz, té má ja a répáshutai er dé-
szet 10 éves er dő ter ve és en nek 
ter mé szet vé del mi vo nat ko zá sai , 
va la mint a Tarna–Zagyva víz gyűj tő 

gazdálkodási ter ve.

Visszapillantó
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A ter mé szet vé del mi cé lú ke ze-
lés szem pont já ból ta lán a leg-

je len tő sebb és leg sé rü lé ke nyebb 
élő he lyek a gye pek, me lyek ha-
zánk legerdősültebb nem ze ti 
park já ban, a Bük ki Nem ze ti 
Park ban több, mint ezer hek-
tárt fog lal nak el. Társulástani 
szem pont ból a leg kü lön bö zőbb 

gye pek tar toz nak ide, jel leg ze-
tes faj össze té te lű, kü lön bö ző 
élet kö zös sé gek nek biz to sít va 
élő he lyet.

A nem ze ti park ban lé vő gye-
pek – ter mé szet vé del mi ke ze-
lés szem pont já ból – két nagy 
ka te gó ri á ba so rol ha tók:

1. Az el ső be tar toz nak azok 
a gye pek, ame lyek nem igé nyel-

nek ak tív ter mé szet vé del mi 
ke ze lé si be avat ko zást. Ezek az 
ún. edafikus jel le gű gye pek („ős-
gye pek”), mint pél dá ul a szik la-
gye pek, tö bör ré tek, sztyep ré tek. 
Ezek olyan élő he lyek, ame lyek 
min den be ha tás ra ér zé ke nyen re a-
gál nak: a fe le lőt len tu ris ták tűz ra-
ká sa, sze me te lé se, a nagy lét szám-
ban je len le vő, táj ide gen muf lon 
ta po sá sa, a nem át gon dolt er dő-
sí té sek ma ra dan dó kárt okoz hat-
nak ezek ben a gye pek ben.

2. A má sik nagy cso port ba 
azok a gye pek so rol ha tók, ame-
lyek fenn tar tá sá hoz ak tív ter mé-
szet vé del mi be avat ko zá sok ra 
van szük ség: ezek a he gyi ka szá-
ló ré tek, a hegy lá bi le ge lők, a fás-
le ge lők, a ka szált al jú gyü möl csö-
sök és az egy ko ri sző lők he lyén 
ki ala kult fél szá raz gye pek.

Az ir tás ere de tű he gyi ré te ket 
ko ráb ban a rend sze res ka szá lá-
sok tar tot ták fent. A hegy ség 
te rü le tén (Répáshuta, Bükk-
szentkereszt) és a hegy lá bi fal-
vak ban lé vő ál lat ál lo mány té li 
ta kar mány igé nyét a dús füvű 
he gyi ka szá lók ról biz to sí tot ták 
egy kor a gaz dák. Az ál lat tar tás 
össze om lá sá val, az ál lat ál lo mány 

fel szá mo ló dá sá val a ré te ket fenn-
tar tó ka szá lá sok is el ma rad tak. 
A ka szá lá sok el ma ra dá sá val a ré-
tek gyep szer ke ze te és faj össze té-
te le át ala kul, vég ső stá di um ban 
beerdősülnek. Az így át ala ku ló 
ré tek el vesz tik azo kat a jel leg ze-
tes – szá mos vé dett ál lat- és nö-
vény faj al kot ta – kö zös sé ge i ket, 
ame lyek fenn tar tá sa, meg őr zé se 
az ál la mi ter mé szet vé de lem fel-
ada ta.

A ter mé szet vé del mi szem pont-
ból fon tos élő he lyek és kö zös sé ge-
ik meg őr zé se ér de ké ben az itt élő 
vé dett fa jok igé nye i nek fi gye lem-
be vé te lé vel a nem ze ti park igaz-
ga tó ság szer ve zi a ré tek ko ráb bi 
ál la pot ba va ló vissza ál lí tá sát (rét-
re konst ruk ció) és a ter mé szet vé-
del mi, öko ló gi ai szem pont ból 
leg ked ve zőbb ál la pot ban va ló 
meg tar tá sát (rét fenn tar tás ka szá-
lás sal). Ah hoz, hogy a ke ze lé sek 
meg fe le lő mó don tör tén je nek, 
vizs gál ni kell egy részt a gye pe ket 
fenn tar tó, egy kor jel lem ző ha gyo-

má nyos gaz dál ko dá si for má kat, 
más részt a vé den dő ter mé sze ti 
ér té kek kö rét. A két prob lé ma-
kör fi gye lem be vé te lé vel le het 
ki dol goz ni azt a ke ze lé si el já rást, 
amely a ter mé szet vé del mi, táj ké-
pi, gaz dál ko dás tör té ne ti ér té ke ik-
kel együtt őr zi meg a gye pe ket.

A he gyi ka szá lók kal el len tét-
ben a hegy lá bi – szin tén ir tás ere-

de tű – le ge lő kön, fás le ge lő kön le gel-
tet ték, mak kol tat ták a fal vak 
ál lat ál lo má nyát. A meg fe le lő 
szá mú ál lat le gel te té se tar tot ta 
élet ben a gye pe ket. A le gel te tés 
mel lett a pász to rok bi zo nyos fo-
kú le ge lő-kar ban tar tást is vé gez-
tek: a jó szág szá má ra ehe tet len, 
szú rós nö vé nye ket fo lya ma to san 
„ki gyom lál ták” a le ge lők ről. 
A fás le ge lők nemcsak a le ge lő 
jó szág nak biz to sí tot tak jó mi nő-
sé gű ta kar mányt, ha nem a mak-
kol ta tás ra is al kal ma sak vol tak. 

Má ra ezek a gaz dál ko dá si 
for mák meg szűn nek. A ha gyo-
má nyos ál lat tar tás el tű né sé vel 
ezek a gyep te rü le tek át ala kul-
nak: a he gyi ka szá lók és a hegy-
lá bi le ge lők gyo mo sod nak, cser-
jé sed nek, majd beerdősülnek. 
A nem ze ti park igaz ga tó sá ga 
a ne ga tív fo lya ma tok meg elő-
zé se ér de ké ben a leg je len tő-
sebb gye pe ket olyan ál la pot ba 
hoz ta, hogy az ősi, ex ten zív 
le gel te té ses ál lat tar tás sal új ból 
hasz no sít ha tók le gye nek. Je len-
leg, a meg fe le lő ter mé szet vé-
del mi cé lú ke ze lés ér de ké ben 
mint egy 200 ha-on le gel nek 
ma gyar szürkemarhák és 100 
ha-on le gel tet nek rac ka, il let ve 
gyimesi rac ka ju hok kal.

Az ak tív ter mé szet vé del mi 
be avat ko zást igény lő gye pek-

hez le het so rol ni azo kat a 
ha gyo má nyos mű ve lé sű gyü möl-
csö sö ket, ame lyek al ját rend sze-
re sen ka szál ták. Ilyen al más-, 
szil vás ker tek vol tak a Bükk 
hegy ség dé li és észa ki elő te-
ré ben lé vő fal vak ha tá rá ban. 
Ezek nek a gyü möl csö sök nek 
a több sé ge a beerdősülés elő-
re ha la dott stá di u má ban van, 
a ha gyo má nyos gaz dál ko dás 
meg szű né se kö vet kez té ben. 
Új bó li ke ze lé sü ket az igaz ga-
tó ság ker té szek és ter mé szet-
vé del mi szak em be rek kö zös 
mun ká já val ké szí ti elő.

Az ilyen má sod la gos ere de-
tű gye pe ket az év szá zad ok óta 
fo lyó ősi gaz dál ko dá si for mák 
tar tot ták élet ben. A hasz ná la-
tuk meg szűn té vel a gye pek 
el vesz tik azo kat a ter mé sze ti, 
táj- és gaz dál ko dás tör té ne ti 
ér té ke i ket, ame lyek ér de ké ben 
a vé det té nyil vá ní tá suk meg tör-
tént. An nak ér-
de ké ben, hogy 
ezek a ki emelt je len-
tő sé gű élő he lyek 
fenn ma rad ja-
nak, szük sé ges 
a ter mé szet vé del-
mi be avat ko zás, a ter-
mé szet vé del mi cé lú ke ze lés. 

Ilonczai Zol tán
BNPI

Látogassa meg!
Gyep ke ze lés a Bük ki 
Nem ze ti Park te rü le tén
Gyep ke ze lés a Bük ki 
Védjük együtt!

A 3 mil lió eurót meg ha la dó 
össz költ sé gű be ru há zás pénz-

ügyi fe de ze tét az Agg te le ki 
Nem ze ti Park egy PHA RE pá-
lyá zat tal és kor mány za ti társ fi-
nan szí ro zás sal te rem tet te elő. A 
bar lang re konst ruk ci ó ja so rán 
a ré gi mű sza ki be ren de zé sek 
el bon tás ra ke rül tek: jár dá kat, 
hi da kat, kor lá to kat, elekt ro mos 
esz kö zö ket, a vi lá gí tást, a víz- 
és a kom mu ni ká ci ós rend szert 
tá vo lí tot ták el. Új jár dák, rozs-
da men tes acél kor lát, lép csők, 
hi dak, új elekt ro mos rend szer 
(vi lá gí tás, vész vi lá gí tás, au to ma-
ti kus ve zér lés) te szik biz ton sá go-
sab bá a tú rá zást. Az át ala kí tott, 
fo lya ma tos ív men tén ha la dó jár-
da vo nal és a szint kü lönb sé gek 
ki egyen lí té se a tú rá zók ké nyel-
mét szol gál ja. A ki vá ló akusz-
ti ká val ren del ke ző Óri á sok ter-
mé ben egy infra táv irá nyí tá sú, 
zárt klí ma kam rá ba te le pí tett 
HI FI le ját szó gon dos ko dik a pá-
rat lan ze nei él mény ről. A já rat 
tel jes hosszá ban köz mű csa tor-
na, víz há ló zat, szenny víz-nyo-
mó cső lé te sült. A kor sze rű vi lá-
gí tás tech ni kai meg ol dá sok is a 
bar lang szép sé gét hang sú lyoz-
zák, il let ve a kis ener gia igé nyű 
ál ta lá nos- és dísz vi lá gí tás se gít 
meg előz ni a lám pa fló ra ki ala ku-

lá sát. A bar lang ban el he lye zett 
be ren de zé sek mi ni má lis kar ban-
tar tást igé nyel nek, ez zel is csök-
kent ve a kör nye ze ti ter he lést. 
A hosszú élet tar ta mú esz kö zök-
nek és anya gok nak kö szön he tő-
en a bar lang több év ti ze den át 
je len tő sebb be ru há zás nél kül 
üze mel tet he tő lesz.

A vö rös-tói bar lang be já rat-
ra új, há rom szin tes ki szol gá ló 
lé te sít mény épült, mely ben he-
lyet ka pott a bar lang be já rat, 
pénz tár, in for má ci ós iro da, 
elő adó te rem, bü fé, aján dék-
bolt. A mo dern, au di o vi zu á lis 
esz kö zök kel fel sze relt elő adó-
te rem ben al kal ma nyí lik a 
lá to ga tók nak a nem ze ti park 

ter mé sze ti és kul tu rá lis ér té-
ke i nek ta nul má nyo zá sá ra, 
il let ve ide ig le nes ki ál lí tá sun-
kon a bar lang fel újí tás előt ti 
ar cu la tát te kint he tik meg. 
Nem csak az alap ve tő inf ra-
struk tu rá lis cé lo kat hi va tott 
ki elé gí te ni az épü let, ha nem 
esz té ti kai él mény ben is ré sze-
sí ti a ki rán du lót.

A vö rös-tói bar lang tú ra so-
rán a ven dé gek kb. 2 órás, 2,3 
km-es sé tát te het nek a Bara-
dla-barlang vö rös-tói be já ra tá-
tól (ami Agg te lek és Jósvafő 
köz sé gek kö zött ta lál ha tó) a 
jósvafői ki já ra tig. A tú ra út vo-
na la a Styx-patak med re men-
tén ha lad, érint ve ha zánk leg-

ma ga sabb ál ló csepp kö vét, a 
19 m ma gas Csil lag vizs gá lót, 
va la mint a bar lang leg na gyobb 
ter mét, az Óri á sok-ter mét, 
ahol rö vid ze ne hall ga tás ra is 
sor ke rül. A vö rös-tói lá to ga tó-
köz pont ban min dennap 10.00 
órai kez det tel szte reó (3D-s) ve-
tí tés re is sor ke rül.

Sze re tet tel vár juk min den 
ked ves ven dé gün ket a Barad la-
barlang meg újult sza ka szán, s bí-
zunk ben ne, hogy erő fe szí té se ink 
nyo mán Önök biz ton sá go sabb, 
ké nyel me sebb mó don is mer he-
tik meg ha zánk e pá rat lan szép-
sé gű ter mé sze ti kin csét.
Tolnay Zsuzsa – V. Litkey Krisztina

ANPI

A Bük ki Nem ze ti Park Igaz-
ga tó ság 2003. szep tem ber 

26-án avat ta fel az épü lő ok ta-
tó- és lá to ga tó köz pont hoz tar to-
zó tan ös vény-há ló za tát. 2005. 
szep tem ber 23-án az el ké szült 
lé te sít ményt Persányi Mik lós 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi 
mi nisz ter ad ta át a nagy kö zön-
ség nek.

A Bük ki Nem ze ti Park Igaz-
ga tó ság Felsőtárkányban 
ki ala kí tott Nyu ga ti Ka pu Lá-
to ga tó- és Ok ta tó köz pont ja 

a Bükk hegy ség ter mé sze ti 
ér té ke i nek be mu ta tá sa mel-
lett a kör nye ze ti ne ve lést, a 
ter mé szet is me re ti ok ta tást 
és az ökoturizmust szol gál-
ja. A felsőtárkányi Szik la-for rás 
mel let ti tó nál, a Bük ki Nem ze ti 
Park pe re mén meg épült lá to ga-
tó köz pont a Bükk hegy ség be 
ér ke zők szá má ra ter mé szet vé-
del mi, tu risz ti kai in for má ci ó kat, 
az elő re be je lent ke zett cso por-
tok szá má ra ter mé szet is me-
re ti prog ra mo kat nyújt. A lá to-
ga tó köz pont ban be ren de zett 
Karszt és élő vi lá ga cí mű 
ki ál lí tás di o rá mák, tab lók, fény-
ké pek, va la mint egy dom bor za ti 
ma kett se gít sé gé vel ad szem-
lé le tes ké pet a nem ze ti park 
ter mé sze ti és kul túr tör té ne ti 
ér té ke i ről, a ter mé szet vé del mi 
te vé keny ség ről. 

A ven dé gek a ki ál lí tás mel lett 
to váb bi in for má ci ó kat kap hat nak 
a vé dett ter mé sze ti te rü le tek lá-
to ga tá sá nak sza bá lya i ról, a nem-
ze ti park lá to gat ha tó te rü le te i ről, 
a bük ki te le pü lé sek lát ni va ló i-
ról, prog ram ja i ról, to váb bá is me-
ret ter jesz tő ki ad vá nyo kat, köny-
ve ket, tér ké pe ket vá sá rol hat nak. 
A köz pont ból ter mé szet is me re ti 
tan ös vé nyek, tu ris ta utak, jel zett 
er dei ke rék pár utak in dul nak ki, 
va la mint az épü let mel lett ta lál-
ha tó a Felsőtárkányi Ál la mi Er-
dei Vas út in dí tó ál lo má sa. A fo ga-

dó épü let előt ti tó par ti sé tá nyon 
egy geo ló gi ai be mu ta tó he lyet, 
kő zet par kot is ki ala kí tott az igaz-
ga tó ság. A lé te sít mény fej lesz tés-
sel pár hu za mo san, an nak kül ső 
kör nye ze té ben, a köz ked velt 
Felsőtárkányi-tó és kör nye ze te 
is meg újult. Felsőtárkány te hát 
egy aránt ide á lis hely szí ne is ko-
lai, kör nye ze ti ne ve lé si, ter mé-
szet is me re ti és sza bad idős csa-
lá di prog ra mok nak.

 Az er dei is ko la 40 fő el szál-
lá so lá sá ra al kal mas épü let tel, 
kö zös sé gi he lyi sé gek kel, fog-
lal koz ta tó val, a köz pon ti épü let 
– szak mai ta nács ko zá sok, to-
vább kép zé sek, kon fe ren ci ák 
meg tar tá sá ra al kal mas – elő-
adó te rem mel ren del ke zik, a 
kert ben pe dig egy 100 m2-es 
fe dett fog lal koz ta tó, va la mint 
sátorozóhely áll a szer ve zett 
prog ra mok ven dé gei ren del ke-
zé sé re. Az er dei is ko la prog ram 
ke re té ben – kör nye ze ti ne ve lő 
és ter mé szet vé del mi szak em be-
rek ve ze té sé vel – te re pi fog-
lal ko zá sok ré vén tá rul fel az 
er dők, gye pek, vi zes élő he-
lyek élő vi lá ga, a hegy ség 
föld tör té ne ti múlt ja, az e 
tá jon le te le pe dett né pek 
ré gé sze ti, tör té ne ti, nép-
raj zi ha gya té ka, va la mint 
a nem ze ti park ban 
zaj ló ter mé szet vé-
del mi te vé keny-

ség. A bel ső fog lal ko zá so kat 
mik ro szkó pos meg fi gye lé sek, 
dia ve tí té ses elő adá sok, ás-

vány-, kő zet-, nö vény- és ál lat-
ha tá ro zók hasz ná la ta, já té-

kos ve tél ke dők, kéz mű ves 
fog lal ko zá sok te szik vál-
to za tos sá.

A lá to ga tó köz pont át-
adá sá val eggyel több 
le he tő ség nyí lik a ter-
mé sze ti kör nye ze-
tünk höz igé nye sen 

vi szo nyu ló, a 

ter mé szet tel har mó ni á ban élő 
tár sa da lom for má lá sá ra, az 
ökoturizmus ter mé szet vé del mi 
szem pon tú fej lesz té sé re. A Bük-
ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság 
mun ka tár sai sze re tet tel vár ják a 
lá to ga tó kat, ki rán du ló kat. 

A ki ál lí tás hét fő és kedd ki-
vé te lé vel 10 órától 16 óráig tart 
nyit va. Az er dei is ko lai cso por-
tok, tá bo ro zók, szak mai tú ra ve-
ze tést igény lők je lent ke zé sét az 
igaz ga tó ság kö zön ség szol gá la ti 
osz tá lya fo gad ja. 

A Baradla-barlang Vö rös-tó – Jósvafő 
közötti sza ka szá nak fel újí tá sa és a 
Vö rös-tói Lá to ga tó épü let ki ala kí tá sa

Sze re tet tel hívjuk
a Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság 
felsőtárkányi ok ta tó-
és lá to ga tó köz pont já ba!

fo lyó ősi gaz dál ko dá si for mák 
tar tot ták élet ben. A hasz ná la-
tuk meg szűn té vel a gye pek 
el vesz tik azo kat a ter mé sze ti, 
táj- és gaz dál ko dás tör té ne ti 
ér té ke i ket, ame lyek ér de ké ben 
a vé det té nyil vá ní tá suk meg tör-
tént. An nak ér-
de ké ben, hogy 
ezek a ki emelt je len-
tő sé gű élő he lyek 

nak, szük sé ges 
a ter mé szet vé del-
mi be avat ko zás, a ter-
mé szet vé del mi cé lú ke ze lés. 

Ilonczai Zol tán

1. kép:  Erdei iskolások 
a Vár-hegyi 
tanösvényen

2. kép:  Környezetismereti 
vetélkedő a láto-
gatóközpontban

3. kép:  Téli foglalkozás 
a Kő-közi tanös-
vényen

4. kép:  Az oktató- és 
látogatóközpont 
télen is várja 
vendégeit

2 

3 

4 Fotók: Baráz Csaba

A 2005-ös év ket tős év for-
du lót je len tett az Agg te le ki 
Nem ze ti Park szá má ra, hi szen  
20 éve nyil vá ní tot ták a te rü-
le tet nem ze ti park ká, il let ve 
10 éve, hogy vi lág örök sé gi 
rang ra emel ked tek az Agg te-
le ki-karszt bar lang jai. Az év-
for du ló hoz kö tőd ve nyílt meg 
a Baradla-barlang fel újí tott 
Vö rös-tói sza ka sza és az új Lá-
to ga tó köz pont, me lyet 2005 
jú ni us 3-án Persányi Mik lós 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi 
mi nisz ter ava tott fel.

2 Fotók: ANPI archív

1 

1. kép:  A Baradla-bar-
lang felújítási 
munkálatai

2. kép:  A Vörös-tói 
Látogatóépület A nem ze ti park te rü le tei mel lett ha-

son ló gyep ke ze lé se ket vég zünk 
a Mát rai, a Zemp lé ni, a Tarnavidéki, 
a Láz bér ci, a Kelet-Cserháti és a 
Karancs–Medves Táj vé del mi Kör ze-
tek ben. A mát rai és a zemp lé ni he gyi 
ré tek a bük ki ek hez ha son ló ke ze lés ben ré sze-
sül nek. A Kelet-Cserháti, a Láz bér ci Táj-
vé del mi Kör ze tek ben lé vő félsz áraz gyep-
tí pu sok nál az invázív nö vény fa jok (pl. akác) 
ter je dé se és a rend szer te len, el ső sor ban ta va-
szi gyúj to ga tá sok el len kell vé de kez nünk.

Ki emelt ér té ket kép vi sel nek a Tarnavidéki 
Táj vé del mi Kör zet rej tett völ gye i ben ki ala-
kult üde gye pek: magassásos mo csa rak, lá-
pi magaskórósok. Ezek a rend kí vül ér té kes 
ned ves élő he lyek a víz ház tar tá si vi szo nyok 
cse kély vál to zá sá ra is azon nal re a gál nak. A 
meg fe le lő víz ház tar tás biz to sí tá sa mel lett 
kü lön bö ző ka szá lá si kí sér le tek el in dí tá sá val 
pró bál juk a he lyes ter mé szet vé del mi ke ze lé-
si mó do kat meg ta lál ni.

A To kaj–Bod rog zu g Táj vé del mi Kör-
zet má sod la gos (em be ri ha tás ré vén ki ala-

kult) sztyep rét je in élő fo ko zot tan vé dett 
fa jok meg őr zé se ér de ké ben vég zünk gyep-
ke ze lé se ket: a cserjésedés meg ál lí tá sa, az 
invázív, táj ide gen nö vény fa jok vissza szo rí tá-
sa olyan fo ko zot tan vé dett nö vény- és ál lat-
faj ok meg őr zé se ér de ké ben tör té nik, mint pl. 
a gyap jas csüd fű (Ast ra galus dasyanthus) 
és a csüd fü vön élő ze fír (fó ti) ple be jus bog-
lár ka (Ple be jus sephirus).

A Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság 
al föl di táj vé del mi kör ze te i ben ha tal mas 
te rü le te ken fo lyik ter mé szet vé del mi szem-

pon tú gyep ke ze lés. Eze ket a mun ká la to-
kat el ső sor ban az igaz ga tó ság gal bér le ti 
vi szony ban ál ló ma gán gaz dál ko dók vég zik. 
A gye pek hasz no sí tá sa itt nem ki zá ró lag 
ter mé szet vé del mi célt szol gál, de min den 
eset ben a ter mé szet vé del mi elő írá sok be-
tar tá sá val tör té nik. A gaz dál ko dók a ter-
mé szet vé del mi elő írá sok mi att ki eső jö ve-
del mü ket egyéb ál la mi for rá sok ból tud ják 
pó tol ni, mint pél dá ul az Ag rár-kör nye zet-
gaz dál ko dá si Prog ram Ér zé keny Ter mé sze-
ti Te rü le tek tá mo ga tá si rend sze re.  I. Z.

A ter mé szet vé del mi ke ze lés 
rend kí vül össze tett fel adat, 
hi szen az er dős te rü le tek-
től, a gye pe ken, me ző gaz-
da sá gi te rü le te ken át a vi-
zes élő he lye kig min de nütt 
elő for dul nak olyan ter mé-
sze ti ér té kek, ame lyek meg-
őr zé sé hez, fej lesz té sé hez a 
nem ze ti park igaz ga tó ság 
ter mé szet vé del mi cé lú ke ze lé si 
be avat ko zá sa szük sé ges.

1   Fotó: Sulyok József

2 Fotó: Ilonczai Zoltán

3 Fotó: Ilonczai Zoltán

1. kép:  Ménes a Bükk-
fensíkon

2. kép:  A gyepkezelés 
keretében hegy- 
és dombvidéki 
lápokban is kezelési 
kísérleteket 
végzünk

3. kép:  Szürkemarha 
gulya egy bükkal jai 
legelőn

1   



14  |  2006. 09. 2006. 09.  |  15

Ész kö szö rű   Összeállította: Császár Zsuzsanna

Filmek

Bükki Nemzeti Park 
DVD és videokazetta 2002. 
Az 50 perces film a Bükki 
Nemzeti Park természeti 
értékeit és természetvédelmi 
kezelésüket mutatja be. 

Bükki Nemzeti Park

Színek szárnyán 
Nappali lepkéink 
védelmében 
Video kazetta 2002. 
A 20 perces kisfilm védett 
nappali lepkéinket mutatja be. 

A Bükki Nemzeti Park 
Hegyek, erdők, em-
berek 
2002, 620 oldal + 32 
oldal színes melléklet, B5 
for má tum, keményborítós. 
A kötetet 150 színes fotó 
és három színes térképmel-
léklet egészíti ki. A Bükk 
hegység – és tágabb földrajzi 
környezete, a Bükk-vidék – 
földrajzi helyzetének, földtani 
felépítésének ismertetésétől, 
növény- és állat világának 
bemutatásán át a hegy-
vidéken és a környezetében 
le te le pedett népek régészeti, 
tör téneti, néprajzi hagyat-
ékának számbavételéig ill. 
a Bükki Nemzeti Parkban 
végzett természetvédelmi 
tevékenység elemzéséig ível 
e monografikus igényű kötet 
tanulmányainak sorozata. 

A Bükki Nemzeti Park 

Szent István-barlang 
2004, 24 oldal, A5 for má tum, 
puha borítós. 
Az is mer tető füzet a bükki 
Nagy-fennsík dél ke leti 
lábánál, a Szinva és a Ga-
radna pa tak ok ta lál kozásánál 
ta lál ható Lillafüred egyik 
ne ve ze tes ségével a Szent 
István-barlang tör té ne tével, 
állat világával, látnivalóival 
ismerteti meg az olvasót.

Szent István-barlang

Bükk-fennsíki tanösvé nyek 
Tanösvények a Bükki Nemzeti 
Parkban – 4. 
2003, 40 oldal + 4 ol dal 
színes melléklet, A5 for má-
tum, puha borítós. 
A kiad vány a Bükk-fenn sí kon 
lévő három tanös vény nek 
az értékeit és lát ni va lóit 
témakörök sze rint (földtani 
felépítés, karszt for makincs, 
karszt víz, növényvilág, ál-
latvilág, ember a fennsíkon, 
természetvédelem, gyep-
kezelés) mutatja be.

Bükki Nemzeti Park 
kerékpáros térképe 
Méretarány 1: 75 000. 
A térkép a Nemzeti 
Park területét ábrázolja, 
jelöli a kerékpárutakat és a 
kerékpárkölcsönzőket, vala-
mint javasolt túrákat közöl. 
A térkép hátoldalán rövid 
leírást tartalmaz a nemzeti 
parkról, valamint ismerteti a 
bükki településeket. 
A térkép magyar, angol és 
német nyelven is kapható.

Könyvek

Térkép

Programok
...volt
Jú li us 8-án te re pi is me ret szer ző kör úton jár tunk. Bo ta ni-
kus tú rán ve het tek részt azok, akik töb bet sze ret tek vol-
na meg tud ni a Bük ki Nem ze ti Park nö vény vi lá gá ról vagy 
csak egy sze rű en egy kel le mes nyá ri tú rá ra vágy tak a ter-
mé sze ti kör nye zet ben. A 7 km-es tú rán Felsőtárkányból 
gya lo gol hat tak át Síkfőkútra a Kőbánya-lápa, a Kövesdi-
kilátó, a Vár kú ti Tu ris ta ház, és a Bük kös-völgy érin té sé-
vel. 

Jú li us 28–30. „Mű vé sze tek Zöld je” – nem ze ti par kok 
Zöld Ud va ra a Mű vé sze tek Völ gye ren dez vény ke re té ben. A 
sok-sok szí nes prog ram és for ga tag kö ze pet te ta lál hat ták a 
nem ze ti par kok stand ja it, ahol gaz dag tu risz ti kai és ok ta-
tá si aján la tok kal, va la mint er dei is ko lai szál lás kí ná lat tal, gaz-
dag prog ram vá lasz ték kal és kéz mű ves be mu ta tók kal vár ták 
a Völgy ven dé ge ket. 

Jú li us 30. Répáshuta – Bükkszentkereszt ke rék pár tú-
ra: a Hu ta-te le pü lé se ket ke res tük fel ke rék pá ron és en nek 
ke re té ben ősi mes ter sé gek nyo ma it ku tat tuk. A Gyer tyán-
völgy ben az egy ko ri üveg hu ta te le pü lés re konst ruk ci ó ját 
lá to gat tuk meg. A te le pü lé se ken ta lál ha tó táj há zak lá to-
ga tá sá val az üveg ké szí tés tár gyi em lé ke it is meg cso dál tuk, 
valamint a te le pü lé sek tör té ne té vel, s a bükkszent ke reszti 
mész ége tő ke men cék nél egy ősi mes ter ség gel is megis mer-
ked tünk.

Jú li us 29. – au gusz tus 4. Öko-tábort szer ve zett 8–14 
éves gyer me kek ré szé re a „He gye ző” Ke rék pá ros Ter mé szet-
vé del mi Egye sü let, a Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság gal 
együtt mű kö dés ben a felsőtárkányi Nyu ga ti Ka pu Ok ta tó - 
és Lá to ga tóköz pont Er dei Is ko lá já ban. A tá bor ide je alatt a 
gyer me kek nek le he tő sé ge nyílt az is ko lai ke re tek kö zött el sa-
já tí tott is me re te ket ter mé sze ti kör nye zet ben is meg vizs gál ni, 
meg ta pasz tal ni.

Jú li us 31. „Fű ben, fá ban or vos ság” – gyógy te á kat ké szí tet-
tünk sa ját gyűj té sű gyógy nö vé nyek ből. Egy kel le mes dél előt-
ti prog ra mon ve het tek részt az ér dek lő dők a felsőtárkányi 
lá to ga tó köz pont ban, amely so rán a hasz nos és gyógy nö vé-
nyek kel is mer ked tek a ba rát-ré ti gyógy nö vény-ismereti tú ra 
so rán. 

Au gusz tus 26. Vár tú ra a Zemp lén ben, a boldogkőváraljai 
és a re gé ci vár meg te kin té se. A Zemp lé ni Táj vé del mi Kör zet 
dél nyu ga ti fe lé ben ka lan doz tunk, vár tú rán jár tunk au gusz tu-
si te ma ti kus tú rán kon. Akik részt vet tek a rég múlt idő ket 
idé ző tú rán kon, be te kin tést nyer het tek két zemp lé ni vár tör-
té ne té be, s a tú ra so rán meg is mer ték a vé dett te rü let egy kis 
szeg le tét. 

Au gusz tus 26. Gya log tú ra a Vár-hegy re a noszvaji Szil va-nap 
ke re té ben. A Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság ter mé szet is me-
re ti ki ad vá nya i val, tu risz ti kai és ok ta tá si prog ram kí ná lat tal 
vár ta az ér dek lő dő ket a noszvaji Gaz da ház ud va rán. A ren-
dez vény ki egé szí tő prog ram ja ként gya log tú rát szer vez tünk 
a Vár-hegy re. A tú ra az aláb bi út vo na lon ve ze tett: Síkfőkút 
– Kövesdi-kilátó – Vár-hegy – Vár kú ti Tu ris ta ház – Noszvaj. 

Augusztus 26-án bemutatkoztak a bőregerek. A Bükki 
Nemzeti Park Igazgatóság első alkalommal kapcsolódott az 
Európa-szerte megrendezésre kerülő, denevéreket bemutató, 
népszerűsítő Denevérek Éjszakája elnevezésű rendezvényhez.
A 17 órakor kezdődő rendezvényen először is előadások 
keretében ismerhettük meg jobban a denevéreket. Naple-
mente után a tó körül felállított speciális hálóval fogtuk meg 
az éjszakai portyájukra induló bőregereket. A szakmai gya-
korlatot igénylő hálóból való eltávolításukat, a fiatalok uj-
jongva figyelték és a faj rövid bemutatása után, a szabadon 
engedés előtt testközelből nézhették illetve meg is simogat-
hatták a repülő kisemlősöket. Az ultrahangokat emberi fül 
számára is hallhatóvá tevő detektor használatát is kipróbál-
hatták a jelenlévők.

lesz...
Szep tem ber ben a Zempléni Tájvédelmi Körzetben lévő he-
gyi ka szá ló ré tek ke ze lé se ke re té ben, sar jak vissza vá gá sá ra, 
ka szá lás ra és szé na gyűj té si mun kák ra vár juk az ön ként je lent-
ke ző ket. Ér dek lőd ni Firmánszky Gá bor táj egy ség ve ze tő nél 
le het, mo bil: 30/239-4521. 

Szep tem ber 16., Noszvaji Pin ce-na pok és ke men cé ben 
sü tött éte lek ver se nye Noszvajon. A Bük ki Nem ze ti 
Park Igaz ga tó ság stand ján, a De la Motte kas tély előt ti 
vá sár té ren ter mé szet is me re ti ki ad vá nya i val, ki rán du ló prog ra-
mok kal, gaz dag tu risz ti kai és ok ta tá si prog ram aján lat tal vár-
ja az ér dek lő dő ket. A ren dez vény prog ram ja: www.noszvaj-
sikfokut.hu ol da lon ol vas ha tó. 
 
Szep tem ber 23., 10.00–15.00 má so dik „vár né ző” tú rán-
kon a dédesi vá rat és a verepce-bérci bronz ko ri föld vá rat lá to-
gat juk meg. Ta lál ko zá si pont: Nagyvisnyó és Dédestapolcsány 
köz ti Bán-völgy ele jén, az if jú sá gi tá bor be já ra tá nál. Elő ze tes 
be je lent ke zés: szep tem ber 21-ig, Tel.: 36/411-581/209. 

Szep tem ber 17., 14.00–kb. 17.00 a Kul tu rá lis Örök ség 
Nap ja al kal má ból, kul tu rá lis és ter mé sze ti örök sé günk meg-
őr zé sé nek be mu ta tá sa és nép sze rű sí té se ér de ké ben a Bük ki 
Nem ze ti Park Igaz ga tó ság az Er dő tel ki Ar bo ré tum ban 
ren dez vényt szer vez az Er dő tel ki Fa lu nap hoz és Bú csú hoz 
kap cso ló dó an. 

Szep tem ber 30., 9.00–15.00 „Köz le kedj ter mé szet ba rát 
mó don az Eu ró pai Mo bi li tá si Hét és az Au tó men tes Vi-
lág nap al kal má ból!” – ke rék pár tú ra Szil vás vá rad ról, a 
Láz bér ci-tó hoz. In du lás hely szí ne: Szalajka-völgyi ke rék pár-
köl csön ző. Elő re be je lent ke zés: Tel.: 30/349-5694. 

Ok tó ber 4., 10.00 Ál la tok vi lág nap ja. Dia ve tí té ses elő adást 
tar tunk, a „Bük ki Nem ze ti Park ma dár vé del mi te vé keny sé-
gé ről”, to váb bá ugyan itt a nap pa li lep ké ink ről szó ló „Szí nek 
szár nyán” c. fil met te kint he tik meg. Hely szín: Nyu ga ti Ka-
pu Ok ta tó- és Lá to ga tó köz pont Er dei Is ko lai ok ta tó ter me. 
Je lent ke zés: szep tem ber 29-ig, tel.: 36/411-581/209. 

Ok tó ber 7., 13.00–15.00 Nyu ga ti Ka pu Ok ta tó- és Lá to-
ga tó köz pont – „Is mer jük meg ha zánk nem ze ti park ja-
it!” – tea ház zal egy be kö tött film ve tí tés Felsőtárkányban; be-
mu tat ko zik az Agg te le ki Nem ze ti Park. Je lent ke zés: 2006. 
ok tó ber 5-ig, tel.: 36/411-581/209. 

2006. ok tó ber 21-én, az Eger mel let ti kap tár kö vek fel ke re sé sé re 
in du lunk, a Nyer ges- és a Mész-he gyi kap tár kö vek hez. Ta lál ko-
zá si pont: Eger, Ro zá lia te me tő be já ra ta. A ta lál ko zás idő pont ja: 
2006. ok tó ber 21. (szom bat) 9.00 óra (Idő tar tam: 5 óra). Elő ze-
tes be je lent ke zés: ok tó ber 19-ig tel.: 36/411-581/209. 

Az Aggteleki–Jósvafői Hagyományőrző 
és Művészeti Napok szeptemberi-
decemberi programjai

Szeptember 16., 18.00 Őszköszöntő koncert, Aggtelek, 
Baradla-barlang Hangversenyterme

Szeptember 29–30. Jósvafői Szüret („Szent Mihály-napi 
vásár”, szüreti felvonulás, szőlőhegyi bográcsos főzőverseny, 
bor- és pálinkaminősítés, természetismereti játszóház)

December 30., 16.00 Óévbúcsúztató Operettgála, 
Aggtelek, Baradla-barlang, Hangversenyterem

Információ és jegyek előjegyzése: 
Tourinform–Aggtelek
Tel.: 48/503-000, Fax: 48/503-002
E-mail: aggtelek@tourinform.hu
www.anp.hu

Természetvédelmi jeles napok, 
események, táborok a karszton

Szeptember 16. Autómentes nap 
Úton a világörökséghez – VIII. Kerékpáros körtúra 
az Aggteleki Nemzeti Park térségében Az autómentes nap-
hoz csatlakozva, az 50 km-es – 10 települést érintő – körtúra 
során a nemzeti park természeti, kultúrtörténeti értékeit is-
merhetik meg az érdeklődők. Beérkezést követően a túrán 
részt vevő iskoláscsapatok részére játékos természetismereti 
és kerékpáros ügyességi vetélkedőre kerül sor. Információ 
és előzetes jelentkezés: 48/503-000, 30/3311-722 E-mail: 
aggtelek@tourinform.hu 

Szeptember 22. Takarítási Világnap 
Jelentkezési határidő: 2006. 09. 01. 
Kúria Oktatóközpont, Jósvafő
Tel.: 48/350-056. Fax: 48/350-006, 
E-mail: anp.oktatas@index.hu

Szeptember 30 – október 1. Nemzetközi Madármegfigyelő 
Napok 
Helyszín: Perkupa, Bódva-part 
Információ: Farkas Roland 30/6375-149, 48/506-000, 
farkasro@yahoo.com 

Október 4. Állatok Világnapja 
Jelentkezési határidő: 2006. 09. 15. 
Kúria Oktatóközpont, Jósvafő
Tel.: 48/350-056. Fax: 48/350-006, 
E-mail: anp.oktatas@index.hu

A helyes megoldások előtti betűkből egy állat nevét olvashatják ki. Melyik ez az állat?  A rejtvény megoldásához az igazgatóság honlapján (www.bnpi.hu) és a kiadványainkban 
lévő adatokat lehet felhasználni.

A rejtvény helyes megoldását beküldők között értékes természetvédelmi kiadványokat sorsolunk ki. Kérjük a helyes megfejtést nyílt levelezőlapon küldjék be, nevük és címük feltüntetésével. 
A levelezőlapra kérjük írják rá: ÉSZKÖSZÖRŰ! A nyertesek nevét a következő számban közöljük, a nyereményeket postán küldjük.
Címünk: 3304 Eger, Pf. 116   Beküldési határidő: 2006. október 30.
Következő számunkban újabb rejtvényekkel és már interaktív feladatokkal is várjuk Önöket!

1.   Mi tartalmazza a kipusztult vagy veszélyeztetett növény és 
állatfajok jegyzékét?

d) Hármas Könyv  p)  Vörös Könyv
c) Kapcsos Könyv h)  Kék Könyv

2.  Melyik madár a magyar természetvédelem jelképe?
e) kis kócsag i)  fehér gólya
a) nagy kócsag o) daru

3.  Hány nemzeti park van Magyarországon?
l) 5 f) 8
r) 10 s)  9

4.  Ki volt a Madarak és Fák Napjának kezdeményezője?
k)  Mátyás király  z)  Szentgyörgyi Albert
l)  Herman Ottó m) Kaán Károly

5.  Mi a Bükki Nemzeti Park jelképe?
a)  szártalan bábakalács é)  boldogasszony papucsa
ó)  tavaszi hérics ü)  pirosló hunyor

6.  Miről szól a Washingtoni Egyezmény (CITES)?
g)   A vadon élő növények és állatok kereskedelmének szabá-

lyozásáról
b)   Az európai vadon élő növények, állatok és természetes 

élőhelyek védelméről
t)  Európa vadon élő növényeinek és állatainak védelméről
j)  A nedves élőhelyek területének megóvásáról

7.    Milyen aktív védelmi intézkedésekkel segítették a parlagi 
sas visszatelepülését?

a)  Műfészkeket építettek a távvezetékre
u)  Fákat ültettek
i)  Ürgét telepítettek a hegylábi rétekre
o)  Költőodúkat helyeztek ki az erdőbe

8.  Melyik az ország legmélyebb barlangja?
s)  István-lápai-barlang
v)  Lyukas-gerinci-barlang
h)  Vass Imre-barlang
k)  Meteor-barlang

9.   Melyik természetvédelmi terület (TT) nem tartozik a Bükki 
Nemzeti Park Igazgatósághoz?

i)  Megyer-hegyi Tengerszem TT. é)  Tállyai Patócs-hegy TT. 
a)  Jókai-kert TT.  u)  Sóshartyáni Hencse-

hegy TT.

10.  Mely időszakos forrás találhatók a Bükkben? 
f) Rákóczi-forrás s) Vörös-kő-forrás
t) Szalajka-forrás l) László-forrás

Tanösvény a Bél-kőn 
Tanösvények a Bükki Nemzeti 
Parkban – 3.
A 7 állomásból álló, 5 km 
hosszú tanösvény a Bélapát-
falvi ciszterci apátságtól a 
Bélkő csúcsáig vezeti fel 
az érdeklődőket. A füzet 
végigkalauzol a tanösvényen, 
és bemutatja a környék ter-
mészeti és kulturális értékeit.

A Mátrai Tájvédelmi Kör-
zet természeti értékei
A fotókkal gazdagon illusztrált 
kiadvány a Mátrai Tájvédelmi 
Körzet természeti értékeit 
és két országos jelentőségű 
természetvédelmi területet 
– a gyöngyösi Sár-hegyet és 
a siroki Nyírjes-tavat – mutatja 
be. A kiadvány végén angol 
és német nyelvű összefoglaló 
olvasható.

Bükki Nemzeti Park 25 
éve a természet szol gá-
latában. 
A Bükki Nemzeti Park 
természeti és kultúrtörténeti 
értékeiről ad áttekintést 
ez a füzet, sok-sok színes 
fényképpel, térképpel 
illusztrálva – magyar és 
angol nyelven. 

Anna-barlang
Az ismertető füzet a bükki 
Nagy-fennsík délkeleti lábánál, 
a Szinva és a Garadna patakok 
találkozásánál található 
Lillafüred egyik nevezetességét, 
az Anna-barlangot mutatja be 
az olvasónak.

Anna-barlang

Az oldalt összeállította: Bíró Barbara – V. Litkei Krisztina

Fotó: Szögedi Zsuzsanna

Fotó: Bíró Barbara ANPI Archiv

ANPI Archiv

Kiadványaink megvásárolhatók a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság közönségszolgálati osztályán illetve megrendelhetők az alábbi címen:
3304 Eger, Sánc u. 6. (e-mail: bnptitkarsag@bnp.kvvm.hu; fax: 36/412-791)
A postai rendelést (utánvételt) postaköltség terheli.

Válogatás a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság kiadványaiból
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Rö vid hí re ink
El kez dő dött a sza la kó ta odúk el len őr zé se

Idén össze sen 650 odú ke rül el len őr zés re Kesznyéten, a Borsodi-Mezőség, 
a He ve si Sík és a Mát rai Táj egy ség te rü le tén ill. a Hor to bá gyi Nem ze ti 
Park Igaz ga tó ság mű kö dé si te rü le té nek jász sá gi ré gi ó já ban. 1992 óta ke-
rül nek ki he lye zés re odúk a fent em lí tett te rü le te ken a Ma gyar Ma dár ta ni 
és Ter mé szet vé del mi Egye sü let (MME) 34. sz. Bük ki He lyi Cso port ja és 
a BNPI ál tal. 
A köl té sek az idén is na gyon el hú zód nak. Az egyes köl té sek meg kez dé se 
kö zött ese ten ként több mint egy hó nap is le het, mely nek fel te he tő en az 
idő já rás, a vo nu lás el hú zó dá sa és az od vak ban ese ten ként köl tő se re gé lyek 
ké sei ki re pü lé se az oka. A prog ram 14 éve so rán a mes ter sé ges odúk ból 
ki re pült fi ó kák szá ma meg kö ze lí ti a 4000-et.

Meg kez dő dött a kék vér cse LIFE-prog ram

Be fe je ző dött a ke re csen só lyom- 
ál lo mány fel mé ré se

A Kesznyéteni Táj vé del mi Kör zet től a dél-he ve si te rü le te-
kig meg tör tént a ke re csen só lyom-ál lo mány idei fel mé ré se. 
Az ada tok alap ján ál ta lá nos ság ban el mond ha tó, hogy sok 
köl tés ment tönk re a szél ső sé ges idő já rá si vi szo nyok mi att. 
A tra di ci o ná lis köl tő te rü le ten a ko ráb ban sta bi lan köl tő pá-
rok nál több fé szek alj is meg sem mi sült vagy a költőpárok 
el tűn tek a te rü let ről. A he lyi el ter je dé si te rü let pe re mén vi-
szont újabb költőpárok je len tek meg, el ső sor ban a ma gas fe-
szült sé gű há ló zat  oszlopaira ki he lye zett köl tő lá dák ban.

Több év ti zed után is mét szem elé 
ke rült a csí kos szöcs ke egér

2006. jú ni us 21-én a Bor so di Me ző ség Táj vé del-
mi Kör zet te rü le tén meg fog ták a csí kos szöcs-
ke ege ret (Sicista subtilis). Ezt az ál la tot utol já-
ra a múlt szá zad el ső har ma dá ban si ke rült él ve 
meg ta lál ni, az óta csak ba goly kö petek ben talált 
csontjai utaltak jelenlétére. Az ál la tot – a ku ta tá-
si en ge dély ben fog lal tak sze rint – az alap ve tő tu-
do má nyos vizs gá la to k el vé ge zé se után a be fo gás 
hely szí nén sza ba don bo csá tot ták.

Tú zokje len tés

Az el múlt időszakban a Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó-
ság Dél-he ve si Táj egy ség ében két túzokkakas is el pusz-
tult elekt ro mos ve ze ték nek üt köz ve. A te rü let négy 
szaporítóképes ka ka sá ból így csak ket tő maradt… Ez 
az egy ve szély fak tor fel te he tő en több ál la tot pusz tít el, 
mint amennyi az el ső élet év ét meg érő utód ge ne rá ció. 
Az igaz ga tó ság „tú zo kos” te rü le te in lévő elektromos 
légvezeték-hálózat földkábelekre cserélése a Túzok-Life 
pá lyá zat tal el kez dő dött.

Idén ko ra ta vasszal in dult a köz mun ka prog ram a Bük ki Nem ze ti Park ban
A Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság 
si ker rel vett részt a Fog lal ko zás po li ti-
kai és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um ál tal 
ki írt köz mun ka prog ram pá lyá za ton 
és 36 fő át lag lét szám fog lal koz ta tá-
sá hoz szük sé ges bér- és já ru lék tá mo-
ga tá sát nyer te el 2006-ra. A köz-
mun ka prog ram részt ve vői töb bek 
kö zött ré tek ka szá lá sát, beerdősülő 
gye pek tisz tí tá sát, ár kok, csa tor nák 
tisz tí tá sát vég zik, va la mint kar ban-
tar tá si fel ada to kat lát nak el a bük ki 
és a mát rai tan ös vé nye in és a ta valy 
át adott felsőtárkányi Nyu ga ti Ka-
pu Ok ta tó- és Lá to ga tó köz pont kör-
nye ze té ben.

Fotó: Szitta Tamás

Fotó: Szitta Tamás

El pusz tult egy par la gi sas-csa lád 

2006. jú ni us 20-án a Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság mű kö dé si te rü le-
tén, Kompolt köz ség ha tá rá ban egy el pusz tult parlagisas- (Aquila heli-
aca) csa lá dot re giszt rál tak a ku ta tók. A vizs gá la tok ki mu tat ták, hogy a 
sa sok – két öreg ma dár és három fi ó ka – egy, a me ző gaz da ság ban hasz-
nált gombaölő szertől pusz tul tak el. A ta va lyi „év ma da ra” cí met vi se lő 
par la gi sa sok az igaz ga tó ság sík vi dé ki te rü le té ről, az egyik leg ré geb ben 
is mert „revír”-ből szár maz nak. 

Fo tó: Hor váth Már ton

Fo tó: Dr. Katotás ZsoltFo tó: Szitta Ta más

2006-ban a Kö rös–Ma ros Nem ze ti 
Park Igaz ga tó ság ko or di ná lá sá val in-
dult el a négy évig tar tó kék vér cse 
LIFE-prog ram, mely ben a Bük ki 
Nem ze ti Park Igaz ga tó ság (BNPI) 
part ner ként sze re pel. A fel ada tok kö-
zé tar to zik töb bek kö zött az ál lo mány 
fel mé ré se, ak tív vé del me, fa cso port ok 
te le pí té se és újabb fé szek te le pek lé te-
sí té se – 400 mű fé szek ki he lye zé se. A 
BNPI te rü le tén már négy éve fo lyik 
a kék vér cse (Falco vespertinus) és vö-
rös vér cse (Falco tinnunculus) pont tér-
kép sze rű fel mé ré se a Ma gyar Ma dár-
ta ni és Ter mé szet vé del mi Egye sü let 
(MME) 34. sz. Bük ki He lyi Cso port ja 
ál tal és saj nos az ál lo mány fo lya ma-
tos, las sú csök ke né se ta pasz tal ha tó.
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