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Eur pa - tijbbek kiiztjtt * természeti

(ltirlrcir-'lbrrrirí-kirrszt

szépségeiriil ismert a világban.
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Hegységeiben békésenmegférnek a
Ieny{ig zii szépségutermészetes és az
en'tber alkotta tájak' melyek váItozatos

n

vény- és áIlatvil gnak adnak otthont.
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fenntarthat védelmét.

A

Natura 2000 terij!etek Iétrehozásaval

az Europai IJni fontos tépésttett egy
pai védelmi hál létrehozása
felé, mely lehetoyé teszi a veszéIyeztetett
n vény- és áIlatfajokhatárokon átível
i)sszeur

védelmét.
teri.iletek azonban e

védelemb l az effibert sem rekesztik ki,
sokkal inkább a természet tudatos
a

szt

alás ra

s

ar kallj ák.

A Natura Trail elnevezésii tanosvények

Eur pa-szerte segitik a természet
t

itk ain ak,

és

s ol<színíiségének

felJedezéséI.

Ebben segít ez a

kia

tány!

Andrea Lichtenecker

Nemzetk zi Természetbarttt Sz vetség
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nliír csirknenr felec]ésbe rr-rertilt tortérrelr'rri

Észirk'Magyirrtlrszág és Dél Szloviikia határviclékérr

Az iilliinlhatiírrill kettészelt, árrr geol giai' okol giai

és lrultul-

tijrtér'retí szempotrtb<il is egységes vidék Magyarországtltt

ggteleki karsztként, rl íg Szl oviikiiibar'r Sz1ol,á1r-kirrszt néven

isnrert.
.'\

teriileten je'lenlegi isnrereteink szcrint kiizel 1300 barlang

taliilhato, nrelyek nemcsak geologiai, hancm biolcigiiri
jelent(iséggel is bírrlak' hiszerr kb. 500 nagy tiitlbségéberr

lrrilrroszliopikus r-néretíífajrrak biztosítar-rak élettcret'
A legisrrlcrtellb barlarrgkeclvelij állatok ternlész.etesen a clenevére]<. A 37 Fltrrcipábirn honos fajbtil 26 taliill-ratti n-reg a tertileten.
Az Aggteleki' és ir Szlovtík-kirrszt barlirngjai l99'5 ben Í'elkerti]tek
az

LI

N F.SCO-

Világ rtikség l istLíra.

lr rrryezct és kulturtáj védelrrrérenlindkét
tlcnlzcti parkot hoztirk létre. (Aggteleki Nenlz.cti
l)arl<: 1985; Sz-lovák karszt Nenrzeti Park: 2002)
Nlirgl'iirorsztíg és Szloviikiir _L,U csirtlakozzisa utiitt, 200'1-tcjl rnirrdI< t Ncnrzcti Park Ntrturn 2000 teriilet lett.
l] v1rltozatos tcrInész.eti

A Natura 2000

meg,t ap

.1Z

(isszescn rnirrtegy 600 négyzetkilonréteretr eltertrlrj karsz.tviclékrlek' rrrelyet a 'n'iiltozatos taj: erd(ivcl borítcltt hegyclr' r,tilgyek,
rételi, szár"rt<ik, legelok' a karsztr'irlékekrc jellerlz fclszír"ri Íilrrnák
gaz.ciag tiírl"ráza szurdokvtilg1.ek, víz.rlyel k, clolirlák' kalrnrez(jk
és az él(ivilág egészen renclkívtili viiltozatossága jcllerrrez.

A

parkok, természetvédelmi
t críi e I ek, b ioszféra re zervát umo k
Nemze! i

,/ll

kiriincltr1(lli és kerékpárosok!

<lrsz.lig tertilcte1t-t

A tatura Trall- l általában

[i kiilorrleges lratiírr,ic1ékrrek
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a Ner-rrzetktjzi'I'err'lrésze

irz Í:r, Vit]él<e

t

A Natura Trail osvények tematikus titvonalah melyek
meglév _ tobbnyire erdészeti - utakon, védett természeti

birrát Sz-iir'et sé8

20l0/l l t:ílnet irdotltátll'tlztlr.

A cílrrct liétér,cntc íté]ikoda
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További inÍormá<i k az
s a Szlovákkarszt Nemreti Parkr l:

szolgiilr'ri ir Nirturtr 'Iiail liltrelrclziísa js

i

cl k c rcliiit tírl rr,volncir

www.anp.hu,
www.soprr.sk/slovkras

és a cltllclruit.
és a

teriilet

sz1traztrlattii vlilt' r'rrajd eriis kéregrl-rozglísoklratiisaira

ll rllc1sz.kíjtijnles ijssz.etijredezett' nregg1'Íir(íc1iitt'
és a liier-rr el kec1el t
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Á viJág<ir6ksegi hclyszinek olyan kulturális vagy termcs7eli
szemp"ontbot Jgye<linek sámit értékek,melyli az UNI]SCO keretén
heliil mtikiiclii Világairoklég Bi7(lll5áq aZ áhala igazgatott
Vilagorrikscg Pr,rgiaml'a fcirer;eszteii. A progra"nr c?lja az emberiség
kulturális és természeti rokségénekvédelnre, azok nyilvántartásba

vétele' A programot 1972-ben alapították.

Natura zooo-teriiletek

JiLl,::il'*i'.""ll:lliL]Í:,!*:í:i:')1li'jÍ:ff.i.::*":il;illi:&,

jelentÖségti tcrnlészetes élijhely'típusok' vadon él állar és
novérryfaiok vidc]mért keresztÍjl biztusítja a biologiai soktélesig
es hozzájárul kedvezcj terméízetvé<1el#i hclyzetiik "
lbnrrtartásához, illetve helyreríllÍtásához. Alapja az 1979-es madárvédelrni irányelv,
valamint az 1992-es él hely-vi'delmi irányelv.
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Ramrari teriilctek

Lg1czmény a ncmzctkozi jelcnt scgri vadvizekrcil. ktiloncis lekintettel a
vízimadarak eltihclyeire. Szovegét egv iráni kisvárosbalr, Ramsarbarr
tartÓtt nemzetk zi találkozon íogalmazták meg és tbgadták el, amely
1975. december 21'én lépett érvénybc. Az cgyezmény célja a vizes
él hel1'e[ 66g1i17ésének rlriscgitése' és az ehhez sziikséges jogi,
i rrléznrenyi kerctek lnegaIapozása.

j '} '6
''

lcrtilct. Á hioszÍéra-rezerválumok világhálozatának alapito okirata
\/crinl a rtzcrválunrok ,,rnozdilsak cltj"és nrutassák lle'az ember és a
bioszléra kozott Jetrejowj kiegyensulyozon kapcsolator'l Annak

rdekében, hogy prezentálják az tikologial rendszer sokszíniiségét,a rezervátumok
magukba foglalják a szárazf<ildi, a víz.parti és a tengeri <ikoszisztén]a teriileteit.

rtrl'ltrllirvlili Litán, ffie{lW

lUemzeti parkok
A rremzeti parkok

nirgvobb oclr'akat is liiviiivrr czcrtli(iz.be n.
r\ l<orl-raclo fltiirz.sek oclvai ruris rillatok
szlitlllira is jt'lentiiséggel llírrla Ii
A rr'jt litlrai clctier,ér pl. cfit|c
trtlírklla rl alltssz.ir té] i /rl nliit.

a Természetvédelrni Világszdvetség (iUCN) meghatározása
szeriut olyan ieriiletek, amelyekn.'k okologiai egységessége megtirzendií a jelerr és a

jiivti generáci i számára; amelyek nregovandok mindeníajta mez gazdasági
hasznosításttíl; és alnelyeken lehetriség nyílik nemcsak tudtlmányos, hanem
oktatási és szabadid s tevékenysi.gek végzéséreis.

il;. lnadiír(lalttil hiurgosak

lílll az enlberi
liihrek kellcnres

r:/

az erclliI<.

.:

r'íz.rlyc| kbe rl
/
tiir'rrrek el ir nrélybe.i

-

Biorrféra rezervátumok
A bioszfera-rezervátunr az UNESCo Ernber és Természet
'.
^
I)rogranrjánrk keretcin beliil létrejritt tcrmcszcwédelnIi rendeltetésLi
''' '.<

l'rarkály lairlk pcc1ig

"n

:l

UtE5Co Világiiliikség

sz.íl'cscl-t ktrt;'rtr-rak a |ii'reÍr alatt

vakvolgyek
ne

iitt.crlitiokitl. rlr,:r ,r l.rlviilrir'.
!L \Li szrtrt Jslro.l,rr.tk;tl.

A l<tiliirlb

terr,iletek hatiiriin

nrclvck

ér a Srlovák-karcrton

litlrhltlti lákbaIl p

Az

ciniill(l 1cnnsíktlkra szabtlalták. A lélszírrt a rlyí|t karszt'tls
teriiletek leptrszttrláslira jelleruzii, viil tozatos nléretií tii[)rijk
c1s tijb(jrsort lk t agolj áli. .'\ kopiír, lej t(is h egyolc1iilirkotl ka;'rlll ezij]l
a népr-ryelv szerint i)rdtigsziiritiísok alirlittltak ki.
A karsztos els nen.r karsz.tos

't't'akt'ztlltk,

ilemzetkiizl védettrégar Aggteleki-

l)e

lt tilklt

t'cl sz.í n

adatok és más informáci k.
www naturatrails.net/ geocoaching

a galar-rlbl,i-

glrzclag erdíjk bailcsail(tlrlt nevelik

ykororl egvséges lll észk(itij rllbiit a

Mindezek kiegészítéséreszolgálnak

cl

kezclteli.
eg

illetve informál a térség él világának jellegzetességeir l.
a weben elérhetci GPS

sz.t

rll

rszc li síibb is akaclllak i'rtlekcsst1gck' pl. '"' dctt tlrcl'riclealtléirrli' ir
lcht!r nracliirsisak (lcl
círlrlap) r,aqt'ir [ríbor'os |<tlslltlr. i\z crdíi tlii l<ijziitt
crdci és lcltctc t'crl,v(ikct is rllcgl'igvclhctiirrlt. |]zeli
azrlttblttt itt tletri iislror'rtlsali. tclcpítés crcdrrr rlvekérit
I<eriiltck iclc a'60-as évc]<bcll. A tcrtrrészetvcdclnli
szclu1l<trrttll< e|(itérbc l<ertil scrlcll l<iisziirlIlctiicrl ÍilI<<l
7.|l[()sail lccserélik ezel(eI aZ itlcgetl h<ltltls crtliir'cszekct
az. itt jcllcnlzíi lalrrjokra.
t'itg'

'lalárl nchéz. Ilra rlllir clki'pz.clni' ilogv a tliá'z icl(iszakban
(nrinteg1' 2},0 2,1o nli]]iti ér,l,cl ezcliitt) cgy seliély tcligcr
hLrllánizott litrrt'lpa czcrr szcglct bcrl' az itgvllcvczett 'l ethys
tjcciítt. Az abllirn e]Prtszttt]t tllcszcs r,ázír l nvek l'áziirlak
tilcdél<éb(il lasslrcskátr cgr'' hc|vcnki'rlt irz. l000 tlrétcrcs
l,irstagsirgot is nlcghalaclti r tcg k pziicliltt. F]bb(íl éptilnck fbl

A teIlgerlenéken lév(j kiizett(lllregek kiellrelkecltek

iik,

verr]<érlt szublll

ta] ál trn l<.

és bcrki szclliir<izsa'

a térségalap|iiizetei a ki'rli)nfélc nlÓszkiir'ek

al l<otj

ontiin biikkils ]<et i s
rlbko rtlr-r aszi r'rtjtik
rlliatt aljnilv(:rlr'zcttik 91'ér, áIn a kora
tava sz i iclíiszakban r'altjsltlatls l'ir:igterl
ger borítja czer'r erc](jk irljiít. Soli hiigy'
nilis' 91Litltis ]<ora ta'n'aszi l iriiggal tirlálllozhatutlk itt' rnirrt itz tlch,its és rtj.jirs
l<eltil<c, a hirgyrlliis lilgasír, a btlq]Jtrcls
h c]

Aggteleki

t

l<arsz'tv

8),c r't)'árltls tiil g,vcscl<

scgíterli

a térscig, illctvc a í'enrltarthat<i
tttri z.tlltls

tertileteken haladnak. Tancisv ny kísérleporell és néhány
informáci<5s tábla segíti a tanosvényen val tájékozodást,

virlattrel1,

Iliisen Órt kcs, hatiirtllt iítnyÍrlti
terrllészetr'c1clcl nl i tertiletcknck.
Célja, korlkrét kez.c1e InéIlyezéscke rl

csergésscl val<ijiibarr

csi

"'

a híIlt i'rle kcsIrlaclarak

"'''

v dclnrczik
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További informácl k a tatura Trail

és ipari

w'Mw

iilvényekrl:

Natu rfreunde Internationale
Dietenbachgasse 36, A- 1 I 50 Wien
H-Mail: office@nf-int.org
www.naturatráils'net
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félsz.ínirégészetileletek az emberi jelenlét
30.000 éves tiirténetércíltaIrtrskoclr-rak e térségben.

Barlangi

A Natura Trail Írtvonalán

a

kozelm lt trirténelmének

számos reliktur-nát fedezhetjirk fol. A Szádvár 1685-ben
tortént lerombolása idején Magyarország egyik
legnagyobb vára volt. Rorljai nlai napig

érzékeltetikegykor impozár-rs méreteit.

A várl-roz vezetcí t sorárr, kis
szerencsével a koveken
stitkérezcj zo1d gyíkot

figyelhetiink meg.
A hegyrner.ret kozben
álljurlk rncg idcínkent, hiszen helyerrként szinte
Irréterrcil rnéterre vállozik

koriilvcv
novérryzet' A heg1.teton pazar látvány lesz

a rninket

jutaln'rurrk ezért aZ ercífesz-ítésért.

c1s

állománya fordul e]rí.

Termé'szetcs gyepek val jiibaIl csak a meredek, sekély talaj r
hegyolclalal<orr lennének. Ánl az etttber iiltal kialakított fiives
él helyek cgytqta természet kiizcli iilIapotot és nagy
fajgazdagsrigot jelentenek, ncjvelvc a tcrii]et él helyi
mozaikossiigát.

A száraz

és lélsz.irraz gyepekben

Társasan' fa1kában éltj' territoriális állat.
A fa]kát a dominár-rs l-rím és a clorrrináns
rrcístény vezeti.
A Íárkas, nrint cs tcsrrrgadoz jelentos

szabályoz , szelektál(l szerepet tolt be a
táplálékhá1cizatban. Táplálkozása évszakt 1 és
élcihelycil fuggrien is meglehetiisel-r változ.atos'

kiilijnosen gyakoriak

a kl'rltjnbtjzri rétisiiska fajok. L,zerr gyepes terirletek
jellerrrz(í lepkéi a szcrneslepkék' így gyakori

Kiilonosen nyári 1dciszakokbarr fogyasztja
kisernl sijket, télen viszot-tt

elcjsz.eretettel a

nagytermetri
Í'ehériives szemeslepke, de olyan
lepkeritkaság is elrílordul, mir-rt a kis
a tavaszi szerecsenlepke, tr

Apoll

lepke. Száraz

él helyeken

csigrik kozíil tornegt's a zcbrrcsiga' . .'
r kriroesiga. a hiirornlogu csiga, ,- '1
Vil8y J l)an|]on csiga' hiillclk k Z[i(ltr'r;

^t
Nehéz elképzelni' hogy itt valaha egy
telepiilés volt, melyben emberek élték
rrrirrdennapjaikat. A 40 es évekberr kitelepített és leror-r-rbolt
hajdani falur 1 már csak a telepiilés t rténetétbemutat
kiállításnak otthont adci egykori
iskolaépiilet, egy rijonnar-r emelt
kápolna és kereszt, a kiterjedt
gyiirnolcsosok s a hrjdani
portákat jelolcí táblák
árulkodnak.
Az emberi jelenlét egy másik
tortér'relmi szinten is tetten
érheto tanuja az államhatár, mely 1920 után az emberek életét
meglehetcjsen megnel-rezítette: a szcig1igetet Kortvélyessel
osszekotcí ország t egy csapásra zsákutcává változott, s ha valaki
egyik falub l a másikba akart eljutni' annak az addigi
7 ki]ométer helyett mintegy 43-at kellett megtenrrie.
Manapság ez az út ismét korlátozás nélktil járhatová vált
a kerékpárosok és a gyalogosok száInára.

A Gomor-Tornai-karszton a farkas stabil

Az enrber erc1ijirtásokkal alakított ki legelcí és ternloteriileteket.

a ftirue

nagyobb testii prédaállatokat részesíti
A té1i (január március)
szaporodtisi szezon uttin 62-70 napra
sziilctik ntcg a .l tl kolyirk.
A farkas az EU élíihelyvédelmiirányelv
ir
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i "t ;-\
+'

\)

\,0"
L

elrir-ryben.

alupjárr

lr

rkoztrtlaIt vtldct

t.

zold gyík és a
rézsiklo forduI eltí leggyakrabban.
Énekesnradarak kozti] gyakori itt a
cigál-ry csaláncs cs, a ftirj' a citron-rsárrnány,
valamir-rt a kokény és vadriizsa bokrokhoz
i kot d tovissz r
a

gébics. Miután a
hagyornányos
gaToal Kooas,

kiilonosen a telepiilésektoI
] távo1 escj helyeker-r megsz.iír'rt,
illctve a foldtLrlajdonviszonyok
is rnegváltoz'tak' ezekr'rek a nyílt
ltives éIríhelyekr-rek ir ferr ntartása
rnára természetvéclelnri fcladattá
vált' amelyet jirva részben az

Aggteleki Nen-rzeti Park Igazgirtílsaig végez.

legel kcln, ahol megsziinik az
emberi tevékenység,rovicl id n beltil a terrnészetes folyamatok
érvérryesiilnek' azaz megindul a becserjésedés, beerdcístilés.
Így nlár érthet hogyan ke]etkeztek, s miért talá]hat k kisebbnagyobb gyepfbltok a tÚrraírtvonal mentén.
Azor-r szár-rt teriileteken'

A

G

mor-Tornai karszt

másik ktilonlegessége a Parlagi sas.
Etrr pai állonlányának jelerrtcís része Magyarországorr és
Szlovákiában, a kozos határ két oldalán fészkel' Ercíteljes madár,
egy kifejlett példány 70-83 crrr kozritt van, a kiterjesztett szárnyak
akár a két rnétert is elérik. a hín-r valamivel kiscbb mint a toj(l Az oreg sasok feketés barnák, vállukon egy-egy fehér folttal,
a fejtet és a tark sárgásbarl-ra. A fiatalok homokszínrí alapon
világosal-r csíkoz-ott to11azatuak. Déli kitettségLíhegyoldalakon
vagy a táplálkoz teriilet kozelében, magas fák cs csán építifész
két. A fészekalj rnár rrlárcius végénteljes, általában két tojásb l iill.
Legkedveltebb táplálékállata az iirge és a horcsog.
Mint veszélyeztetett laj az eur pai madárvédelrni irányelv alapjárr
fokozottan védett.

tlegkiizeIités:

i/lagyarország: Bttc1irpcst Miskolc:
Misktllc Saj szell[}rétcr: 26. sz. l(iÍrt

N'l

Saj<iszentpéter beltertllet' Iieresztez(ic]és:

27

. sz. f (\ítt

Szlovákia: KoÍicc (Kassa) I{oiirava (I{ozsnv
50. sz. Í(iiltl
]ablonov nircl

SLOVENSKO
o
CrimcirTornai karszt

3 aLrttiplílva;

):

'Iirr ou

MACYARoR5ZÁ6

(Sziic1allniís):
E'lágaziis Silická ]abl<lrlica (|abltrrrca) t'elé

Kiindul pont: Szilgligct/Szalamanclra-hhz
Végpont: Hrtrlov (Kiirtr'élves)/a'l'tlrrla patak liíc1ja
lrltilrrllácitis ttíblák a tirni)sr'énv kezc](i és r'égptlrltjiin
Táv: kb. 8 krn

Menetid: kb.

;ij

5 (rra

Útleirás:

Szirlallratlrlra-hiíz Sziitl.r'1rr I)ererlli \/itltltlrlij-pttszta

'lbrna patak

l tatáriitkelií
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