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AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   
BARLANGOK, JELENTŐS FÖLDTUDOMÁNYI ÉRTÉKÚ MESTERSÉGES ÜREGEK VÉDELMÉT ÉS 
ÉLŐVILÁG MEGŐRZÉSÉT CÉLZÓ TERMÉSZETVÉDELMI BEAVATKOZÁSOK 
 
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság sikeres pályázatot nyújtott be a Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Program keretében kiírt felhívásra. „A Világörökség részét képező 

barlangok, jelentős földtudományi értékkel rendelkező mesterséges üregek védelmét és az ezekhez 

kapcsolódó sérülékeny élővilág megőrzését célzó természetvédelmi beavatkozások az Aggteleki 

Nemzeti Park területén” (KEHOP-4.1.0-15-2016-00015) című projekt 306,9 millió Ft vissza nem térítendő 

támogatás felhasználásával 2019. februárjában sikeresen befejeződött. 

 

A pályázati program keretében az Igazgatóságnak lehetősége nyílt a természetvédelmi kezelést igénylő 

élettelen természeti értékek megőrzését, rehabilitációját szolgáló infrastrukturális fejlesztésre.  

A fejlesztésbe bevont helyszínek:  

1. Esztramosi bányavágatok, barlangok (a volt tornaszentandrási vasércbánya)  

2. Baradla-barlang, Aggtelek  

3. Béke-barlang Aggtelek-Jósvafő  

4. Meteor-barlang Bódvaszilas  

5. Baradla Hosszú-Alsó-barlang, Jósvafő 

6. Baradla-tetői-zsomboly, Aggtelek 

7. Pócsakői-víznyelő, Bódvaszilas  

8. Kopaszgally-oldali 2. sz. víznyelőbarlang, Bódvaszilas 

 

A természetvédelmi projekt keretében eltávolításra kerültek a barlangidegen (beton) műtárgyak és 

balesetveszélyes omladékok, stabilizálásra kerültek az omlásveszélyes vagy eltömődött barlangbejáratok. A 

barlangi munkát szolgáló felújítások eredményeként a barlangokban a közlekedés biztonságossá vált, amely 

hozzájárul a természeti értékek további megismeréséhez, segíti a kutatómunkát.  

A fejlesztésben szereplő helyszínek különleges élőhelyek, ugyanis telelő- és szaporodó helyei számos 

denevérnek. A bejáratok denevérbarát lezárásával, illetve azok felújításával, az átszellőzés biztosításával, a 

Béke-barlangban a CO2 koncentráció csökkentésével a denevérek újabb háborítatlan élőhelyekhez juthatnak, 

amely nagyon fontos napjaink egyre szűkülő természeti környezetében.  

A barlangokban az elöregedett, elavult műtárgyak eltávolítását, korrodált létrák cseréjét, azok felszínre 

hozatalát is elvégezték, melynek nemcsak esztétikai jelentősége van, hanem a rozsdamentes létrák 

beépítése, új útvonal, illetve a biztonságos közlekedést elősegítő járófelület kialakításával hosszú évekre 

megelőzhető válik a természeti értékekben történő károkozás.  

A projekt eredménye ezen értékes, unikális, de egyúttal sérülékeny, és az itt élő közösségi jelentőségű védett 

fajok élőhelyeként is szolgáló természeti értékek hatékonyabb megőrzése, természetes állapotuk pozitív 

irányú változása.  

Az Igazgatóság 2019. február 20-án sajtónyilvános projektzáró rendezvény keretében mutatja be a projekt 

eredményeit. 

A projektről bővebb információt a http://www.anp.hu/hu/barlangok-termeszetvedelmi-rekonstrukcioja oldalon 

olvashatnak. 
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