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A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság időszakos kiadványa

Magyarország tíz nemzeti park-
jában dolgozó több mint 200 

állami természetvédelmi őrből je-
lenleg közel 30 dolgozik a Bükki 
Nemzeti Park Igazgatóság mű-
ködési területén, amely három 
megyére – Nógrád, Heves, Bor-
sod-Abaúj-Zemplén – terjed ki. 
Igazgatóságunk egymillió 
hektár feletti működési 
területe kilenc tájegy-
ségre lett felosztva: a 
Nyugat-bükki, a Ke-
let-bükki, a Zemplé-
ni, a Dél-borsodi, a 
Dél-hevesi, a Mátrai, 
a Tarnavidéki, a Nógrádi 
és az Ipoly-völgye Tájegysé-
gekre. Az állami természetvédel-
mi őrök hatásköre kiterjed a teljes 
közigazgatási területre, amely ma-
gába foglalja a nemzeti parkokat, 
tájvédelmi körzeteket és a termé-
szetvédelmi területeket. A feladat 
és hatáskör kiterjed a nem védett 
természeti területekre, valamint 
minden más közterületre, ahol 

természeti érték megóvása szük-
séges. 

Az állami természetvédelmi őr 
a nemzeti park igazgatóság Ter-
mészetvédelmi Őrszolgálatának 
tagja, intézkedésre jogosult, egyen-
ruhával és megfelelő szolgálati 

eszközökkel felszerelt hatósági 
személy. Alapvető felada-

ta a természeti értékek 
és területek hatósági 
őrzése. A Természet-
védelmi Őrszolgálat 
országos szakmai irá-

nyítását és felügyele- 
tét a Környezetvédel-

mi és Vízügyi Minisztéri-
um látja el.

A Bükki Nemzeti Park Igazga-
tóság természetvédelmi őrszolgá-
lata tehát 1 000 026 ha működési 
területen dolgozik, egy állami ter-
mészetvédelmi őr átlagosan 30 687 
ha működési területet és 4314 ha 
országos jelentőségű védett terüle-
tet felügyel. 

A Bükki Nemzeti Park Igazgató-
ság kapcsolata a Retyezát Nem-

zeti Parkkal 2005 áprilisában kez-
dődött, amikor a Magyar–Román 
Környezetvédelmi Vegyesbizottság 
Természetvédelmi Szakértői Cso-
portja – a tusnádfürdői találkozón 
– 2005–2006. évi munkatervében 
felvetette a kétoldalú partnerségi 
kapcsolatok erősítését. Igazgatósá-
gunk örömmel vállalta az együtt-
működést a Retyezát Nemzeti 
Parkkal. Megkeresésünkre Zoran 
Acimov igazgató a turizmust, a 
biodiverzitás-védelmet, a környeze-
ti nevelést és térinformatikai alkal-
mazásokat jelölte meg a jövőbeli 
szakmai kapcsolat lehetséges terü-
leteinek. 

Sajnos a 2005. év őszére előkészí-
tett találkozó az akkori romániai ár-

vízi helyzet miatt nem jött létre, és 
ebben az évben sem tudtak meghí-
vásunknak eleget tenni a román kol-
légák. Mégis találkoztunk: igazgató-
ságunk szakszervezeti támogatással 
a Retyezát Nemzeti Parkba tervezte 
éves autóbuszos kirándulását. Az ok-
tóber első hétvégéjére szervezett ki-
rándulásra a kihirdetést követő egy 
héten belül minden hely elkelt. 

Október 5-én este szomorkás 
időben indultunk az éjszakai utazás-
nak, hogy másnap reggel „frissen”, 
kialvatlanul, de mégis vidáman 
megérkezzünk Dévára, ahol a ro-
mán kollégák vártak bennünket. 
Az egyik benzinkútnál rögtön 
megismerkedtünk a retyezáti kol-
légák „felével”, merthogy négyen 
fogadtak minket a kilencfős lét-
számú nemzeti parkból. A bemu-

A Retyezát

A Retyezátot kőzettani felépíté-
se, glaciális felszínformáinak 

gazdagsága, sokszínű növény- és 
állatvilága, valamint tájképi vál-
tozatossága miatt méltán nevezik 
a Kárpátok ékkövének. Nem vé-
letlen, hogy már 1927-ben termé-
szetvédelmi területet létesítettek 
a hegységben. A neves botanikus, 
Nyárády Erasmus Gyula javaslatá-
ra létrehozott rezervátum képezte 
magját Románia első, 1935-ben 
alapított nemzeti parkjának.

A Retyezát Nemzeti Park összte-
rülete 38 000 hektár, ebből 1630 
hektárt tesz ki a legszigorúbban vé-
dett Gemenele rezerváció, melynek 
látogatásához a Román Tudományos 
Akadémia engedélye szükséges. A 
rezerváció körül kialakított I. számú 
védőövezet – melybe csak a kijelölt 
turistautakon lehet belépni – 12 000 
hektárt ölel fel.

A Retyezát Nemzeti Parkban jártunk

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság  
Természetvédelmi Őrszolgálata

 Fotók: Baráz Csaba

  Fotók: Baráz Csaba
 folytatás az 6. oldalon

tatkozás és egy rövid pihenő után  
Alin Alimpesc vezetésével először a 
Hunyadiak várához mentünk, ahol 
részletes ismertetést, tárlatvezetést 
kaptunk a várról és lakóiról, majd 
innen Demsusba utaztunk. Itt 
megtekintettük Erdély első román 
építészeti emlékét, a 13. században 
egy bizánci épület romjaira, római 
kövekből épült ortodox templomot. 
Ezt követően felkerestük Sarmizege-
tusát, a római kori Dácia provincia 
fővárosát, pontosabban annak régé-
szeti feltárás alatt álló romjait. Esté-
re értünk Rausorba a nemzeti park 
szélén található télisport központba, 
ahol elfoglaltuk szállásunkat. A va-
csorát követően megbeszéltük az el-
következendő két nap programjait, 
valamint megterveztük a Retyezá-
tot feltáró két túra útvonalát. 

Baczur János
BNPI

 folytatás az 2. oldalon

Kilátás az Őr-kőről –

– A Bükki Nemzeti Park ősszel és télen



2  |  2006. 12.

Bemutatkozunk
A hatósági munkából követ-

kezően szoros kapcsolatokat 
alakítottunk ki a működési 

területén tevékenykedő társ-
hatóságokkal, nevezetesen 
a területileg illetékes rend-
őrkapitányságokkal, ha-
tárőr igazgatóságokkal és 
a vám és pénzügyőrség 
szerveivel. 
Az őrszolgálat tagjai a őrke-

rületükben a természetvédelmet 
népszerűsítő aktív tevékenységet 
is folytatnak. Előadásokat tarta-
nak oktatási intézményekben az 
óvodáktól a felsőoktatásig. A ter-
mészeti értékek megismertetésére 
túrákat vezetnek az érdeklődők-
nek az igazgatóság által kezelt 
védett területeken. Madárgyűrű-
ző táborokat szerveznek, külön-
böző fajmegőrzési programokban 
vesznek részt (túzok, szalakóta, 
kékvércse, kerecsensólyom, alpesi 
gőte).

Folyamatosan véleményezik, 
és ellenőrzik a védett területeken 
megvalósuló gazdálkodói tevé-
kenységet. Szabálysértési hatósági 
jogkörükben végezik a park te-
rületén folyó engedélyhez kötött 
tevékenységek ellenőrzését, vala-
mint eljárnak az alábbi szabá-
lysértések esetében (terepmotoro-
zás védett természeti területen, 
védett növények gyűjtése és 

állatok zavarása, élőhelyek ká-
rosítása, fokozottan védett terü-
leten való engedély nélküli köz-
lekedés). Jogszabályba ütköző 
tevékenységek észlelésekor a 
természetvédelmi őrök helyszí-
ni bírsággal, szabálysértési fel-
jelentéssel, a legsúlyosabb eset-
ben bűncselekményt elkövetők 
feljelentésével szankcionálják.

A legsúlyosabb problémát a vé-
dett területeken folytatott terep-
motorozás jelenti. Azon túlmenő-
en, hogy kárt okoznak a védett 
élőhelyekben és fajokban, zavar-
ják az idelátogatók nyugalmát és 
kikapcsolódását, veszélyeztetik 
a turistautakon közlekedők testi 
épségét. A védett területeken a 
terepmotoros tevékenység jelen-
tős növekedését tapasztalják a 
szolgálatot ellátó természetvédel-
mi őrök. Védekezni ellenük csak 
a vonatkozó, tevékenységüket 
szabályozó törvények jelentős szi-
gorításával lehetséges.

Becsei Ferenc
BNPI

A polgári természetőr önként 
vállalt – díjazás nélküli 

– munkájával segíti az állami 
természetvédelmi őrszolgálat 
tevékenységét. Elsődlegesen 
az őrszolgálat őrzési feladatai-
ban való közreműködéssel, de 
esetenként önálló szolgálatot 
is ellát.

A Bükki Nemzeti Park 
Igazgatóság három megyére 
kiterjedő területén az 1997-
ben megjelenő törvény adta 
lehetőségek mentén megkez-
dődött a polgári természetőr 
szolgálat szervezése. Napjaink-
ban 257 fő vizsgázott polgári 
természetőr segíti a hivatásos 

állami természetvédelmi őrök 
munkáját. 

Ez a segítség a védelmi 
munka legkülönbözőbb terü-
letein jelenik meg. A terepke-
rékpárosok között vizsgázott 
polgári természetőrök ügyel-
nek arra, hogy a védett te-
rületen kerékpározók betart-
sák a vonatkozó szabályokat, 
valamint információt szolgál-
tatnak a természetvédelmi 
őrszolgálatnak a védett terü-
leteken tapasztaltakról. Bizo-
nyos esetekben intézkedést 
kérnek a hivatásos hatósági 
jogosítványokkal rendelkező 
őrszolgálattól. 

Az Egri Kárpát Egyesület tag-
jai szervezett túrákat vezetnek a 
nemzeti park területén, emellett 
az Őr-kő háznál és a Hereg-réti 
útőrháznál polgári természetőr 
ellenőrző pontokat működtet-
nek. A B.-A.-Z. Megyei Termé-
szetbarát Szövetség vizsgázott 
polgári természetőrei folyama-
tosan adatokat szolgáltatnak a 
túrázásuk közben tapasztaltak-
ról. De hivatásos rendőrök, az 
Egererdő Zrt. hét erdészetének 
erdészei és műszaki vezetői is 
csatlakoztak a nemzeti park pol-
gári természetőr szolgálatához. 
A Bükki Nemzeti Park Igazga-
tóság  továbbra is várja a termé-
szetvédelem ügye iránt elköte-
lezett állampolgárokat polgári 
természetőrnek.

A fényképeket készítették:
Barta Levente,
Fitala Csaba, 
Harmos Krisztián,
Pongrácz Ádám,
Rózsa Sándor,
Stoszek Krisztina,
ANPI Archív,
BNPI Archív

Az Aggteleki Nemzeti Park Igaz-
gatóság Természetvédelmi 

Őrszolgálata 7 főből áll. Az őrkerü-
letekben, területen dolgozó őrökre 
átlagosan 4278 hektár védett-, és 
35 000 ha működési terület jut. A 
feladatellátás folyamatosságát hu-
szonnégy órás készenléti szolgá-
lat biztosítja. A természetvédelmi 
őreink egy fő kivételével felsőfokú 
végzettséggel rendelkeznek, szá-
mos szakterületet lefedve.

A természetvédelmi őrszolgá-
lat feladatköre változatos képet 
mutat. A természetvédelmi érté-
kek őrzésén, adatgyűjtésen kívül 
részt vesznek az igazgatóság 
kezelésében lévő területek egyes 
természetvédelmi kezelési felada-
tainak ellátásában − vadállomány 

szabályzása, élőhelykezelés, saját 
kezelésben lévő területek ellenőr-
zése −, valamint az itt található 
kultúrtörténeti értékek felügye-
letében is (martonyi pálos temp-
lom- és kolostorrom, Szádvár). 
Az elsősorban a Baradla-barlang 
látogatását célzó turizmusból faka-
dóan mintegy évi 150–180 000 
fő látogató fordul meg a nemzeti 
park területén, zömmel Aggtelek 
és Jósvafő térségében, ami továb-
bi feladatokat ró az őrszolgálatra: 
elsősorban tájékoztató, segítség-
nyújtó, illetve ellenőrző tevékeny-
ségben nyilvánul meg. 

Az Aggteleki Nemzeti Park terü-
lete az ország egyik legstabilabb 
nagyragadozó (hiúz, farkas) élő-
helye. Ezek védelme érdekében a 
természetvédelmi őrök fokozottan 
ellenőrzik a területen folyó vadásza-
ti tevékenységet, beleértve a társas 
vadászatokat is. Barlangjaink továb-
bi feladatot adnak az őrszolgálat 
számára, a barlangtúrákkal, kutatá-
sokkal kapcsolatos tevékenységek 
felügyeletével. Fő problémát az ala-
csony létszám jelenti, mert a jelen-
legi létszám mellett a folyamatos 
jelenlét biztosítása időszakonként 
nehézségekbe ütközik. 

Rózsa Sándor
ANPI

Őrszolgálat  
az Aggteleki Nemzeti Parkban

•  a természetvédelmi előírások betartásának ellenőr-
zésére

•  a természetvédelmi érdekeket sértő, a természeti 
és védett területeket veszélyeztető vagy károsító 
cselekmény esetén személy és jármű átvizsgálá-
sára 

• vadászok és horgászok teljes körű ellenőrzésére 
•  természeti érték és veszélyeztetéséhez használt esz-

köz visszatartására 

•  természetkárosítás bűncselekménye elkövetésének 
tettenérése vagy az intézkedésnek való ellenszegü-
lés esetén személyt elfogni, visszatartani vagy előál-
lítani

•  jogszerű intézkedéssel szembeni ellenszegülés ese-
tén annak megszüntetésére kényszerítő eszközt 
(testi kényszer, bilincs, rendőrségi vegyi sokkoló, 
szolgálati kutya, önvédelmi céllal szolgálati maroklő-
fegyver) alkalmazni 

•  szabálysértési, államigazgatási és büntető eljá-
rást kezdeményezni, valamint helyszíni bírságot 
kiszabni

A polgári természetőrök  
tevékenységéről

B. F.

Az állami természetvédelmi őr a természet védelme érdekében jogosult és köteles többek között: 

Az Aggteleki Nemzeti Park 
Tanácsa
Az Aggteleki Nemzeti Park Tanácsa 2005. október 12-én 
alakult. A tagok – akiket a tanács munkájában való rész-
vételre a KvVM Természetvédelmi Hivatalának vezetője 
kért fel – a tudományos élet, a környezet- és természet-
védelem tekintélyes, a nemzeti park térségében működő 
képviselői. 
Elnök: dr. Varga Zoltán (Debreceni Egyetem – zooló-
gia, biogeográfia, konzervációbiológia). 
Tagok: Székely Kinga (Budapest – geológia, barlang-
tan, barlangkutatás-történet), dr. Gyulay Iván (Öko-
lógiai Intézet, Miskolc – környezet- és természetvéde-
lem), Móga János (Eötvös Loránd Tudományegyetem 

– geológia, geomorfológia, hidrológia), dr. Szunyogh 
Gábor (Országos Műszaki Múzeum, Budapest – barlang-
tan, muzeológia), és dr. Veres László (Herman Ottó Mú-
zeum, Miskolc – néprajz, ipartörténet, muzeológia). 
A tanács feladata a természetvédelem, a területfejlesz-
tés, térségfejlesztés regionális szintű, koncepcionális 
jellegű, stratégiai jelentőségű vagy jelentős társadalmi 
érintettségű kérdéseinek megvitatásában való közremű-
ködés. 
A tanács a fenti kérdések tekintetében tanácsadással, 
vélemény-nyilvánítással, javaslattétellel élhet. A követ-
kező ülés témája a nemzeti park természetvédelmi keze-
lési terve alapkoncepciójának megvitatása lesz.

Szmorad Ferenc
ANPI

 folytatás az 1. oldalról
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Védjük együtt!

Szarvaskő
Szarvaskő település közvet-

len környezete a jellemzően 
üledékes kőzetekből felépülő 
Bükk hegység földtörténe-
tének egy igen sajátos fejezetét 
alkotja. A jura időszakban a 
békés üledékképződést ugyan-
is jelentős kéregmozgásokkal 
együtt járó tengeralatti tűzhá-
nyó-tevékenység szakította 
meg: a földkéreg hasadéka-
in izzó bazaltláva ömlött ki. 
Hasonló kéregszétnyílás (rif-
tesedés) játszódik le napjaink-
ban az Atlanti-óceán közepén 
lévő hátságon. A Szarvaskő 
környéki kőzetlemezen tehát 
170 millió évvel ezelőtt mély-
tengeri események nyomait 
tanulmányozhatjuk. A sötétvö-
rösre, barnára mállott, de üde 
állapotban sötétszürke kőzet 
az egykori bazaltlávából kelet-
kezett. Az Eger-patak szurdok-
völgyét övező Vár-bércet és 
Keselyű-bércet legömbölyített 
felületű sziklák alkotják, amit 
a geológusok párnalávának 
neveznek (Szarvaskői Bazalt 
Formáció). A Vár-bércre ve-
zető tanösvényen járva tehát 
elmondhatjuk, hogy száraz láb-
bal sétálunk egy hajdani óce-
ánfenéken, mely napjainkban 
különleges sziklai élővilágnak 
ad otthont.

Az Eger-patak völgye fölé 
magasodó párnaláva-képződ-
ményeken sziklahasadékgye-
pek, szilikát sziklagyepek, 
sztyepprétek, kontinentális 

sztyeppcserjések és a melegked-
velő tölgyesek képviselik egy 
szukcessziós sorozat egy-egy 
elemét. 

A sziklavilág gazdag rovarvi-
lágot rejt. Lepkék közül meg 
kell említeni a ritka, védett 
mészkőszikla-araszolót, amely 
itt vulkanikus kőzeten él, és az 
övesbaglyokat. Madarak közül  
a bokorerdők, sziklacserjések 
mediterrán jellegű faját, a baj-
szos sármányt emeljük ki.

A Vár-bérc nevét a sziklaor-
mon látható várról kapta. A 
sziklavonulat délkeleti szélén 
a szakadék felett még látszik a 
várfal magasan álló alapozása, 
amely középtájon egy négyzet 
alaprajzú, 4−4,5 m belső mé-
retű épülethez (torony vagy 
ciszterna?) csatlakozik. A belső 
vár északnyugati oldalán csak 
csekély falcsonk látható. A 
vár mindig az egri püspök vár-
uradalmának központja volt. 
1295-ből ismerjük első emlí-
tését. 1596-ban az egri várral 
együtt Szarvaskő vára is török 
uralom alá került. 1687-ben 
szabadult fel, ismét az egri püs-
pök birtokát képezte. 1735-ig 
még lakható volt, de ezután el-
hagyták és romba dőlt.

Az 1900-as évek elején 
készült fényképfelvételen a 
várnak még jelentős falmarad-
ványai láthatók. Mára ezek a 
falak is leomlottak, és a telepü-
lés hajdani zsúpfedeles házai is 
eltűntek. 

Baráz Csaba – Holló Sándor
BNPI

ARCHÍV

Védett és veszélyeztetett 
fajok monitorozása
Ide tartozik a mohák, nagygom-
bák, edényes növényfajok (igaz-
gatóságunk működési területén 
46 faj), gerinctelenek (szitakö-
tők, nappali lepkék) és gerinces 
állatok (denevérek, ürge) populá-
cióinak vizsgálata, 1–3 évenkén-
ti gyakorisággal. Természetvédel-
mi kezeléseink eredményességét 
is le tudjuk mérni az adott fajok 
állományváltozásainak vizsgála-
tával. Jó példa erre a Csákpilis 
területe, ahol a papucskosbor és 
a henye boroszlán egyedszáma 
a fokozottan védett, bekerített 
területen növekszik, a kerítésen 
kívüli, vadjárta területen viszont 
csökken. Néhány faj állomány-
változása főként a csapadékel-
oszlás változásaira vezethető 

vissza (amennyiben kedvezőtlen 
emberi hatás nem éri élőhelyü-
ket): csapadékosabb években nő 
a sűrű csetkáka, heverő iszapfű 
és egyes orchideák (pókbangó, 
gömböskosbor, bíboros sallangvi-
rág) egyedszáma, míg az ürgeál-
lomány nagysága a talajvízszint 
emelkedése miatt csökken.

Invázív növényfajok
monitorozása
A növényfajok monitorozása a 
veszélyeztetett értékeken kívül 
néhány gyorsan, tömegesen 
terjedő, hazánkban nem ősho-
nos növényfaj megfigyelését
is célozza. Ezek a fajok termé-
szetvédelmi és társadalmi szem-
pontból is igen károsak, az ős-
honos növényfajok élőhelyeit 
elfoglalva kiszorítják azokat, 
több közülük erősen allergén. 
Legismertebb képviselőik a par-
lagfű és az akác, területünkön 
ezeken kívül a magas és kana-

dai aranyvessző, a selyemkóró, 
a gyalogakác és a bálványfa 
jelenléte okozza a legnagyobb 
gondot. Monitorozásuk tíz-
évente, az élőhely-térképezé-
sekhez kapcsolódva történik.

Életközösségek
monitorozása
A monitoring rendszer keretein 
belül nemcsak a kijelölt fajok 
populációit vizsgáljuk, hanem 
néhány kiemelt élőhely életkö-
zösségeinek (növénytársulásai-
nak, gerinctelen és gerinces kö-
zösségeinek) monitorozása is 
zajlik. Ilyen élőhelyek a Bükki 
Nemzeti Park Igazgatóság mű-
ködési területén a Bodrogköz 
vizes élőhelyei (magassásosok, 
zsombéksásosok), a Bükk és a 
Mátra erdőrezervátumai és ke-
zelt lombos erdei (bükkösök, 
cseres-tölgyesek, melegkedve-
lő tölgyesek, szurdokerdők), a 
Hevesi-sík szikesei, valamint 
néhány értékes száraz gyep és 
hegyi rét a Bükk és a Zemp-
léni-hegység területéről. A 
kijelölt növénytársulásokhoz 
kapcsolódik a bennük élő állat-
közösségek (egyenesszárnyúak, 
pókok, talajfelszíni ízeltlábú-
ak, kétéltűek, hüllők) monito-
rozása.

Magyarország
élőhelyeinek térképezése 
és monitorozása
Az élővilág tájszintű sokfé-
leségének vizsgálata és vál-
tozásának nyomon követése 

az élőhelyek térképezésével 
valósul meg. Az Általános 
Nemzeti Élőhely-osztályozási 
Rendszer (Á-NÉR) lehetősé-
get ad az élőhelytípusok beso-
rolására és térképezésére. A 
térképek 1:25000 léptékben 
készülnek. A program kiala-
kítása során a Bükki Nem-
zeti Park Igazgatóság mű-
ködési területén 18 db 5x5 
km-es élőhelytérképezési négy-
zet lett kijelölve, melyekben 
az élőhelytérképezést tízéven-
ként kell megismételni. Rövid 
távon elsősorban a tájhaszná-
latban bekövetkezett változá-
sokat követhetjük nyomon (be-
épített területek változása, 
erdőtelepítések és vágások, 
művelt területek felhagyása, 
nem műveltek művelésbe 
vonása), hosszabb távon azon-
ban a klímaváltozás nyomon 
követésére is alkalmas lehet.

Pozsonyi András
BNPI

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó 
Rendszer feladatai a Bükki Nemzeti Park 
Igazgatóság működési területén
1992-ben Rio de Janeiro-ban 
nemzetközi egyezmény szü-
letett a biológiai sokféleség 
védelméről, amelyhez Ma-
gyarország is csatlakozott. Az 
egyezmény 1995-ös, törvényi 
szintű kihirdetésével hazánk 
vállalta, hogy nemzeti progra-
mot dolgoz ki a biológiai sok-
féleség megőrzésére. Ezen 
kötelezettségek teljesítésére 
jött létre 1997-ben a Nemze-
ti Biodiverzitás-monitorozó 
Rendszer (NBmR), mely a 
magyarországi élővilág sok-
féleségének változását meg-
figyelő országos program. 
Célja bizonyos élőlények és 
élőlény-közösségek kiválasz-
tott sajátosságainak hosszú 
távú, rendszeres időközön-
kénti, egységes mintavételi 
eljárásokkal történő vizsgála-
ta. Legegyszerűbb esetben 
ez egy adott faj egyedeinek 
megszámolását jelenti, pl. há-
romévenként. Az információk 
birtokában nyomon követhet-
jük a környezet változásainak 
élővilágra gyakorolt hatását, 
de a természetvédelmi kezelé-
sek hatékonyságát is. A Bükki 
Nemzeti Parkban az adatgyűj-
tés 1998 óta folyik, az alábbi 
komponensekkel: védett és 
veszélyeztetett növény- és ál-
latfajok, invázív növényfajok, 
növénytársulások és állatkö-
zösségek, élőhelyek.

1. kép:  A fűhálózás az 
egyenesszárnyúak 
és a lepkék moni-
torozásának fontos 
módszere

2. kép: Korai szegfű
3. kép:  A monitorozás 

pozitív tapasz-
talatai: a korai 
szegfű terjedése a 
Bél-kő felhagyott 
mészkőbányájában 
(2003–2006)

4. kép:  Az 1900-as évek 
elején készült 
fényképfelvételen a 
szarvaskői várnak 
még jelentős falma-
radványai láthatók.

5. kép: A Keselyű-bérc
6. kép:  Szarvaskő látképe 

télen
7. kép:  A Vár-bérc látképe 

napjainkban

1 Fotó: Császár Zsuzsanna

3 Fotó: Pozsonyi András

2  Fotó: Sulyok József

4 Fotó: Archív

6 Fotók: Baráz Csaba
5 

Szarvaskő – Geoló-
giai Tanösvény
A Szarvaskő település központ-
jában lévő indítótáblától a tanös-
vény északi ága a Vár-bércre, 
onnan a Tardos-bérc Akasztó 
nevű ormára vezet (oda-vissza: 
2,4 km). A 6., 7., 8. és 9. állomás-
pontok a környék jellegzetes kő-
zetfeltárásait (agyagpala, diabáz, 
mélytengeri párnaláva) mutatják 
be. A 10. állomás a 13. század-
ban épült szarvaskői várból nyíló 
panorámára hívja fel a figyelmet. 
A 11. állomás ismertetőtáblája az 
Akasztó-hegy szilikát sziklagye-
pének élővilágát szemlélteti.

A falutól délre kijelölt körút (6,4 
km) érinti a Hegyes-kő-dűlő mio-
cén kagylós homokfeltárását, a 
Denevér-tárót (wehrlit) és a Tó-
bérci kőfejtőt. Ez utóbbi földtani 
bemutatóhely ismertetőtáblája a 
mintegy 170 millió évvel ezelőtt, 
a középső-jurában keletkezett 
mélytengeri üledékösszletbe 
nyomult gabbró-intrúziót mutat-
ja be. (Figyelem: a 3. és 4. állo-
más közti útszakasz még nincs 
kiépítve, a vasúton, a patakon és 
a forgalmas közúton az átkelés 
még nem megoldott!)

7 
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Térkép
A Nemzeti Ökológiai 
Hálózatról
Az 1993-as maastrichti konferencián merült fel először 

egy európai szintű ökológiai hálózat létrehozásának 
igénye Európai Ökológiai Hálózat (EECONET) néven. 
Ezt követően, 1995-ben a környezetvédelmi miniszte-
rek szófiai találkozóján a csatlakozó országok – köztük
hazánk is – aláírták az Európa Tanács által kezdeménye-
zett Páneurópai Biológiai és Tájdiverzitási Stratégiát, s 
jóváhagyták, hogy a Páneurópai Ökológiai Hálózatot 
(PEEN) a részt vevő országoknak 2005-ig ki kell jelölni-
ük. 1999 áprilisában Genfben elfogadták a Páneurópai 
Ökológiai Hálózat kialakítására vonatkozó irányelve-
ket. A PEEN lényegében az egyes országok ökológiai 
hálózatából tevődik össze. Hazánkban a Nemzeti Öko-
lógiai Hálózat tervezése 1993-ban kezdődött meg a Ter-
mészetvédelmi Világszövetség (IUCN) szervezésében.

nyok alkotják, de ugyanígy megtalálhatók ebben a ka-
tegóriában nagyobb, összefüggő gyepterületek, erdők is. 
A megszakított folyosók leggyakrabban kisebb kiterjedé-
sű, mozaikszerűen elszigetelt élőhelyek (például erdő- és 
gyepfoltok, kisebb tavak és vizes élőhelyek, fasorok, facso-
portok), melyek a fajok egyedeinek vándorlása, migráció-
ja során kiemelkedően jelentős pihenő-, táplálkozóhelyül 
szolgálnak. Ezek az ökológiai folyosók – azon túl, hogy 
önállóan is fontos élő-, szaporodó-, táplálkozó- és pihe-
nőhelyek –, egyúttal kapcsolatot is teremtenek az egyes 
élőhelyek és populációk között, biztosítva ezáltal a fajok 
egyedei, valamint az azok génállományai közötti áram-
lást, elősegítve ezáltal a stabil, egészséges állományok 
fennmaradását. Ezáltal az egyes magterületek biológiai 
sokféleségének megőrzésében is szerepet játszanak.

Az ökológiai hálózat negyedik kategóriája, a védőöve-
zet (vagy más néven puffer) az ökológiai magterületeket 
és a folyosókat érő káros – azok ökológiai stabilitását, álla-
potát kedvezőtlenül befolyásoló, veszélyeztető – emberi 
hatások mérsékléséül szolgál. A védőövezet a magterü-
leteknél és az ökológiai folyosóknál alacsonyabb termé-

szetességű, tájhasználat-intenzitásuk nagyobb – ugyan-
akkor alkalmasak a kiemelt jelentőségű élőhelyek, az ott 
előforduló társulások és populációk egyedeinek védelmé-
re a környezetterhelő, degradáló hatásokkal szemben. 
Amennyiben egy magterület peremterületét közvetlenül 
érő káros hatás következtében egy adott, értékes popu-
láció ott élő egyedei elpusztulnak, a megüresedett öko-
lógiai niche betöltésére a belső területekről áramlanak 
egyedek (ökológiai vákuumhatás). Ezáltal – főként, ha 
a peremterületet érő káros hatás állandó, vagy ismétlődő 
jellegű – a belső területeken a génállomány folyamatosan 
elszegényedik, majd génsodródás következtében a popu-
láció összeomlását, eltűnését eredményezheti, csökkentve 
ezzel a terület biológiai sokféleségét. Így a védőövezetek 
kijelölése, védelme – mivel a kedvezőtlen hatások nem 
veszélyeztetik közvetlenül az ökológiailag kiemelkedően 
értékes területeket, illetve azok élővilágát – a magterü-
letek biodiverzitásának megőrzésében is fontos szerepet 
játszik. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési 
területén a védőövezet területe, kiterjedése a megőrizni 
kívánt élőhelyek jellegétől, a magterület vagy folyosó sé-

1 Fotó: Magos Gábor

A Nemzeti Ökológiai Hálózat területei 4 kategóriából 
tevődnek össze: magterület, folytonos folyosó, megszakí-
tott folyosó és védőövezet (puffer).

A magterületek természetes, illetve természetközeli 
állapotokkal jellemezhető élőhelyek, melyek az adott te-
rületre jellemző számos értékes, – esetenként unikális, 
endemikus – védett és védendő faj állományainak élette-
réül szolgálnak, azok életkörülményeit és fennmaradását 
hosszú távon biztosítani képesek. Ezen területekre a ter-
mészetes folyamatok lejátszódása, valamint a nagy biodi-
verzitás jellemzők. Mivel a magterületek a lehető legtöbb 
természetes populációnak, illetve az ezekből felépülő élet-
közösségeknek az élőhelyei és genetikai rezervátumai, 
így ezeken a területeken az elsődleges cél a biodiverzitás 
megőrzése. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működé-
si területén magterületként került besorolásra – egyebek 
között – a Bükki Nemzeti Park és több tájvédelmi körzet 
védett természeti területe.

A magterületeket egymással folytonos ökológiai fo-
lyosók illetve megszakított ökológiai folyosók (külföl-
di szakirodalmakban stepping stones – avagy „lépegető 
kövek”) „kötik össze”. A folytonos folyosókat általában 
vízfolyások, valamint az azokat kísérő ligeterdő-állomá-

2 Fotó: Kiss Gábor

A Bodrog folyót kísérő ártéri erdőségek utolsó hírmondója a Long-erdő (magterület, folytonos folyosó)

A hódok visszatelepítési programjának kiváló terepei a folytonos ökoló-
giai folyosók (a Felső- és a Közép-Tisza vidéke)

Készült az állami alapadatok felhasználásával: a Földmérési és Távérzékelési Intézet MKH-1 adatbázisának felhasználásával 2000 FÖMI (hivsz.: 24/20/2006); a Földmérési és Távérzékelési Intézet CLC-50 adatbázisának felhasználásával 2003 FÖMI (hivsz.: 24-20/2006); 
Magyar Honvédség Térképész Szolgálat DTA-50 adatbázisának felhasználásával (9/79/2006 nyt. számú felhasználási engedélye), az ESRI Europe térképi adatállományok felhasználásával (hivsz.: 69-4/12/2006) és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság térképei alapján.
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A térképet szerkesztette: Sulyok József

Nemzeti Ökológiai Hálózat az
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 
működési területén

Mint testünket az erek és az idegek, úgy hálózzák be 
az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működé-

si területét a különböző természetes és természetközeli 
élőhelyek, amelyek az ökológiai hálózat részét képezik. 
Az ökológiai hálózat igazgatóságunk illetékességi terü-
letéhez tartozó része a Sajó–Hernád–országhatár által 
közrezárt terület közel felét foglalja magába. A magterü-
leteket a legértékesebb védett területek, illetve a nagy ki-
terjedésű, természetközeli erdők alkotják. Kiemelkedően 
fontos részét képezik az Aggteleki Nemzeti Park, a Ki-
emelt Jelentőségű Természetmegőrzési Területek, illetve 
a Putnoki-dombság Különleges Madárvédelmi Terület. 
Őket egymással és más élőhelyekkel az ökológiai folyo-
sók kapcsolják össze. Az ökológiai folyosókat folyó- és 
patakvölgyek, legelők és gyepek, illetve kisebb kiterjedé-
sű, őshonos fafajokból álló erdők képezik. Legnagyobb 
részük megegyezik a korábban, a természeti területek fel-
mérése során értékesnek talált mocsarakkal, legelőkkel, 
erdőfragmentumokkal. Az ökológiai hálózat legkisebb 
kiterjedésű területei a pufferterületek, amelyek kijelölésé-
nek célja a magterületeket és az ökológiai folyosókat érő 
emberi hatások mérséklése. Nagyobb, összefüggő terüle-
tei a Hernád-völgyben vannak, ahol az intenzíven művelt 
szántóföldek között megmaradt gyepterületeket és a terü-
let kiemelkedő jelentőségű parlagisas-állományának fész-
kelő- és táplálkozóterületeit védik. Kiemelt jelentőségűek 
a vízfolyások és vizes élőhelyek. A hálózat összetettségé-
nek áttekintésére érdemes elképzelni, hogy bármelyik vá-
rosunk vagy községünk szélén eredő kis patak vize végső 
soron a Fekete-tengerbe folyik…

Farkas Roland
ANPI

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Hálózati elem Kiterjedés (ha)

Magterület 46 164
Ökológiai folyosó 36 831
Pufferterület 14 789
Összesen 97 784

rülékenysége, a várható külső hatások jellege és erőssége, 
valamint a környező területek állapotának függvényében 
kerültek kijelölésre.

A Nemzeti Ökológiai Hálózat területei az esetek 
többségében átfedésben vannak a többi – szintén élővi-
lág-védelmi, ökológiai alapokon kijelölt – természetvé-
delmi szempontú területi kategóriával, mint például az 
országos jelentőségű védett természeti területekkel, a 
Natura 2000 területekkel, vagy az ex lege védett lápok 
területeivel.

Ludányi Csaba
BNPI

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

Hálózati elem Kiterjedés (ha)
Magterület 309 399
Ökológiai folyosó 126 289
Pufferterület 153 868
Összesen 589 576

4 Fotó: Bodnár Mihály

A Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet morotvákkal tarkított síksága a Nemzeti Ökológia Hálózat magterülete (Kerek-tó, Nagy-legelő)

3 Fotó: Virók Viktor

A folyóvölgyek és a vízzel elárasztott területek fontos ökológiai folyosók 
(Bódva-völgy) 

Készült az állami alapadatok felhasználásával: a Földmérési és Távérzékelési Intézet MKH-1 adatbázisának felhasználásával 2000 FÖMI (hivsz.: 24/20/2006); a Földmérési és Távérzékelési Intézet CLC-50 adatbázisának felhasználásával 2003 FÖMI (hivsz.: 24-20/2006); 
Magyar Honvédség Térképész Szolgálat DTA-50 adatbázisának felhasználásával (9/79/2006 nyt. számú felhasználási engedélye), az ESRI Europe térképi adatállományok felhasználásával (hivsz.: 69-4/12/2006) és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság térképei alapján.
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2 Fotó: Kovács Károly

Együttműködésben

Leginkább jégformálta gleccser-
völgyei, tengerszemeket rej-

tő kárfülkéi avatják az Erdélyt 
övező hegységek legszebb alpesi 
tájává a Retyezátot. A 42 darab 
kétezer méter fölötti csúccsal 
rendelkező hegység (legmaga-
sabb pontja: a Peleaga, 2509 m) 
központi részének kőzetanyaga 
gránit és granodiorit, miáltal 
nemcsak felszínalaktana, ha-
nem geológiai felépítése is a 
Magas-Tátrához teszi hasonla-
tossá. A magmás kőzetekből 
álló legmagasabb csúcsokat és 
gerinceket prekambriumi és 
paleozoikumi kristályos palakö-
peny veszi körül. (A Bodu For-

máció biotitos gneisze pél-
dául 670 millió 

éves.) 

A Retyezát mai formájában 
tehát glaciális formákkal tagolt 
alpesi jellegű magashegység. A 
jégkor második felében az állan-
dó hóhatár (1900 m) fölé emel-
kedő hegytetők firnmezőiből
tekintélyes gleccserek ereszked-
tek le a lejtőkön. A jégkorból 
15 hajdani gleccservölgy és 
80 tengerszem, számtalan kár-
fülke, kárpiramis, kárgerinc, 
jégkarcolta vásott szika és pe-
riglaciális kőtengerek sokasá-
ga maradt vissza. A hajdani 
gleccserek egyébként megha-
ladták a 10 km-t és egészen 
1300 méter tengerszint feletti 
magasságig nyúltak le. Az utol-
só jégárak mintegy 10–12 000 
éve olvadtak el. A visszama-

radt cirkuszvölgyekben (kárfül-
kék – a hajdani firngyűjtők) és
a glaciális teknővölgyekben ta-
lálhatók a hegység vonzerejét 
jelentő tengerszemek. A maga-
sabban (1900 és 2200 méter 
között) fekvő tavak a glaciális 
lépcsők mögött, jégvájta tek-
nőkben, az alacsonyabban 
fekvők a gleccserek hordalék-
felhalmozó tevékenysége nyo-
mán létrejött morénagátak mö-
gött alakultak ki. A Retyezát 
legnagyobb tava a 2040 m 
magasságban fekvő Bukura-
tó: 8,8 ha (15,7 m mély). A 
legmélyebb tava a 1997 m ma-
gasságban lévő Zenóga: 29 m 
mély (területe: 6,5 ha).

B. Cs.

A kísérő kollégák: Daniel „Bibi” Bal, Ivaşcu „Zmeu” Alin, Grigore Opriţoiu, Danciu 
„Sole” Bogdan, Tătaru „Hanu” Daniel voltak, köszönjük nekik a szakavatott túra-
vezetéseket és a sok-sok ismeretet, amit a Retyezátról, illetve a nemzeti park-
ban folyó természetvédelmi tevékenységről átadtak nekünk. Külön köszönettel 
tartozunk Zoran Acimov igazgató úrnak, aki ezt az igazán értékes és tanulságos 
három napot koordinálta.

Kaptárkő  
Természetvédelmi 
és Kulturális 
Egyesület

Egyesületünk 2003-ban ala-
kult, nagyobbrészt a termé-

szetet szerető és a természetvé-
delemmel foglalkozó fiatalokból. 
Alakulásunkkor elsődleges cél-
ként a kaptárkövek védelmét 
jelöltük meg. A sziklákat sújtó 
egyre gyorsuló pusztulási folya-
matnak a megállítására a mai 
napig is szervezünk programo-
kat, hogy régiónk ezen értékei 
ne tűnjenek el véglegesen. A 
programjaink jórészt pályázati 
pénzekből és tagjaink önkéntes 
munkájának köszönhetően va-
lósulnak meg, de a Bükki Nem-
zeti Park Igazgatóság és a prog-
ramjainkkal érintett települési 
önkormányzatok messzemenő 
támogatását is élvezzük. Alaku-
lásunk óta tevékenységi körünk 
egyre bővült, ma már nemcsak 
a kaptárkövek megőrzésével 
foglalkozunk, hanem más, élő 
és élettelen természeti értékek 
védelmével, és ehhez kapcsoló-
dó ismeretterjesztéssel is. 

Oktatás, ismeretterjesztés

Véleményünk szerint a termé-
szetet megismerni nem az isko-
lapadban, hanem kint, az élő 
természetben lehet igazán. En-
nek kétségkívül a legjobb „esz-
közei” a tanösvények, amelyek 
nemcsak hasznos információkat 
közölnek az odalátogatókkal, ha-
nem biztosítják a természetadta 
szabadságérzetet és az önálló 
felfedezés örömét is. Ennek je-
gyében egyesületünk kezdeti 
lépésekként részt vett a Bükki 
Nemzeti Park Igazgatóság által 
létesített ilona-völgyi és bél-kői 
tanösvény nyomvonalának kije-
lölésében, majd a későbbiekben 
önálló pályázati programok ke-
retében kerültek megvalósításra 
elképzeléseink. 

2005-ben a KvVM−KÖVICE 
pályázati programjának kereté-
re sikerrel pályáztunk, így meg-
valósíthattuk a Szarvaskői-
geológiai tanösvény tervezett 
felújítását. Szintén a KÖVICE 
pályázati program keretén be-
lül nyertünk támogatást még 
2004-ben a Szomolyai Kap-
tárkövek Természetvédelmi Te-
rületen létesítendő tanösvény 
kiépítésére. 

A Bükkal ja legnagyobb 
kaptárkő-csoport ján – a 
szomolyai Vén-hegy szikláin 
végigvezető tanösvény tech-
nikai megoldásait tekintve 
egyedülál ló lesz hazánkban. 
Mivel az út jelentős részét a 
sziklafelszínen kell vezetnünk 
− természetesen úgy hogy a 
képződmények ne sérül jenek 
–, ezért az alapkőzetre erősí-
tett gerendalépcsőket kell el-
helyeznünk, hogy a látogatók 
számára megoldjuk a bizton-
ságos közlekedést. 

Az első szakaszban, júni-
us-augusztus folyamán a 
lépcsőépítések mel lett nagy 
gondot kel lett fordítanunk 
a kúpok megtisztítására, 
akáctalanítására. Augusztus 
végén a munkálatokba be-
kapcsolódtak a szomolyai 
lakosok, önkéntesek és köz-
munkások is. A tanösvény 
útvonalának további építési 
munkálatai 2007. tavaszán 
folytatódnak, amelynek kere-
tében a hiányzó szakasz ré-
zsűzését folytat juk, korlátokat 
építünk, tanösvénytáblákat 
helyezünk ki, il letve pihenőhe-
lyet létesítűnk. 

Kirándulás, túrázás,
ismereterjesztő utak

Rendszeresen szervezünk tú-
rákat, és ismeretterjesztő ki-
rándulásokat is. Úticéljaink 
közt nemcsak a közeli hegyvi-
dékek, de a Kárpátok és távo-
labbi országok nemzeti parkjai 
is szerepelnek. Így jártuk be 
egy-egy túrasorozat keretében 
a Bükk-vidék földvárait, vagy 
a bükkaljai kaptárköveket, de 
minden évben például a Vizek 
Világnapján szervezünk túrát a 
Bükk víznyelőihez és időszakos 
karsztforrásaihoz. 

Hegymászó Szakosztály
Egyesületünk keretein belül 
működik hegymászó-szakosz-
tályunk, mely rendszeresen 
szervez programokat. A köze-
li Bükk és Mátra sziklafalai 
mellett rendszeresen járunk az 
Alpokba, a Tátrába és a Kár-
pátok más hegyvidékeire, de 
a Balkán hegyeire és Kis-Ázsiá-
ba is szerveztünk már hegymá-
szóutakat, amelyekről ismeret-
terjesztő előadásokat tartunk. 

Kalcit Barlangász Szakosztály
Az utóbbi időben igény mutat-
kozott egy barlangász-csoport 
megalakítására is, melyet egye-
sületünk barlangászat iránt 
érdekelődő, barlangászattal 
rendszeresen foglalkozó tagjai 
alapítottak. Elsődleges célként 
szerepel régiónk, hazánk és a 
környező országok barlangjai-
nak megismerése, bejárása, és a 
barlangok – mint ex lege védett 
földtani objektumok – védelme. 

Kulturális tevékenység
Alakuláskor nevünkbe a „kultu-
rális” jelzőt is bevettük, utalva 
arra, hogy a kaptárkövek nem-
csak mint természeti értékek 
jelentősek, hanem fontos kul-
túrtörténeti értéket is képvisel-
nek. Ismeretterjesztő túráink és 
előadásaink mellett „klasszikus” 
kulturális tevékenységekkel is 
foglalkozunk, mint például az er-
délyi Szováta település magyar 
könyvtárának könyvadományok-
kal való segítése. 

SZOMOLYAI KAPTÁRKÖVEK
TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET
Az Országos Természetvédelmi Tanács 1960-ban nyilvánította védetté a − 
jelenleg 4,8 ha nagyságú − Szomolyai Kaptárkövek Természetvédelmi Terüle-
tet. A kaptárkövek védetté nyilvánítását az 1958-ban megkezdett kőbányászat 
tette sürgetővé, mely teljes pusztulással fenyegette ezeket a jelentős földtani 
és kultúrtörténeti emlékeket. A természetvédelmi terület a Szomolya fölött emel-
kedő Vén-hegy nyugati lejtőjén, a Kaptár-völgyben helyezkedik el, ahol a riolittu-
fa vonulat nyolc nagyobb, fülkés sziklára, kőkúpra tagolódik. Ez Magyarország 
legtöbb fülkével (117 db)  rendelkező kaptárkő csoportja. 

Több elmélet született a fülkék szakrális rendeltetésére vonatkozólag, de a 
20. század közepén a méhészeti célú hasznosításuk is felvetődött. Ebben a 
kérdésben még a mai napig nem alakult ki határozott álláspont, sőt, azt sem 
tudjuk biztosan, mikor készülhettek a fülkék, de egy biztos: ezek az emberi kéz 
vájta formák egyedülálló kultúrtörténeti értéket képviselnek A 200–400 méter 
tszf-i magasságig emelkedő Bükkalja kőzetfelépítése különbözik a tőle tek-
tonikusan lehatárolódó Déli-Bükk nagyrészt mészkőből és agyagpalából álló 
hegyeitől. A kaptárkövek anyaga zömében riolittufa, mely a miocénben (21–13 
millió év) zajló heves vulkáni tevékenység nyomán jött létre. 

A terület eredeti növényzetét cseres-tölgyes és tatárjuharos-molyhostöl-
gyes társulások alkották. 

3300 Eger  
Radnóti Miklós u. 9. 
Tel: 70/292-50-90
Honlap:  
www.kaptarko.hu
E-mail: 
kaptarkovek@citromail.hu

A Retyezát
3 Fotó: Baráz Csaba

1 Fotó: Szögedi Zsuzsanna

2 Fotó: Klein Dávid

4 Fotó: Baráz Csaba

1 Fotó: Ferenczy Gergely

3 Fotó: Ferenczy Gergely

1. kép:  Pihenő a Stevia 
tengerszemnél

2. kép:  A Retyezát 
csúcsán (2482 m)

3. kép:  Útban a Scorota-
nyereg felé 
(Kis-Retyezát)

1. kép:  Cserjeirtás 
természetvédelmi 
kezelés érdekében

2. kép:  Barlangi túra az 
Almási-zsom-
bolyban

3. kép:  Tanösvény építése 
a szomolyai 
természetvédelmi 
területen

4. kép:  Szomolyai 
kaptárkő

 folytatás az 1. oldalról

K. D.

Az első túra alkalmával Rau-
sorból a Kondor menedékház 
érintésével a 2060 m magasan 
lévő Stevia tengerszemhez ka-
paszkodtunk fel. Ebből a gyönyö-
rű kárfülkéből a csapat egyik 
része a Lolaia-gerincen átkelve 
ereszkedett le a Pietrele mene-
dékházhoz, míg egy tizenkét fős 
különítmény Daniel „Bibi” Bal 
ranger vezetésével meghódítot-
ta a hegység névadó csúcsát, a 
2482 m magas Retyezátot.

A következő napon a mészkő-
ből felépülő Jorgován-hegycso-
port gerincére, a történelmi 
Magyarország határát alkotó 
Zsil folyó felső szakaszának 
vadregényes völgyéből kapasz-
kodtunk fel. Egy kisebb cso-
porttal a Scorota-nyergen át 
megmásztuk a Piule csúcsot 
(2081 m), ahonnan tanulságos 
látképben tárult elénk a Re-
tyezát központi tömege, az elő-
ző napi túránk terepe.
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Programok
Az Aggteleki Nemzeti Park 
Igazgatóság kiadványai 
Az Aggteleki Nemzeti Park és 
környéke kultúrtörténeti értékei I.
Építészeti emlékek
Szöveg: Hadobás Sándor, fotó: Borzsák Péter
Az Aggteleki-karszt csodálatos barlangvilága és fel-
színi természeti kincsei mellett a környékbeli telepü-
lések építészeti, kultúrtörténeti értékei sem kevésbé 
jelentősek. A sorozat első füzete az Aggteleki Nem-
zeti Park Igazgatóság működési területéhez tartozó 
kistelepülések építészeti emlékeit veszi számba 36 
oldalon, külön figyelmet szentelve a terület bájos − 
sok esetben festett mennyezetű és bútorzatú − kis 
templomainak. 

Az Aggteleki Nemzeti Park természeti értékei I.
Baradla-barlang
Szöveg: Székely Kinga, fotó: Borzsák Péter, Forrásy 
Csaba, Kovács Richárd
Az Aggteleki- és Szlovák-karszt barlangjai 1995-
től a Világörökség részét képezik. A területen is-
mert mintegy 1200, rendkívül változatos barlang 
közül a legismertebb és leglátogatottabb a 25,5 km 
összhosszúságú Baradla−Domica rendszer. E bar-
lang kialakulásával, történelmével, élővilágával és be-
járható túraútvonalaival ismertet meg a 28 oldalas 
kiadvány és lenyűgöző képanyaga.

Az Aggteleki Nemzeti Park természeti értékei II.
Az Aggteleki-karszt gerinces állatai
Szöveg: Horváth Róbert
A látványos képanyaggal illusztrált kis füzet 23 olda-
lon mutatja be az Aggteleki-karszt gerinces állatvilá-
gát, rendszertani csoportosításban. A kiadvány külön 
figyelmet szentel a karszt változatos élőhelyein szép 
számmal élő madaraknak és a nemzeti park terüle-
tére lassacskán újra visszatérő nagyragadozóknak. 
Emellett az Aggteleki Nemzeti Park címerállatával, a 
foltos szalamandrával, a karszt barlangjaiban és temp-
lomtornyaiban előforduló denevérekkel és számos 
más gerinces állattal is megismerkedhet az olvasó.

Az Aggteleki Nemzeti Park természeti értékei III.
Az Aggteleki-karszt növényvilága
Szöveg: Tóth Erika
A 23 oldalas füzetke élőhelyenként tematizálva, gyö-
nyörű képanyaggal illusztrálva mutatja be az Aggte-
leki-karszt növényvilágát, rávilágítva a sokféleség 
okaira, bemutatva a ritka, megmaradt növénytani 
kincseket és az évszázados emberi tevékenység 
hatásait.

Az Aggteleki-karszt barlangjai
Világörökség a föld mélyében
Szerk.: Székely Kinga,  
szöveg: Takácsné Bolner Katalin
A különösen sok fotóval illusztrált 60 oldalas kiad-
vány az Aggteleki-karszt mélyén meghúzódó barlan-
gok varázslatos világával ismerteti meg az olvasót, 
aki a könyvet lapozgatva meggyőződhet arról, hogy 
az Aggteleki- és a Szlovák-karszt barlangjai méltán 
viselik a Világörökség címet.

Baradla-barlang
Időutazás a cseppkövek birodalmában
A Baradla-barlang hazánk legnagyobb barlangrend-
szere és egyik kiemelkedő természeti értéke. A 
könyv népszerű stílusban összegzi a barlanggal kap-
csolatos ismereteket a kialakulásától, élővilágától 
kezdve a feltárásán és kiépítésén át a kultúrtörténeti 
vonatkozásokig. Több mint százötven archív és mai 
fotó illusztrálja a kötetet.

Varázslatos karsztvidék
Hiánypótló kötetként jelent meg a 20. születésnap-
ját ünneplő Aggteleki Nemzeti Parkot bemutató fo-
tóalbum. A könyv elsősorban „élőhelyként” mutatja 
be a területet, ahol egyenrangú szereplő a barlang, 
a víz, a növény, az állat és az ember. 

Az Aggteleki-karszt, a Szlovák-karszt (Gömör-Tornai-
karszt) és a Cserehát Turistaatlasz és útikönyv 
(Cartographia Kft., Budapest)
A spirálozott kiadványban a térképlapokon kívül 
általános ismertetőt találunk a Gömör-Tornai-karszt-
ról, a Cserehátról és az Aggteleki Nemzeti Parkról. 
A térkép emellett ismerteti a terület településeit, 
túraútvonalakat javasol autósoknak, kerékpárosok-
nak és gyalogtúrázóknak, és sok más hasznos tu-
risztikai információval szolgál.

Aggteleki Nemzeti Park −
Narodný Park Slovenský Kras 
(Paulus Kiadó) 
A turistatérkép az Aggteleki- és Szlovák-karszt 
területét foglalja magába. Segítségével a túrázó a 
karszt kulturális és természeti látnivalóira egyaránt 
rátalál, a területen alaposan tanulmányozható válto-
zatos karsztjelenségeket is beleértve. A térkép hát-
oldalán látványos képekkel illusztrált rövid ismertetőt 
találunk magyar, szlovák és angol nyelven.

...volt
Szeptember 22. – Autómentes nap Egerben
Az egri Part Egyesület az Autómentes Nap alkalmából bringás 
felvonulást szervezett, amely az Egal Club zöldövezetében színes 
rendezvénnyel zárult. A felvonulással a résztvevők és a rendezők a 
városi kerékpározás előnyeire kívánták felhívni a figyelmet. A Bük-
ki Nemzeti Park Igazgatóság, a Kaptárkő Egyesület és a Magyar 
Madártani Egyesület Bükki Helyi Csoportja közösen vett részt a 
rendezvényen – kiadványokkal, plakátokkal, szóróanyagokkal gaz-
dagítva a programot. 

Szeptember 23. – Kalandozás az Északi-Bükkben
Idei második „várnéző” túránkon a dédesi várat és a verepce-bérci 
bronzkori földvárat látogattuk meg. Tematikus túráink keretében 
a látogatók elől elzárt, illetve kevésbé ismert helyeket kerestük fel 
szakvezető segítségével és irányításával.

Szeptember 26. – Tiszta Hegyek Napja
Ezen a jeles napon a Szomolyai Kaptárkövek Természetvédelmi 
Terület tanösvényének takarítási és kiépítési munkálatait végeztük 
egy civil szervezet és önkéntesek segítségével. A Kaptárkő Ter-
mészetvédelmi és Kulturális Egyesület 2004 decemberében elnyert 
pályázata révén a természetvédelmi területen található kaptárkő-
csoport kúpjai között egy bemutatóút kialakítási munkálataiba kez-
dett. Ezen a napon lépcsőket, rézsűket készítettünk – biztonságosan 
járhatóvá téve az első szakaszt. 

Október 3. – Takarítási világnapi rendezvény
Igazgatóságunk szervezésében a Városgondozás Eger Kht. és az 
Ökopannon Kht. részvételével zajlott a takarítási világnapi ren-
dezvényünk. A „szelektív napos” eseményen öt iskola, közel 100 
diákja vett részt. Az igazgatóság felsőtárkányi oktató- és láto-
gatóközpontjában, négy helyszínen ismerkedhettek meg az iskolá-
sok az egész világon egyre nagyobb gondot okozó hulladékprob-
lémával. 

Október 4. – Állatok Világnapja
Assisi Szent Ferenc, a környezetvédők védőszentje, az emberek és 
állatok védelmezője és gyámolítója előtt tisztelegtünk az Állatok 
Világnapján. Az andornaktályai általános iskola diákjainak Szitta 
Tamás  madárvédelmi tevékenységünkről tartott diaképes előadást 
a felsőtárkányi oktató- és látogatóközpontban. Ezt követően a nap-
pali lepkéinkről szóló, „Színek szárnyán” c. filmet tekinthették meg
az iskolások. 

Október 20–24. – Első Európai Ürge Konferencia
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság felsőtárkányi Nyugati 
Kapu Oktató- és Látogatóközpontjában került megrendezésre 
az ürgekutatók első európai találkozója. A rendezvény hazai és 
nemzetközi jelentőségét mutatja, hogy azon több mint ötven ha-
zai és külföldi szakember vett részt. A találkozó során az ürgével 
foglalkozó szakemberek áttekintették a fajjal kapcsolatos ökológiai 
és természetvédelmi problémákat, megosztották eddigi tapaszta-
lataikat, és kidolgozták a faj összehangolt nemzetközi megóvási 
stratégiáját. 

lesz...
Adventi Játszóház – kézművesdélelőtt Felsőtárkányban
December 2-án, szombat délelőtt 9.00 órától szeretettel vár-
juk a családokat a felsőtárkányi Nyugati Kapu Oktató- és Lá-
togatóközpontban megrendezésre kerülő délelőtti kézműves 
foglalkozásra, amelyen a gyermekek agyagfigurákat készíthet-
nek és elleshetik a fazekasmesterség csínját-bínját. A teadélután 
keretében az Aggteleki Nemzeti Parkról szóló filmeket vetítjük 
le (Lakatos Iván: A vízcsepp kivájja a követ; Séták a sötétség bi-
rodalmában; Magyar világörökségek: Aggtelek – Jósvafő).

Madárkarácsony
A madarak egy része ősszel délre vonul, hogy melegebb égtájakon 
vészeljék át a téli hónapokat. A telet hazánkban töltő madarak 
számára nagyon fontos, hogy a fagyok beállta után is elegendő 
táplálékot találjanak. Ehhez tudunk nekik segítséget nyújtani az 
etetéssel. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 2006. december 9-én, 
szombaton délelőtt madáretető-készítésre invitál mindenkit.

...volt
Július – Tanártovábbképzés
A Miskolc Városi Pedagógiai Intézet és az Aggteleki Nemzeti Park 
Igazgatóság közös szervezésében megvalósuló 80 órás akkreditált 
képzés során az idén 22 lelkes pedagógus ismerkedett meg a nem-
zeti park értékeivel, és kapott iránymutatást arra nézve, hogyan ad-
hatja át tanítványainak ezeket az ismereteket erdei iskolai keretek 
között.

Július 3−8. – Természetismereti tábor
Az idei nyáron is megrendeztük az Aggteleki Nemzeti Park 
Igazgatóság hagyományos természetismereti táborát a Szögliget 
melletti Szalamandra-házban. A részt vevő általános iskolás gyere-
kek barlangi és felszíni túrákon, kézműves foglalkozásokon, termé-
szetismereti vetélkedőn vehettek részt, és előadásokat hallgathattak 
a nemzeti park élővilágáról, barlangjairól és csillagászatról.

Július 18–22. és 24–28. – Szünidei mulató
A több éve rendszeresen megrendezésre kerülő kézműves és termé-
szetismereti táborok keretében az idén 90 helyi, térségi és távolabb-
ról érkező gyermek ismerkedhetett számos kézműves mesterség fo-
gásaival és az Aggteleki Nemzeti Park természeti és kultúrtörténeti 
értékeivel, hagyományaival.

Július 27–30. – Gömör-Tornai Vásártér
A VI. Gömör-Tornai Fesztivál keretében 2006. július utolsó hétvégé-
jén Jósvafőn, a Gömör-Tornai Vásártéren húsz térségi kézműves és 
mezőgazdasági szolgáltató immár ötödik alkalommal fogadta a fesz-
tivál látogatóit. Az itt megforduló kb. 3000 érdeklődő kipróbálhatta 
a bemutatkozó mesterségek fogásait, vásárolhatott a termékekből, 
megkóstolhatott néhány hagyományos recept alapján elkészített he-
lyi ételt és szórakozhatott az alkalmi produkciókon.

Július 27–30. – Zöld Sziget
A Gömör-Tornai Vásártér melletti kis „sziget” adott helyet az idén 
először az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság munkáját bemutató 
12 tablónak, ahol az érdeklődők kérdéseire válaszoltunk. Emellett a 
Környezeti Nevelési Csoport munkatársaival mikroszkópozhattak, 
földfestékkel alkothattak a természet iránt érdeklődők, s végigjár-
hattak egy innen induló és ide érkező ideiglenes, mesés-játékos tan-
ösvényt.

Szeptember 22. – Takarítási Világnap
E jeles nap alkalmából az idén 47 diák hallgathatott előadást a sze-
métkérdés problémáiról, a szelektív hulladékgyűjtésről, továbbá el-
lenőrizhette az egy éve elásott és most „kihantolt” komposztálható, 
valamint nem komposztálható hulladékok bomlását. Végül a gyere-
kek egy terepi túrával összekötött takarítási akcióban vettek részt 
– megtisztítva a tanösvények útvonalát az eldobált szeméttől.

Október 4. – Állatok Világnapja
A jeles nap alkalmából az Aggteleki Nemzeti Park oktató központja 
által meghirdetett rajzpályázatra beérkezett számos gyönyörű munka 
közül 28 díjazott vehette át ezen a napon jól megérdemelt jutalmát.

lesz...
Mikulás-napi játszóház, illetve Ünnepváró játszóház
December 2-án és december 22-én az Aggteleki Nemzeti Park Kú-
ria Oktató Központjában megrendezésre kerülő ünnepi készülődé-
sekre az alkalomhoz kapcsolódó kézműves foglalkozásokkal várunk 
minden helyi, térségi és távolabbról érkező gyermeket, családot.

Óévbúcsúztató operettgála
december 30-án 16.00 órakor a Baradla-barlangban (Hangverseny-
terem).

Jövő évi programjainkról honlapjainkon, a www.bnpi.hu és a www.anp.hu oldalakon tájékozódhatnak.

1 Fotó: Bíró Barbara

2 Fotó: Záhorszki Adél

Az oldalt összeállította: Bíró Barbara – V. Litkei Krisztina
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Ablakcsere a perkupai denevérkolónia 
védelmére
Sikerrel befejeződött a perkupai refor-
mátus templom ablakainak kivitele-
zése és beépítése, mely az épületben 
élő kiemelkedő jelentőségű dene-
vérkolónia megőrzését szolgálta. A 
toronyban évek óta nagy számban 
élnek fokozottan védett denevérek 
(pl. nagy patkós denevér, csonkafülű 
denevér), melyeket a rendszeresen 
betelepülő galambok és gyöngybag-
lyok veszélyeztettek. A beruházás az 
Aggteleki Nemzeti Park Igazgató-
ság és a helyi egyházközösség össze-
fogásával valósult meg.

Pihenőhely a hulladéklerakó helyén
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság a Karancs–Medves Természetvé-
delmi Alapítvánnyal közösen a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisz-
térium pályázati forrásából felszámolta a Karancs–Medves Tájvédelmi 
Körzet részét képező Salgótarján-salgóbányai városrész illegális hul-
ladéklerakóját. A Zagyva forrásvidékén kialakult szennyezés jelentős 
hatást gyakorolt a folyó felső szakaszára. A munkálatokba a helyi la-
kosság is bekapcsolódott, valamint a helyi általános iskolások rajzpályá-
zat keretében mutatták be a természeti környezetünk szennyezésének 
káros hatásait. A felszámolt hulladéklerakó területén pihenőhely került 
kialakításra, és a kihelyezett információs tábla segítségével megismer-
hetik az idelátogatók a Medves forrásainak kialakulását. A pihenőhely 
ünnepélyes átadására és a rajzpályázat díjazására a „Földünkért Világ-
nap” keretében 2006. október 20-án került sor.

Gőték, ebihalak pácban

A Bükkben található természetes tavacskák a tél közeledtével sem 
néptelenednek el teljesen. A magasabb részeken lévő vizes élőhelyek 
iszapjában alpesi gőte lárvák, barna varangy és gyepi béka ebihalak, 
szitakötő lárvák vészelik át a telet és csak a következő évben alakulnak 
át. Az idei száraz időjárás miatt azonban az élőhelyek egy része teljesen 
kiszáradt, a bennük lévő, át nem alakult lárvák elpusztultak. De a 
megmaradt tavacskák is néhány tenyérnyire zsugorodtak, vízszintjük 
lecsökkent, ezért a bennük élő több száz lárva, ebihal összezsúfolódott. 
Ezen vizes élőhelyek faunájának megmentése érdekében a természetvé-
delmi őrszolgálat tagjai – aktív védelmi munka keretében – folyamato-
san vizet hordanak a kiszáradóban lévő tavacskákhoz. Ennek köszönhe-
tően több száz kétéltűt mentünk meg a biztos pusztulástól, biztosítjuk 
túlélésüket a szélsőséges időjárási viszonyok közepette is.

Madárgyűrűző hétvége Szőllőskén
2006. szeptember utolsó napjaiban az Eger melletti Szőllőske-pusztán 
madárgyűrűző hétvégét rendezett a Magyar Madártani Egyesület Bükki 
Helyi Csoportja. Ezen a helyszínen ez volt az első ilyen jellegű esemény, 
de az eredmények alapján nem az utolsó. A három nap során 23 faj 315 
példánya került hálóba. A fajok jelentős része az ez idő tájt még nálunk 
tartózkodó, illetve a már vonulásban lévő madarak közül került ki. Ki-
emelésre kívánkozik a kis légykapó elég késeinek tekinthető előfordulása, 
és négy darab tüzesfejű királyka befogása. Utóbbi faj költése a régióban 
még nem bizonyított, és ez a madár a vonulási időszakban is elég ritká-
nak számít. 

Halfaunisztikai kutatások a BNPI területén
Októberben is folyik a BNPI működési területén található vízterek-
ben az európai közösségi jelentőségű halfajok felmérése. A szakem-
berek a mintavételezéshez használt protokoll alapján elektromos 
halászgéppel dolgoznak. A munka során számos természetvédelmi 
jelentőséggel rendelkező faj élőhelyének adatai kerültek megerősítés-
re, illetve számos faj esetében új előfordulások váltak ismertté. Az 
eddigi felmérések során – melyek a Zempléni-hegység kisvízfolyá-
sait, a Hejőmente, a Taktaköz természetes és mesterséges vizeit és 
a Hernádot érintette – a halfajok közül helyenként nagy számban 
került elő a lápi póc, a petényi márna és a német bucó. 

Denevérek a lakásban 
Több alkalommal jelennek meg védett denevérek emberi környezet-
ben, különösen a házgyári technológiával készült épületekben. A tár-
sasházak lakói számára – akik leggyakrabban a korai és a törpedenevér-
rel találkoznak – ilyenkor, a tél elején úgy tűnhet, hogy elszaporodnak 
a denevérek. Ugyanis a nyáron itt jelenlévő állományhoz északiak 
csatlakoznak: a folyamatos fagyok beálltáig tart a denevérek vonulása, 
melynek során a tőlünk északabbra fekvő országok állományai töme-
gesen vonulnak dél felé. Néha sötétedéskor, az ablakok előtt repkedő 
denevérek a lakók kisebb-nagyobb riadalmára a lakásokba is bejutnak. 
Az elmúlt néhány hétben kollégáinkat is gyakran riasztották lakásba 
berepült denevérek miatt. Az idei egyik legnagyobb mentett állomány 
egy kb. 150 egyedből álló törpedenevér kolónia volt. 

Aktuális barlangvédelmi hírek
A kora nyári, június eleji hirtelen lezúduló nagy csapadékmennyiség kö-
vetkeztében egyes barlangok bejárata eltömődött. Járhatatlanná vált 
például a Sziklafal-alatti-barlang, az Ikertebri-barlang, a Picoluca-
barlang és a Szamentu-barlang. A Bolhási-víznyelőbarlang első szifon-
jának eltömődése, a folyamatos vízelöntés és a bejárat téli lefagyása 
miatt a barlang szifonsora, a Fő-ág évek óta nem járható – ezért a 
barlang térképezése is szünetel. A szifon átbontását igazgatóságunk a 
közeljövőben tervezi. Az áradmányvizek több víznyelő barlang bejára-
tát hordalékkal, uszadékfával torlaszolták el, lehetetlenné téve a barlan-
gok látogatását, kutatását. A bejáratok megtisztítását a barlangkutató 
egyesületek, valamint a BNPI munkatársai végezték.

Madárvonulás-kutató és Természetvé-
delmi Tábor a Bódva völgyében
A Magyar Madártani Egyesület Gömör-Tornai Helyi Csoportja és 
az ANPI által szervezett vonuláskutató táborban 2006 őszén közel 
6300 énekesmadarat jelöltünk és vizsgáltunk meg. A vizsgálatok 
célja a területen átvonuló fajok dinamikájának, fajösszetételének és 
állományainak hosszú távú monitoringja. A tábor munkájában az 
ország minden részéről közel kétszáz önkéntes vett részt. Az itt folyó 
bemutató tevékenység keretében húsz óvoda és iskola több mint ezer 
gyermekét fogadtuk tanösvénnyel és alternatív biológiaórákkal.

Megnyert pályázat a biomonitoring  
hálózat fejlesztésére
A természetvédelmi munkához elengedhetetlenül szükséges a védett 
területek folyamatos megfigyelése, adatok gyűjtése. Ezen megfigye-
lések eredményei alapján tudják a szakemberek eldönteni, hogy egy 
természetileg értékes területet milyen tényezők veszélyeztetnek, 
s ezek alapján döntenek a további kezelésről, beavatkozásról. A 
Gömör-Tornai-karszt országhatárra kettéosztott, de természetföldraj-
zi, ökológiai és kulturális szempontból egységet képező területén az 
adatok gyűjtésének összehangolása és azok együttes összegzése igen 
fontos információkhoz juttatja a határ két oldalán lévő Aggteleki 
és Szlovák-karszt Nemzeti Park munkatársait. Az adatok alapvető 
módon segítik a terület egyedülálló értékeinek, a világörökségi hely-
színeknek, a bennszülött állat- és növényfajoknak a megőrzését. A 
program 2006 májusától 2008 tavaszáig tart.

„Denevérek éjszakája”  
az Aggteleki- és a Szlovák-kaszton
Szlovák–magyar együttműködés keretében, az országhatár két olda-
lán összesen 8 helyszínen rendezték meg ebben az évben a „Denevé-
rek éjszakája” programsorozatot az Aggteleki- és Szlovák-karszton. 
Legsikeresebb a hazánkban a legnagyobbak közé tartozó 2000 példá-
nyos kereknyergű patkósdenevér kolónia kihúzásának megfigyelése
volt, ahol 50 érdeklődő ismerkedhetett meg e rejtélyes állatok életé-
vel és védelmével, illetve csodálhatta a denevérek röptét.

Környezeti nevelési konferencia
A Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete és a Bükki 
Nemzeti Park Igazgatóság idén második alkalommal rendezte meg 
az iskolai tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének 
kialakítását célzó konferenciát a Nyugati Kapu Oktató- és Látogató-
központban, 2006 novemberében. 
A közoktatási törvény 2003. évi módosítása kötelezővé tette a pe-
dagógiai programok felülvizsgálatát és új tartalmi elemekkel való 
bővítését. Az újragondolás egyben lehetőséget is kínál arra, hogy a 
környezeti nevelés átfogó céljait megvalósítsuk, a felnövekvő nem-
zedéket képessé tegyük a környezeti válság elmélyülésének megaka-
dályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadal-
mak fenntartható fejlődését. 
A rendezvény résztvevőit Dudás György igazgatóhelyettes köszön-
tötte, majd ismertette a BNPI környezeti nevelés terén kifejtett tevé-
kenységét. Dr. Lakatos Gyula a KLTE Alkalmazott Ökológiai Tanszék 
vezetője a fenntartható fejlődésről tartott előadást. Ezt követően a részt-
vevő intézmények jó gyakorlatainak bemutatására került sor. A konfe-
rencián 28 intézményből 42 fő vett részt.

Fotó:  Stoszek Krisztina

Fotó: Barta Zsolt

Fotó: Ács József Róbert

Fotó: Gombkötő Péter

Fotó: Baráz Csaba

Fotó: Gombkötő Péter

Fotó: Baráz Csaba

Fotó: Márkus Imre

Fotó: Szeghalmi János


