
Ter mé szet vé del mi te vé keny sé ge ink kö-
rét és ha té kony sá gát köz pon ti költ ség-
ve té si kereteinken túl pá lyá za ti for rá-
sok ból pró bál juk nö vel ni, ki egé szí te ni. 
Na gyobb vo lu me nű ter mé szet vé del mi, 
kör nye ze ti ne ve lé si, ökoturisztikai fej-
lesz té se ink, prog ram ja ink jó rész ét már 
ed dig is ha zai, vagy nem zet kö zi pá lyá za-
tok ré vén fi nan szí roz zuk. Az el kö vet ke-
zen dő idő szak ban a Nem ze ti Fej lesz té si 
Terv II. (NFT II.) idő sza ká ban meg nyí ló 
pá lyá za ti for rá sok ter mé szet vé del mi 
cé lú fel hasz ná lá sá ra is szá mos pro jek-
tet ter ve zünk, több pá lyá za ti ki írá son 
sze ret nénk prog ram jainkkal in dul ni. 

A pá lyá za ti le he tő sé ge ket a ter mé-
szet vé del mi te vé keny ség mi nél 

szé le sebb kö ré ben igyek szünk be von-
ni, így szá mos faj meg őr zé si, élő hely-
fej lesz té si, ökoturisztikai, kör nye ze ti 
ne ve lé si pá lyá za tunk fut, il let ve ké-
sőb bi pá lyá za tok elő ké szí té se zaj lik. 
Ezek egy ré szé ben fő pá lyá zó ként, 
más ré szé ben part ner ként vett/vesz 
részt igaz ga tó sá gunk. 

Je len tő sebb vi zesélő hely-re ha bi li-
tá ci ós prog ra mo kat a Kesznyéteni 
Táj vé del mi Kör zet (I. ütem, Phare 
tá mo ga tás), a Bor so di Me ző ség Táj vé-
del mi Kör zet (I. ütem, KAC, il let ve 
LIFE Environment tá mo ga tás) va la-
mint a He ve si Fü ves Pusz ták Táj vé-
del mi Kör zet (I. és II. ütem, KAC tá-
mo ga tás) te rü le tén vé gez tünk. Ezek 
cél ja a le csa po lá sok, víz ren de zé sek 
következtében el tű nő vi zes élő he-
lyek, egy ko ri mo csa rak hely re ál lí tá sa 
volt, el ső sor ban a víz vissza tar tás ra és 
a gra vi tá ci ós víz be ve ze tés re ala poz va. 
Ugyan csak ha zai tá mo ga tás ból si ke-
rült az Ipolytarnóci Ős ma rad vá nyok 
Ter mé szet vé del mi Te rü let vi zes élő he-
lye i nek re konst ruk ci ó ja. 

He gyi rét je ink ál la po tá nak ja ví tá-
sát cé loz ta a „He gyi ré tek ke ze lé se 
a Bük ki Nem ze ti Park te rü le tén” cí-
mű pá lyá za tunk. 

Több or szá gos, il let ve nem zet kö-
zi, LIFE Nature tá mo ga tás ból fi nan-
szí ro zott faj meg őr zé si prog ram ban 
ve szünk részt. Part ne rek va gyunk 
a „Tú zok meg őr zé se Ma gya ror szá-
gon” (www.tuzok.hu), a „Kék vér cse 
meg őr zé se Ma gya ror szá gon” (www.
kekvercse.mme.hu) prog ra mok ban, 
„A ke re csen só lyom vé del me a Kár pát-
me den cé ben” cí mű LIFE pá lyá zat nak 
pe dig ked vez mé nye zett jei va gyunk. 
Ez utób bi prog ram 16 ma gyar és szlo-
vák part ner köz re mű kö dé sé vel zaj lik. 

Cél ja a vi lág szer te ve szé lyez te tett faj 
ma gyar és szlo vák po pu lá ci ó i nak meg-
erő sí té se (www.kerecsensolyom.mme.
hu). A vé del mi mun ka leg fon to sabb 
ele mei: fész ke lő he lyek biz to sí tá sa (új 
fész ke lő he lyek te rem té se, ré gi ek meg-
őr zé se, mű fész kek ki he lye zé se), a me-
ző gaz da sá gi tá mo ga tá si rend szer és 
az ah hoz kap cso ló dó élő hely ke ze lé sek 
ha tá sá nak vizs gá la ta, táp lá lék ál lat (ür-
ge) te le pí té se, elekt ro mos ve ze té kek 
szigetelése, fészekőrzés, a vo nu lás 
so rán az ál lo mányt ért ha tá sok fel de-
rí té se, is me ret ter jesz tés, mo ni tor ing, 
gyű rű zés.

A ter mé szet vé del mi ter ve zést, a 
ter mé szet vé del mi ke ze lé sek vég zé sét 
és mo ni to ro zá sát cé loz ta két, Phare 
tá mo ga tás sal fu tó prog ra munk, me-
lye ket 2005-ben si ke re sen zár tunk. 

A kör nye ze ti ne ve lés, ter mé szet-
vé del mi tu dat for má lás, a be mu ta tás 
fon tos szín te rei a nem ze ti par ki lá to-
ga tó köz pon tok és az er dei is ko lák. 
Ezek pá lyá za ti for rá sok kal támoga-
tott meg va ló sí tá sá hoz szá mos eset-
ben elő ké szí tő ta nul má nyok ra és 
épí té si ter vek re van szük ség, me lye-
ket egyéb pá lyá za ti források felhasz-
nálásával si ke rül el ké szít tet ni. Így 
ké szül tek el GM/Szé che nyi prog ram 
tá mo ga tá sá val a Mát rai Táj vé del mi 
Kör zet és a Zemp lé ni Táj vé del mi 
Kör zet lá to ga tó köz pont já nak ter vei, 
va la mint meg tör tént a sal gó tar já ni 
Baglyas-kő Lá to ga tó köz pont elő ké-
szí té se. Ezek re a be ru há zá sok ra az 
NFT II. idő sza ká ban pró bá lunk for-
rá so kat sze rez ni.

A Felsőtárkányban ta lál ha tó Bük-

ki Nem ze ti Park Nyu ga ti Ka pu 
Ok ta tó- és Lá to ga tó köz pont ha zai 
(KAC) tá mo ga tás ból ké szült el, ün-
ne pé lyes át adá sá ra 2005 szep tem be-
ré ben ke rült sor. Az itt ki ala kí tott 
„Karszt és élő vi lá ga” c. ki ál lí tás a 
Bük ki Nem ze ti Park ér té ke i be en-
ged be pil lan tást. 

Az idei év ben zá ró dó nagy vo lu me-
nű be ru há zá sunk a ROP 1.1. tá mo-
ga tásá val készülő „Az ipolytarnóci 
Ős vi lá gi Pompei tu risz ti kai fej lesz té-
se” cí mű pá lyá za tunk. En nek ré vén 
je len tő sen si ke rül emel ni az Eu ró pa 
Dip lo más Ipolytarnóci Ős ma rad vá-
nyok TT lá to ga tá si, be mu ta tá si szol-
gál ta tá sa i nak szín vo na lát. 

Az is me ret ter jesz tést, tu dat for má-
lást, a ter mé sze ti ér té kek be mu ta tá sát 
és a ter mé szet vé del mi te vé keny ség 
nép sze rű sí té sét szol gál ja a „Ter mé sze-
ti ér té ke ket, ter mé szet vé del mi te vé-
keny sé ge ket be mu ta tó prog ra mok, 
ki ad vány ok, in for má ció hor do zók 
ki vi te le zé se és pe ri o di ka meg je len te-
té se” cí mű INTERREG IIIA pá lyá za-
tunk, mely nek ke re té ben je len ki ad-
vá nyunk is meg je le nik. 

Az NFT II. idő sza ká ban is szá-
mos pá lyá za ti for rás ból kí ván juk 
ter mé szet vé del mi prog ram ja ink kö-
rét bő ví te ni. Ki emel ten a Kör nye-
zet és Ener gia Ope ra tív Prog ram 
„Ter mé sze ti Ér té ke ink Jó Ke ze lé se” 
pri o ri tá si ten gely ke re tén be lül ter-
ve zünk je len tős élő hely-re konst ruk-
ci ós prog ra mo kat, va la mint föld ta ni 
ter mé szet vé del mi, bar lang vé del mi 
te vé keny sé ge ket. 

Folytatás a második oldalon...
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2. évfolyam 3. szám 2007. július

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság időszakos kiadványa

30 év a 
természetért

Fokozottan védett 
növények, fajmegőrzési 
programok

Mint arról a Zöld Horizont múlt évi 
3. számában is írtunk, 1992-ben 

Rio de Janeiróban nemzetközi egyez-
mény született a biológiai sokféleség 
védelméről, amelyhez 1997-ben Ma-
gyarország is csatlakozott, létrehozva 
a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó 
Rendszert, a magyarországi élővilág 
sokféleségének változását megfigyelő 
országos programot. Az Aggteleki és 
a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságok 
működési területein 1998. óta folyik az 
adatgyűjtés a védett és veszélyeztetett 
növény- és állatfajok, az özönnövények 
(invázív növényfajok), a növénytársu-
lások és az állatközösségek, élőhelyek 
monitorozása révén.

A védett és veszélyeztetett fajok 
moni torozása, valamint a fajmegőrzé-
si programok, szorosan összetartozó, 
egymásba kapcsolódó természetvédel-
mi feladatok. Például a monitorozás mu-
tatott rá arra, hogy az ANPI működési 
területén az egyik legveszélyeztetettebb 
faj a Janka-tarsóka (Thlaspi jankae), 

melynek élőhelyei folyamatosan csök-
kennek többek között a rendszeres 
égetés, a kaszálások elmaradása vagy 
a gyepek feltörése miatt. Természet-
védelmi kezeléseink eredményessé-
gét is le tudjuk mérni bizonyos fajok 
állományváltozásainak vizsgálatával. 
Például a BNPI működési területén a 
korai szegfű (Dianthus plumarius ssp. 
praecox) bél-kői vagy a boldogasszony 
papucsa (Cypripedium calceolus) és 
a henye boroszlán (Daphne cneorum) 
csák-pilisi élőhelye esetében kedvező 
vál to zásokról is be tudunk számolni.

A júliusi számban a két nemzeti park 
igazgatóság fokozottan védett növények-
re irá nyuló fajmegőrzési programjait 
mu tatjuk be néhány veszélyeztetett faj 
pél dáján. A tornai vértő állományának 
meg óvását szolgáló kezelési tevékeny-
ség ismertetése kapcsán pedig felkeres-
sük a Szlovák-karszt Nemzeti Parkot is. 
Valamint bemutatjuk dr. Suba Jánost, a 
Bükk hegység flórájának kiváló kutatóját.

A szerk.

A Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság 
ter mé szet vé del mi fej lesz té sei, 
fej lesz té si el kép ze lé sei

Tornai vértő  Fotó: Baráz Csaba
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A tor nai vér tő élő he lyé nek fenn-
tar tá sa mel lett egyéb rit ka, 

vé dett nö vé nyek ér de ké ben is 
in dul tak faj vé del mi prog ra mok. 
Az Agg te le ki Nem ze ti Park nagy 
rit ka sá ga pél dá ul az oszt rák sár-
kány fű, amely ha zánk ban már 
csak ki zá ró lag az Agg te le ki-karszt 
szik la gyep je i ben for dul elő. A leg-
na gyobb ál lo mányt az in ten zív 
leg elés től vé dő sö vény ke rí tés fel-
újí tá sa most fe je ző dött be. 

A szin tén fo ko zot tan vé dett 
ma gyar nő szi rom leg na gyobb 
ál lo má nya a Szendrőládi-rétek Ter-

mé szet vé del mi Te rü le ten ta lál ha tó, 
ahol fo lya ma to s az akác  ir tá sa és 
a cserjésedés vissza szo rí tá sa a 
nö vény élő he lyé nek meg őr zé se ér-
de ké ben.

A csu pán az Észa ki-kö zép hegy-
ség ben szór vá nyo san elő for du-
ló, ibolyásfekete vi rá gú, védett 
Zimmermann-kökörcsin it te ni elő-
for du lá si he lyén a gyep erő sen zá-
ró dott, amit a faj fenn tar tá sa ér de ké-
ben kü lön bö ző tí pu sú ke ze lé sek kel 
igye kszünk orvosolni.
B. Szűts Fanni – Virók Viktor (ANPI)

Juraj Popovics (NpSK)
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A következőkben három foko-
zottan védett faj megőrzése 

érdekében végzett munkánkat 
ismertetjük.
A sokcimpájú holdruta 
(Bothry chium multi fidum) szin-
te a teljes el ter je dési terü-
letén igen veszé lyez tetett, 
hazánk ban jelen leg egyet len 
popu lációja ismert a Bükk 
hegy ségben, amely nek az 
egyed száma 25 és 300 egyed 
kö zött inga do zik. Az első sor-
ban hegy vi déki szőr fű gye pek-
hez, rit káb ban mész ke rü lő 
erdők höz kö tő dő páf rány faj 
leg ősibb ha raszt fajok hoz tar-
tozik. Furcsa for májú le velei 
augusz tus végén, szep tem-
ber elején jelennek meg a 
szőrfűcsomók között. 

A faj hazai fennmaradása 
szempontjából a legnagyobb 
problémát az jelenti, hogy a 
hegyvidéki szőrfűgyepek az 
elmúlt két évtizedben jelentő-
sen megfogyatkoztak, amely 
részben a rétek hagyományos 
használatának a hiányára, rész-
ben pedig klimatológiai okok-
ra vezethetők vissza. Utóbbi 
jelenséget nem tudjuk befolyá-
solni, viszont a rétek kezelését 
a nemzeti park igazgatóság fel 
tudja vállalni a faj védelme ér-
dekében.

A legfontosabb feladat az 
igen kis kiterjedésű erősen 
cserjésedő, erdősülő élőhely 
mielőbbi helyreállítása, ame-
lyet minden évben meg kell 
ismételni, folyamatosan bő-
vítve a területet. A cserjeir-
tásokat követően kezdődött 
a terület kaszálása. Jelenleg 
még csak a munka kezdetén 

tartunk, amelynek a gyep-
szerkezetre gyakorolt hatása 
már kimutatható.

A korai szegfű (Dianthus 
plumarius L. ssp. praecox) ha-
zánkban három helyen fordul 
elő: a Bódva-völgy peremén 
emelkedő Esztramos-hegyen, 
valamint a Bükkben két he-
lyen, közülük a Bél-kő a legis-
mertebb. A bél-kői állományt a 
mészkőbányászat évtizedeken 
keresztül tizedelte, és hosszú 
távú fennmaradása csak a hegy 
délnyugati védett ormán tűnt 
biztosíthatónak. A jégkorsza-
ki reliktumnak tekinthető 
dekoratív szegfűfaj kizárólag 
nyílt mészkősziklagyepekben 
él, amelyeket például a Bükk-
ben túlszaporodott tájidegen 
muflon is nagymértékben ve-
szélyeztet rágásával és taposá-
sával. 

Jelenleg a faj monitoring 
vizsgálatát végezzük, figye-
lemmel kísérve a terjedését és 
a populáció egyedszámának 
változását.

Folytatás az ötödik oldalon...

Védjük együtt!
Fokozottan védett növények 
fajmegőrzési programjai a 
BNPI működési területén

Folytatás az előző oldalról.
„Élet te len ter mé sze ti ér té kek meg-
őr zé sét szol gá ló be ru há zá sok a 
Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság 
mű kö dé si te rü le tén” c. pro jek tünk 
ke re tén be lül ki emelt fon tos sá gú 
a bük ki bar lan gok le zá rá sa, be já-
rat- és já rat biz to sí tá sa. Ter vez zük 
a Mát ra te rü le tén egy 19. szá za di 
ér cku ta tó- tá ró de ne vér vé del met 
szolgáló rend be ho za ta lát. A tá ró-
ban több ez res de ne vér ko ló nia 
él, azon ban lé tü ket egy re in kább 
ve szé lyez te ti a tá ró üre ge i nek 
be om lá sa, így a be avat ko zá sok 
el vég zé se egy re sür ge tőbb. 

Ter vez zük a ma da rak ra ki emel-
ten ve szé lyes vo nal sza kasz okon 
elektromos lég ve ze té kek föld ká-
bel re cse ré lé sét, el ső sor ban a 
He ve si és Bor so di Sík, va la mint 
a Bük ki Nem ze ti Park egyes te rü-
le te in. 

Ter ve zett élő hely-re ha bi li tá ci-
ós pro jek tünk alprojektjei mind 
az al föl di te rü le te in ken fo lyó vi zes-
élő hely-re ha bi li tá ci ók foly ta tá sát, 
mind a hegy vi dé ki te rü le te in ken 
foly ta tott gyep re konst ruk ci ós 
te vé keny sé ge ink ki bő ví té sét, to-
vább fej lesz té sét cé loz zák. En nek 

ke re té ben ter vez zük a Dél-he ve si 
és a Dél-bor so di Táj egy sé gek vi -
zes élő hely-re ha bi li tá ci ó i nak kö-
vet ke ző üte meit meg va ló sí ta ni. 
Ugyan csak ezen pri o ri tá si ten gely 
ke re te in be lül er dei is ko la fej lesz-
té se ket is ter ve zünk. 

Ökoturisztikai fej lesz té se ket, 
lá to ga tó köz pont ki ala kí tá so kat a 
Re gi o ná lis Ope ra tív Prog ra mok 
tá mo ga tá sá val sze ret nénk meg-
va ló sí ta ni Szil vás vá rad és Mátra-
füred te rü le tén, és ter vez zük az 
Ipoly tarnóci Ős ma rad vá nyok TT 
ökoturisztikai fej lesz té sének má so-
dik üte mé t.

Ezek mel lett ter mé sze te sen 
to váb bi pá lyá za ti for rá so kat is 
sze ret nénk be von ni ter mé szet-
vé del mi fej lesz té se ink be, így 
INTERREG, va la mint az EGT és 
Nor vég Fi nan szí ro zá si me cha niz-
mus ke re te in be lül. A ter mé szet-
vé del mi élet pá lya-mo dell ki ala kí-
tá sát cé loz za ter ve zett „Vad al ma 
pro jekt”-ünk, mely nek ke re te in 
be lül az óvo dás kor tól a fel nőtt ko-
rig sze ret nénk kom pe ten cia ala pú 
kép zé si for má kat ki dol goz ni min-
den kor osz tály szá má ra.

Du dás György (BNPI)

A BNPI fejlesztései...

A Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga-
tó ság működési te rü le tén több 
olyan faj meg őr zé si prog ramban 
is munkálkodunk, melye ket 
sérülékeny és veszélyezte-
tett növényfajok állományainak 
megmentése, élőhelyeik hely-
reállítása, egyedszámuk nö-
ve lé se ér de ké ben kezd tünk 
meg. Ezek kö zül a leg fon to-
sabb fa jok a kö vet ke zők: pók-
ban gó (Ophrys sphegodes) 
(mely nek ál lo má nya 1995-ben 
95 tő volt, amely a mag szó-
rás, mes ter sé ges be  porzást 
kö ve tő en 2005-ben 700 tő re 
nö ve ke dett), sok cim pá jú hold-
ru ta (Botrychium multifidum), 
göm bös kos bor (Traunsteinera 
globosa), ma gyar föl di hu sáng 
(Ferula sadleriana), ko rai szeg-
fű (Dianthus plumarius subsp. 
praecox) stb.

1. kép:  Sokcimpájú 
holdruta

2. kép:  Magyarföldi 
husáng

3. kép:  Miocén erdő 
rekonstrukciója 
az Ipolytarnóci 
Ősmaradványok 
Természetvédelmi 
Terület bemutató-
épületében

Fokozottan védett növények 
fajmegőrzési programjai 
a Gömör–Tornai-karszton

A Gömör–Tornai-karszt te rü le-
te szá mos ter mé szet vé del mi 
szem pont ból ér té kes, rit ka, vé-
dett nö vényt őriz. Mi vel a te rü let 
túl nyo mó ré sze a ha gyo má nyos 
táj hasz ná lat ál tal be fo lyá solt, 
ter mé szet kö zeli élő hely, ezért 
ál ta lá nos ság ban el mond ha tó, 
hogy az ANPI a ha gyo má nyos 
te rü let hasz ná lat fenn tar tá sá val 
igyek szik az egyes fa jok élő-
hely igé nyét biz to sí ta ni. E célt 
szol gál ja bi zo nyos te rü le tek le-
gel te té se, ka szá lá sa. Né hány 
kü lö nö sen ér té kes vé dett nö-
vény ese té ben kü lön faj meg őr-
zé si ter vek ké szül tek, me lyek a 
spe ci á lis ke ze lés re vo nat ko zó 
elő írá so kat és fel ada to kat tar tal-
maz zák.

A Gömör–Tornai-karszt te rü le té-
nek nö vény ta ni rit ka sá ga a csen-

gettyű sze rű en bó ko ló, sár ga vi rá gú 
tor nai vér tő (Onosma tornense 
Jáv.), amely vi lág ál lo má nya ki-
zá ró lag a karszt né hány pont ján 
for dul elő. Az el ső ként meg is mert 
ter mő he lye a ma Szlo vá ki á hoz tar-
to zó tor nai Vár-hegy és az on nan a 
Szádelői-völgyhöz ve ze tő ge rinc. 
Ma gyar or szá gi elő for du lá sa az Al-
só-hegy dé li lej tő i re és a szomszé-
dos Szent János-kőre kor lá to zó dik. 
A tor nai vér tő a vé kony ta laj ré te gű, 
szik la ki bú vá sok kal tar kí tott nyílt 
szik la gye pek la kó ja, mely az ár nyé-
ko lást ne he zen vi se li. 

Az eu ró pai Vö rös Könyv ben a kon-
ti nens száz leg rit kább nö vé nye kö-
zött sze re pel. E Ma gya ror szá gon fo-
ko zot tan vé dett, en de mi kus fajt több 
ve szély fe nye ge ti. Az utób bi év ti ze-

dek ben az Al só-he gyen – a ko ráb bi 
le gel te tés fel ha gyá sá val – er dős ülé-
si fo lya ma tok in dul tak el, ame lyek a 
vér tő fenn ma ra dá sát ve szé lyez te tik. 
Az 1950-es évek ben táj ide gen fe ke-
te fe nyőt és bál vány fát is te le pí tet tek 
a te rü let re, melyek igen ve szé lyesek 
a nö vény re néz ve. 

A nö vény meg óvá sa ér de ké ben 
1997-ben in dult faj meg őr zé si prog-
ram, mely nek el ső lé pé se az alap-
ál la po tok pon tos fel mé ré se volt (pl. 
ál lo mány nagy ság, el ter je dés, ve szé-
lyez te tő té nye zők). Az élő he lyet leg-
in kább ve szé lyez te tő bál vány fa ir tá-
sa 2001-ben kez dő dött, mely mun ka 
a faj erő tel jes sar ja dzá sa mi att a mai 
na pig is tart. To váb bi prob lé mát je lent 
a táj ide gen fe ke te fe nyő ter je dé se, va-
la mint a tisz tá sok beerdősülése. 

A Nem ze ti Biodiverzitás-monito-
rozó Rend szer ke re té ben rend sze-

res ku ta tás fo lyik egy 1x1 km-es 
te rü le ten, ahol ki emel ten a tor nai 
vér tő ál lo má nyát, il let ve ál ta lá no-
san a nö vény zet és az ál lat vi lág vál-
to zá sát vizs gál juk. A faj vé del mé re 
vo nat ko zó in téz ke dé se ket az el fo-
ga dott faj meg őr zé si terv tár gyal ja 
rész le te sen. Szlo vá ki á ban az ál lo-
mány meg óvá sát a Szlo vák-karszt 
Nem ze ti Park Igaz ga tó ság vég zi 
négy elő for du lá si te rü le ten: az Al-
só-he gyen, a Szádelői-fennsíkon 
és a Jászói-fennsíkon lé vő Tú ró-
kőn, va la mint a fenn sík dé li lej tő in.

A prog ram ke re té ben a négy 
elő for du lá si te rü le ten, 16 ál lan dó 
he lyen 10x10 m nagy sá gú kvad rát 
van ki je löl ve. Ezek ben a négy ze tek-
ben fo lya ma tos mé rést foly ta tunk 
és az összes tor nai vér tő pél dányt 
fel mér jük. Há rom négy zet ben ke ze-
lést (cser je ir tást) is vég zünk.

4. kép:  Zimmermann-
kökörcsin

5. kép:  Osztrák sárkányfű
6. kép:  Tornai vértő a 

tornai Vár-hegy 
oldalán

7. kép:  Fajfenntartás 
érdekében végzett 
cserjeirtás

8. kép:  A tornai Vár-hegy 
a Szádelői-
fennsík pereméről

1 Fotó: Sulyok József
2 Fotó: Sulyok József

6 Fotó: Baráz Csaba

8 Fotó: Baráz Csaba

7 Fotó: Virók Viktor

3 Fotó: Baráz Csaba
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Együttműködésben

A nem ze ti park te hát a Rozs-
nyói és a Kas sa vi dé ki já rá sok 

te rü le tén ta lál ha tó. A tu laj don-
kép pe ni vé dett te rü let há rom 
kü lön ál ló tömb ből áll, me lyek 
mind egyi ke egy-egy karszt-
fenn sí kot al kot. A Szlo vák-
karszt (Gömör–Tornai-karszt) 
a kö vet ke ző táj egy sé gek ből áll: 
Konyári-fennsík, a Pelsőci-fenn-
sík, a Szilicei-fennsík, az Al só-
hegy szlo vá ki ai ol da la, va la mint 
a Tor nai-me den cé től észak ra lé vő 
Fel ső-hegy vo nu la ta, a Szádelői-
fenn sík és a Jászói-fennsík. A 
Gömör–Tornai-karszt or szág-
ha tár ral el vá lasz tott szlo vá ki ai 
ré sze szer ve sen össze függ az 
Agg te le ki-karszt tal, az zal egy 
föld raj zi egy sé get al kot.

A karszt vi dék lét re jöt tét egy 
205–225 mil lió év vel ez előtt ke-

let ke zett, két ki lo mé ter nél is vas-
ta gabb – ko rall zá tony és laguna 
ere de tű  – mész kő for má ci ó nak 
kö szön he ti, mely az adott te rü-
let re a ké sőb bi hegy ség kép ző 
erők ha tá sá ra az ún. Szilicei Ta-
ka ró re dő for má já ban to ló dott. 

A mész kő tu laj don sá gai te-
rem tet ték meg a vál to za tos 
karszt je len sé gek lét re jöt té nek 
alap ja it. A nem ze ti park te rü-
le tén a mi égö vünk re jel lem ző 
karszt je len sé gek vala mennyi 
for má ja elő for dul. A karszt 
fel szí ni for má it pél dá ul a karr-
me zők, karszt töl csé rek (víz-
nye lők), zsom bo lyok, do li nák 
(töb rök) al kot ják, továbbá a 
bar lang já ra tok fel sza ka dá sa 
ré vén ke let ke zett mély szur-
dok völ gyek, me lyek kö zül a 
leg is mer tebb a Szádelői-völgy. 

A karsz to so dás in ten zív mér-
té ké  ről szá mos földalat ti üreg 
és bar  lang ta nús ko dik. Kö zü-
lük lá  to  gat  ha tó  a Domicai-, a 
Gom ba szö gi- és a Jászói-barlang 
(csep p kő   bar lang ok) va la mint az 
Och ti nai-aragonitbarlang.

Igen vál to za tos és sok szí nű 
a táj egy ség ál lat- és nö vény-
vi lá ga is. A karszt fel szí nek 
dön tő ré szét er dő bo rít ja, 
de je len tős az er dős sztyepp 
jel le gű nö vény zet ará nya 
is. Nö vény ta ni szem pont-
ból a leg je len tő sebb fa jok a 
Kláštersky da ra vi rág (Draba 
lasiocarpa subsp. klasterskyi), a 
Hazslinszky berkenye (Sorbus 
hazslinszkyana), a tornai vértő 
(Onosma tornense) és a kisfész-
kű hangyabogáncs (Jurinea 

mollis). Je len tős cso por tot ké-
pez nek azok a nö vény fa jok, 
ame lyek Szlo vá kia fló rá já nak 
vi szony la tá ban ki zá ró lag itt, 
a karszt vi dé ken for dul nak elő. 
Egy ré szük az ős ho nos (en de-
mi kus) pan non nö vé nyek kö-
zé tar to zik, más ré szük itt éri 
el el ter je dé sük észa ki ha tá rát. 
A karszt ra jel lem ző xeroterm 
fló ra a fenn sík ok na pos, szik-
lás lej tő in, azok sze gé lye in és 
a karrmezőkön je le nik meg.

A te rü let kü lön le ges fel szí ni 
adott sá ga i nak függ vé nyé ben 
vál to za tos élet kö rül mé nyek ke-
let kez tek az ál lat vi lág szá má ra 
is. A karszt vi dé ken leg in kább az 
er dő re és az er dős sztyepp re jel-
lem ző ál lat faj ok kal ta lál ko zunk.

Juraj Popovics (NpSK archívum)

A Szlo vák-karszt Nem ze ti Park – Narodný park Slovenský Kras

A siroki Vár-hegy Bálványkövei és a Törökasztal
A nyolc va nas évek kö ze pén a  

Tö rök asz tal ne vű le fa ra gott 
te te jű szik la tömb ről ké szült 
fény kép fel vé te le n (11. kép) 
még jól lát ha tó a nyu ga ti tu-
fa to rony fej ré sze, az 1988-ban 
ké szült fo tók ról pe dig már hi-
ány zik (10. kép). A kő gom ba 
sé rü lé sét min den bi zonnyal az 
1986–1987-es föld ren gés-so ro-
zat okoz ta.

Sirok 20 ki lo mé te res kör ze té-
ben az 1980-as évek má so dik fe lé-
ben 4 re giszt rált föld ren gés volt. 
1986. ja nu ár 2-án Bél apát fal va 
epi cent rum mal egy 3,2 mag ni-
tú dó jú (Rich ter-ská la) és IV–V 
in ten zi tá sú (Mercalli-skála) föld-
ren gés pat tant ki. A kö vet ke ző 
év ben, két hó nap le for gá sa alatt 
há rom föld ren gés ke let ke zett, 
me lyek kö zül az el ső ket tő (1987. 
jú li us 1-jei és az 1987. jú li us 4-i) 
epi cent ru ma – az az a föld ren gés 
fész ke fö lött a Föld fel szí nén el he-
lyez ke dő pont – Recs ken volt, a 
har ma di ké (1987. szep tem ber 
9.) pe dig Parádon. A recs ki el ső 
föld ren gés mag ni tú dó ja 2,4, in-
ten zi tá sa III–IV-es fo ko za tú nak 
mu tat ko zott. (A má so dik mag ni-
tú dó ja 1,5, in ten zi tá sa pe dig II-
es.) A parádi föld ren gést 2,5-ös 
mag ni tú dó jú nak mér ték, in ten zi-
tá sát pe dig IV–V-ös fo ko za tú nak 
ír ták le. (For rás: GeoRisk Föld-
ren gés ku ta tó In té zet.) A siroki 
tu fa tor nyok meg ron gá ló dá sát 
min den bi zonnyal a parádi epi-
centrumú föld ren gés okoz ta (az 
in ten zi tás-ská la sze rint IV–V-ös 
fo ko za tú), de a meg elő ző bél apát-

fal vai és recs ki ren gé sek „elő ké szí-
tet ték” azt.

A Tö rök asz tal víz szin tes re 
fa ra gott fe lü le té be tál ala kú mé-
lye dé se ket, csa tor ná kat, lyu ka-
kat vés tek, me lyek ren del te té-
sé re az Ipo lyi Ar nold Ma gyar 
mythologia (1854) cí mű mun-
ká já ban le írt ún. „po gány” ál do-
za ti szer tar tá sok ad nak ma gya-
rá za tot: az ál do za tok köz ben a 
le ölt ál la tok bel ső sé ge it jós lás 
cél já ból a „bél né zők”, az az a 
tál to sok kitették, s a szik lák te-
te jén lé vő, csa tor ná val el lá tott 
kő be vájt mé lye dé sek ben, üs-
tök ben meg vizs gál ták. 

A hegy ge rin cen emel ke dő 
há rom bi zarr for má jú kő to-
rony hoz, a Bál vány kö vek hez,  
ere det mon dát köl tött a he lyi 
la kos ság, amely Darnó tün dér 
ki rály lá nyá nak Tarnának és sze-
rel mé nek, Bodony vi téz nek a 
tra gé di á ját me sé li el.

Baráz Csa ba (BNPI)

Az aláb bi ak ban a he lyi szin tű ter-
mé szet vé del mi ol ta lom alatt ál ló 
Siroki Vár-hegy Ter mé szet vé del-
mi Te rü let kü lö nös kép ződ mé nye-
it mu tat juk be, össze ha son lít va 
a je len le gi ál la po tu kat egy ré gi 
met szet, és né hány ar chív fo tó 
áb rá zo lá sa i val.

ARCHÍV

1973-ban a Szlo vák-karszt (a 
Gömör–Tornai-karszt szlo vá ki ai 
ré sze) majd nem tel jes te rü le tét 
vé dett táj egy ség gé nyil vá ní tot-
ták. 1977-ben a MAB prog ram 
(Man and the Biosphere) kere-
tén be lül fel vet ték a nem zet kö zi 
bio szfé ra re zer vá tu mok kö zé. 
1995-ben az UNESCO Vi lág-
örök ség Bi zott sá ga Ber lin ben 
tar tott ülé sén az Agg te le ki- és 
a Szlo vák-karszt bar lang vi lá gát 
a vi lág örök ség ré szé vé nyil vá-
ní tot ta. 2001. feb ru ár 2-án a 
Domica-barlangot a Ramsari 
egyez mény ré szé vé nyil vá ní tot-
ták. 2002-ben a Szlo vák-karszt 
nagy ré sze nem ze ti park  lett, 
melynek területe 34 611 ha.

1. kép:  Szalmacsepp-
kövek a Gomba-
szögi-barlangban 

2. kép:  Áji vízesés 
3. kép:  Fekete gólya 
4. kép: Osztrák pozdor
5. kép: Szádelői-völgy
6. kép: A tornai vár romja

2 Fotó: Juraj Popovics 4 Fotó: Baráz Csaba

3 Fotó: Juraj Popovics

5 Fotó: Baráz Csaba

1 Fotó: Juraj Popovics

6 Fotó: Baráz Csaba

A mi o cén kár pá ti kor sza ká ban, 
mint egy 17 mil lió év vel ez előtt 
zaj ló vul ká ni te vé keny ség kép-
ződ mé nye a siroki Vár-he gyet 
fel épí tő dácittufa („kö zép ső ri o lit-
tu fa”, Tari Dácittufa For má ció). A 
tel je sen vagy rész ben össze sült 
vul ká ni tu fák ból az el múlt év mil-
li ók so rán a kül ső erők ha tá sá-
ra kü lön le ges for má jú szik lák 
pre pa rá lód tak ki. A tu fa tor nyok 
lét re jöt tét el ső sor ban az eró zi ó-
nak tu laj do nít hat juk, de je len tős 
sze re pe volt az ere de ti össze sü-
lés nek is. A siroki Bál vány kö vek 
(más el ne ve zés sze rint „Tö rök 
em ber, tö rök asszony és szol gá-
ló”, il let ve „Pap, ba rát és apá ca”, 
de hív ják őket „kő em be rek nek” 
is) 5–6 mé ter rel ma ga sod nak 
a hegy ge rinc fel szí ne fö lé. A fel-
szín for mák ala ku lá sát azon ban 
drasz ti ku sabb ese mé nyek is be-
fo lyá sol ták: a siroki Vár-he gyen 
tet ten ér he tő a nap ja ink ban ki-
pat ta nó föld ren gé sek ha tá sa is.

 7. kép:  A siroki vár
 8. kép:  XX. sz. elején 

készült archív 
felvétel

 9. kép:  Acélmetszet 
L. Rohbock rajza 
nyomán

 10. kép:  A „fej” nélküli 
tufatorony

 11. kép:  A vár és a 
bálványkövek 
látképe 
a Törökasztalról

7 Fotó:  Baráz Csaba

8 Fotó:  Archív

11 Fotó:  Baráz Csaba10 Fotó: Baráz Csaba

9 
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Visszapillantó

• Já nos bá csi, ho gyan kez dő dött 
a gya kor la ti ter mé szet vé del mi te-
vé keny sé ge, mely hely szí ne ken 
zaj lott és kik kel küz dött a Csák-
pi lis, a Bél-kő vagy a tá vo lab bi 
Esztramos-hegy és más kü lön le-
ges ve ge tá ci ó jú he lyek meg men-
té sé ért?

A ter mé szet hez min dig kö zel 
áll tam, ami nem csu pán fog lal-
ko zá som ból eredt. Az élő vi lág 
cso dá la tot kel tett ben nem, hi-
szen az zal ezer fé le for má ban, 
szín ben, alak ban és élet mód-
ban ta lál koz tam. Lát tam, hogy 
sok fé le ség ük el le né re még is egy 
össze tar to zó, nagy egy sé get al-
kot nak a Föl dön. Az élő lé nyek 
egy mást fel té te le zik, egy más ra 
szo rul nak. Ha va la hol sé rül a 
rend szer, is mét be áll hat ugyan 
az egyen súly, de a bio cö nó zis 
zsu go ro dik. El tűn nek be lő le 
ál la tok, nö vé nyek, csök ken a 
sok szí nű ség – vagy ahogy ezt 
tu do má nyo san mond juk: a 
biodiverzitás. Ilyen gon do la tok 

fog lal koz tat tak és irá nyí tot tak 
a ter mé szet vé de lem fe lé. Sze ren-
csé re az egye te men ki vá ló bo ta-
ni kuspro fesszor, Andreánszky 
Gá bor ta nít vá nya le het tem, ké-
sőbb az in té ze té ben de monst rá-
tor is vol tam. Pályámat Egerben 
a Gárdonyi Géza Tanítókép-
zőben keztem, majd 1962-ben 
kerültem a tanárképző főiskola 
növénytani tanszékére, ahol a 
ter mé sze tért lel ke se dő, nagy tu-
dá sú kol lé gák fo gad tak. So kat 
ta nul tam  Ju hász La jos tól, aki a 
Bükk ne ve ze te sebb he lye i ről fló-
ra lis tá kat ké szí tett. Ugyan csak 
hasz nos ta ná cso kat kap tam  
Pócs Ta más tól, a Bükk hegy ség 
ve ge tá ci ó já nak ki vá ló is me rő jé-
től. Ő is tag ja volt an nak a Zó-
lyo mi Bá lint aka dé mi kus ál tal 
szer ve zett ku ta tó cso port nak, 
akik nö vény föld raj zi tér ké pe ket 
ké szí tet tek a hegy ség je len tős 
ré szé ről.

Az el ső ko mo lyabb mun kám 
az Észak-Tarna-vidék fló rá já-
nak fel tá rá sa volt (1968). 720 
faj le írá sa mel lett, ezek cö no ló-
gi ai elem zé sét vé gez tem el. A 
Tarna-vidék fló rá ját össze ha-
son lí tot tam a Bükk és a Mát ra 
fló rá já val. Meg ta lál tam itt kár-
pá ti, il let ve montán fló ra elem-
ként az ik rás fogasír (Dentaria 
glandulosa) és a su gár kan ka lin 
(Pri mu la elatior) ter mő he lye it.

A het ve nes évek ben jött el az 
idő, hogy a Bük köt jól is me rő 
szak em be rek össze ül je nek a vé-
de lem kü lön bö ző fo ko za ta i ra 
ja va solt te rü le tek ki je lö lé sé re. 
Deb re cen ből Jakucs és Var ga 

pro fesszo rok, Bu da pest ről Si-
mon, Horánszky és Vida pro-
fesszo rok mel lé so ra koz tunk 
fel mi is ja vas la ta ink kal. A te-
rü le tek vé det té nyil vá ní tá sá ban 
Gyurkó Lászlóné er dő mér nök re 
há rult sok fel adat. Nagy erő fe-
szí té sek árán ke rült vé de lem alá 
a ce ment gyár ál tal „fo gyasz tott” 
Bél-kő dél nyu ga ti ge rin ce, amit 
ér té kes szik la ve ge tá ció bo rít. A 
Csák-pi lis és kör nyé ké nek vé det-
té nyil vá ní tá sa azért volt köny-
nyebb, mert az er dő fa ál lo má nya 
er dé sze ti szem pont ból nem ér té-
kes. A do lo mi ton rend kí vül ér-
té kes nö vé nyek te le ped tek meg, 
mint pél dá ul a bol dog asszony 
pa pu csa (Cypripedium calceolus) 
vagy a he nye boroszlán (Daphne 
cneorum). A Cypripedium csák-
pilisi ter mő he lyé nek meg ta lá lá-
sa után fel ku tat tuk és fel tár tuk 
a Bükk te rü le tén e szép és rit ka 
kos bor faj to váb bi elő for du lá si 
he lye it.

Az év ti zed vé gén nem kis 
erő fe szí tés sel, de még is elő re ha-
ladt az ér té kes te rü le tek vé det-
té nyil vá ní tá sa, mint pél dá ul 
az egerbaktai tő zeg mo hás láp, 
a siroki Nyírjes-tó, az er dő tel-
ki éger láp stb. Idő köz ben egy 
iz gal mas él mény ben is volt ré-
szem. Tan szé kün ket meg lá to-
gat ta Zimmermann pro fesszor, 
aki a Pulsatilla-fajokkal fog lal-
ko zott. Iro dal mi ada tok alap-
ján is ki je löl tünk né hány elő for-
du lá si he lyet, így el ju tot tunk a 
Mész-hegy re, ahol gyö nyö rű en 
vi rí tot tak a pi ros fe jű kö kör-
csi nek. Zimmermann egy pél-
dányt el vitt Soó pro fesszor nak, 
aki azt ha ma ro san Pulsatilla 
pratensis subsp. Zimmermannii 
Soó né ven ne vez te el. 

Időn ként a Bükk től tá vo lab-
bi te rü le tek ve ge tá ci ó ját is vizs-
gál tuk. Sor ke rült pél dá ul az 
Esztramos-hegy bo ta ni kai ér té-
ke i nek a fel tá rá sá ra is a vé det té 
nyil vá ní tás ér de ké ben. Kü lö nö-
sen ér té kes a hegy észak nyu-
ga ti me re dek lej tő je, ahol az 
or szág ban még se hol nem ta-
pasz talt mennyi ség ben for dul 
elő a für tös kő tö rő fű (Saxifraga 
paniculata). Az igen gaz dag kö-
kör csin-ál lo mány ta xo nó mi ai 
ta nul má nyo zást ér de mel ne.

Eköz ben kül föl di tá jak ve ge-
tá ci ó já ról is ké szí tet tem bo ta ni-
kai le írást, mint pél dá ul az Ala-
csony-Tát ra vagy a „Szlo vák 
pa ra di csom”. A hall ga tói te rep-
gya kor la tok so rán el ju tot tam 
Csu vas föld re is, ahol úgy érez-
tem, mint ha a fe nyő-nyír kor ba 
ju tot tam vol na. Ott pél dá ul kö-
zön sé ges nö vény nek szá mí tott 
a für tös lizinka (Lysimachia 
thyrsiflora), ami nek elő for du lá-
sa a baktai tő zeg mo há son nagy 
szen zá ció volt. Az ott ta pasz-
talt bo ta ni kai él mé nyek ről köz-
le mény ben is be szá mol tam.

• A Tar-kő mö gött lé vő „Ős er dő”-
ben alap ve tő öko ló gi ai fel tá ró 
mun kát vég zett mun ka tár sa i val. 

Ma ho gyan ér té ke li a bük kös ál-
lo mány fi zi og nó mi ai ál la po tát?

A nö vény ta ni tan szék re új ku-
ta tók jöt tek, ami le he tő vé tet te 
a tel je sebb ve ge tá ció ta nul má-
nyok el ké szí té sét. A vi rá gos 
nö vé nyek ki e gé szül tek zuz mók-
kal, mo hák kal, gom bák kal. A 
bük ki „ős er dő”-ben élő gaz-
dag gom ba fló ra fel dol go zá sát 
Takács Béla dok to ri disszer tá-
ciója mutatja be. Az „Ős er dő” 
sze re pé ről az a vé le mé nyem, 
hogy hasz nos tá jé koz ta tást ad-
nak az er dő ter mé sze tes fel úju-
lá sá ról, ami új szem pon to kat 
nyújt hat az er dő gaz dál ko dás 
szá má ra. Az ős er dők be mu tat-

ják azt, hogy a cönózisok mi-
ként vál toz nak meg, ha nem 
éri azo kat köz vet len em be ri 
be avat ko zás.

• A Nagy-me zőn, ahol igen ér té kes 
nö vé nyek po pu lá ci ói ta lál ha tók, 
Já nos bá csi ék ké szí tet tek elő ször 
rész le tes pont tér ké pet. Ezen kí vül 
mely ér té kes bük ki, Bükk-vi dé ki 
élő he lyek nö vény ze tét vizs gál ták 
az el múlt év ti ze dek ben?

Szív ügyünk nek tar tot tuk a 
Nagy-me ző ta nul má nyo zá sát. 
A fő is ko lai hall ga tók be vo ná sá-
val mó dunk ban állt 12 jel lem-
ző faj pon tos szám ba vé te le és 
tér ké pen va ló je lö lé se. Az óta a 

Rejtett értékek nyomában – Beszélgetés dr. Suba János 
nyugalmazott főiskolai tanárral

Dr. Su ba Já nos – a ne ves fló ra ku ta tó, a ha zai ökofiziológia út tö rő je, 
az eg ri fő is ko la Nö vény ta ni Tan szék ének meg ha tá ro zó ok ta tó ja, több 
íz ben tan szék ve ze tő je – ezer szál lal kö tő dik a Bük ki Nem ze ti Park hoz. 
Te re pi ku ta tá sai, dol go za tai, tu do má nyos pub li ká ci ói, köny vei, is me ret-
ter jesz tő írá sai, az ál ta la irá nyí tott prog ra mok, dip lo ma dol go za tok anya-
gai azon ban nem csak a Bük ki Nem ze ti Park lét re ho zá sát ala poz ták 
meg, ha nem az egész tér ség bo ta ni kai is me re te it gaz da gí tot ták. Já nos 
bá csi fló ra- és ve ge tá ció ku ta tá sa i nak ered mé nyei te hát je len tő sen 
meg ha tá roz ták az ép pen 30 éves Bük ki Nem ze ti Park és a fo ko zot tan 
vé dett te rü le te i nek kö rül ha tá ro lá sát. Sok eset ben ke mény har co kat ví-
vott mun ka tár sa i val pél dá ul a Bél-kő, vagy a Csák-pi lis vé del mé ért. Ez 
utób bi bo ta ni kai ér té kek ben gaz dag élő hely-együt test, a me leg ko ri re-
lik tum he nye boroszlán és a bol dog asszony pa pu csa ter mő he lyét mun-
ka tár sa i val ő fe dez te fel. Év for du lónk ap ro pó ján a ter mé szet vé de lem 
hős ko rát idéz zük fel Já nos bá csi val és tu do má nyos pá lya fu tá sá nak 
Bükk höz kö tő dő leg je len tő sebb ál lo má sa i ról kér de zem őt, aki vel – bár 
nem vol tam a ta nít vá nya  – már 1980-ban, kö zép is ko lás ko rom ban meg-
is mer ked het tem, ami kor a szin tén ki vá ló bo ta ni kus sal, Sza bó Lászlóval 
is tá pol tak egy, az al föl di ta tár ju ha ros lösz töl gyes zó na re lik tum-er de jé-
nek nö vény ze tét be mu ta tó OTDK-s dol go zat és a kerecsendi er dő ben 
el vég zett cö no ló gi ai fel mé rés ap ro pó ján.

30 év a 
természetért

1 Fotó: Baráz Csaba

2 Fotó: Suba János

1. kép:  Suba János a 
BNP Nyugati Kapu 
Oktató- és Láto-
gató Központjának 
megnyitóján 
Dudás György 
igazgatóhelyetes-
sel. Háttérben 
Haraszthy László 
szakállamtitkár

2. kép:  Henye boroszlán

„Su ba Já nos et al. 1982-ben ír ta 
le a Dé li-Bükk ből, Felsőtárkány 
mel lől (a Vár-hegy–Csák-pilisről) 
do lo mit alap kő zet ről a Seslerio-
Quercetum virgilianae er dő tár-
su lást, il le tő leg Vojtkó And rás 
en nek egy, az észa ki ol da lak ra 
hú zó dó vál to za tát (Seslerio-
Quercetum pubescenti-petraeae, 
Vojtkó 1992). A rit kás fa ál lo mány 
alatt a Sesleria hungarica, né-
hol a Carex humilis do mi nál, a 
gyep szint ben tö me ges a Daphne 
cneorum, a Calamagrostis va-
ria. Or chi de ák ban gaz dag er dő 
ez, Cypripedium calceolus-sal, 

Gymnadaenia odoratissima-val. 
Ez a tár su lás – amely a töl gyes zó-
ná ban ala kult ki – fel fog ha tó, mint 
a Seslerio-Fagetum he lyi ve ge tá-
ció tör té ne ti előz mé nye, amely ben 
a bük kös jel leg még nem ér vé-
nye sül, a töl gyes jel leg vi szont 
an nál erő seb ben meg nyi lat ko zik.” 
(Rész let Fe ke te Gá bor Cö no ló gia 
és nö vény föld rajz c. írá sá ból, az 
Acta Academiae Paedagogicae 
Agriensis 25. kö te té ből. Sectio 
Biologiae. Ta nul má nyok dr. Su-
ba Já nos 75. szü le tés nap já ra. 
Szerk.: Vojtkó And rás – Dulai Sán-
dor. Eger, 2004)

A Csák-pilis Fotó: Baráz Csaba

1922-ben a szil vás vá ra di Palla-
vicini-birtok 42,2 kat. hold idős 
bük kö sé vel együtt ter mé sze ti 
em lék ként üzem ter vez ték a 11,3 
hol das, 150 éves mocsolyási töl-
gyest, a lil la fü re di 7,1 hol das, 130 
éves bük köst és a 20,8 kat. hold 
te rü le tű já vor kú ti lucost, ame lye-
ket 1942-ben ter mé szet vé del mi 
te rü le tek ké nyil vá ní tot tak. Tu laj-
don kép pen a Virágos-sár-hegy 
dé li ol da lá ban, a Si ma-kő fö lött ta-
lál ha tó montán bük kös (Aconito-

Fagetum), az ún. „Ős er dő” az 
1876-ban te le pí tett já vor kú ti luc-
fenyvessel („Ősfenyves”) és az 
1887-ben ül te tett „Svédfenyves”-
sel együtt ké pe zik a Bük ki Nem-
ze ti Park mag ját. Az Ős er dő Er-
dő re zer vá tum (mag te rü le te: 59,3 
hek tár) mint egy 150 éve érin tet len 
200 éves egye de ket is tar tal ma zó 
montán bük kös, mely ben igen 
vál to za tos fa ál lo mány-szer ke ze-
tet és fej lő dé si fá zi so kat ta nul má-
nyoz hat nak a ku ta tók.

Az „Őserdő” Fotó: Baráz Csaba
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nemzeti park botanikusai is ké-
szítenek hasonló felmérést. A 
két anyag összehasonlításából 
szerezhetünk tudomást a válto-
zásokról.

A nyolcvanas években hatá-
roztuk el, hogy nagyobb, össze-
függő területekről készítünk 
vegetáció-elemzéseket. E mun-
kákban már részt vettek a fiatal,
lelkes és jól felkészült kollégák 
is: Vojtkó András, Marschall 
Zoltán, Dulai Sándor. E célki-
tűzésnek megfelelően a Bükk 
hegység északi peremvidékén 
húzódó hegyvonulatok növény-
zetét tanulmányoztuk. Ide 
tartozott a Kemesnye-hegy, a 
Bartus-kő, a Cakó-kő, az Od-
vas-kő, a Csondró-völgy és az 
Oszra-tető. Az erről szóló ta-
nulmány 1989-ben jelent meg. 

A munka tovább folytatódott 
a Bél-kőtől észak–északkeleti 
irányban elhelyezkedő Messze-
látó-hegy, Ördög-hegy és Őr-
kő vizsgálatával, melyről 1991-
ben készült el az összegzés.

A kilencvenes évek elején 
egy széles körű munkába fog-
tunk az Állattani Tanszék ok-
tatóival és a Mátra Múzeum 
munkatársaival: OTKA kuta-
tás keretében az Északi-közép-
hegységben vizsgáltuk meg 
azon területek flóráját és fau-
náját, melyek kevésbé zavart 
élőhelyek voltak, ezért több 
fajnak nyújthattak biztos védel-
met, menedéket. 

• Az UNESCO „Ember és Bioszfé-
ra” kutatási proramja részeként, 
az ún. „Síkfőkút Projekt” kereté-
ben, az 1976-ban védetté nyilvá-
nított Szőlőskei Erdő Természet-
védelmi Területen hosszú távú 
ökoszisztéma-kutatások folynak. 
János bácsi ökofiziológiai kutatá-
sai miképp kapcsolódnak ehhez 
a klímazonális cseres-tölgyes er-
dőhöz?

A flóra és vegetáció kutatása
mellett az is érdekelt, hogy 
milyen fiziológiai folyamatok
mennek végbe a növényekben, 
és ezeket miként befolyásolják 
a külső tényezők. A gondolat-
hoz kapcsolódva a fotoszintézis 
kutatásába kezdtem. Jó lehető-
séget nyújtott ehhez a Jakucs 
professzor által létrehozott 

síkfőkúti kutatóbázis. A foto-
szintézis intenzitásának megha-
tározása izotópos technikával a 
14CO2 fotoszintetikus fixálása
alapján történt. Meghatároztam 
a cseres-tölgyes 12 uralkodó fa-
jának fotoszintézisét az évszak-
oknak és napszakoknak meg-
felelően. Összehasonlítottam a 
tölgyes és bükkös növényeinek, 
valamint a virágos növények-
nek és a moháknak a fotoszinte-
tikus intenzitását. Sor került a 
levelek szénhidrát-, aminosav- 
és pigmenttartalmának elem-
zésére. Örülök, hogy e munkát 
sokkal fejlettebb műszerezett-
séggel, a levelekben végbeme-
nő kémiai és fiziológiai folyama-
tok pontos feltárásával folytatja 
Dulai Sándor kollégám, aki fi-
gyelemreméltó eredményeket 
ért el.

• Terepmunkái lezárásaként min-
dig megfogalmazott kezelési fel-
adatokat. Ma milyen tanácsokat 
adna a természetvédelemben 
tevékenykedőknek a Bükki Nem-
zeti Park természetvédelmi keze-
lését illetően? Milyen természe-
tet veszélyeztető jelenségeket 
tapasztal az utóbbi években?

A Bükki Nemzeti Park Igazga-
tóság munkatársai, úgy látom, 
jól végzik feladatukat, a kitű-
nő szakembergárda lelkesen 
és eredményesen dolgozik. A 
tudományos vonalat talán még 
jobban lehetne erősíteni azzal, 
hogy mentesüljenek a sok ad-
minisztrációs munkától. A 
Nagy-mezőn két dologra kell 
vigyázni. Egyrészt meg kell 
akadályozni a gyomjellegű, ag-
resszív növények elterjedését, 
a lekaszált növényeket el kell 
távolítani. Másrészt nagy prob-
lémát okoz a lovak legeltetése. 
A ménes fennsíki jelenléte a 
karsztvíz szennyezése mellett 
a gyommagvak elterjesztésé-
ben játszik szerepet, aminek 
a következményeit már tapasz-
taljuk.

• A Bükk hegység flórájáról, nö-
vénytársulásairól összegyűlt 
ismereteit egy 2002-ben megje-
lent könyvben (A Bükk növényvi-
lága. Mezőgazda Kiadó) foglalta 
össze. Mostanában min dolgozik 
János bácsi, mik a tervei?

Örülök, hogy életemben a 
természet szépségeiben gyö-
nyörködhettem, megismertem 
többek között a Bükk hegység 
csodálatos növény- és állatvi-
lágát. Nyugdíjas koromban 
is tartom a kapcsolatot a ter-
mészettel, hiszen attól nem is 
lehet elszakadni. Igaz, keve-
sebbet járok benne, de többet 
írok róla. Hamarosan elkészül 
egy könyvem, mely a környe-
zetünkben lévő élővilágot mu-
tatja be egy-egy kis történetbe 
ágyazva. A témákat talán az 
is színesebbé teszi, hogy azok 
összefüggéseikkel együtt kerül-
nek bemutatásra. 

Köszönöm a beszélgetést és továb-
bi jó egészséget, töretlen munka-
kedvet kívánok munkatársaim 
nevében is János bácsinak – a 
Pro Natura Díj-as biológusnak, 
nyugalmazott főiskolai tanárnak, 
a Bükki Nemzeti Park Tanács 
tagjának.

Baráz Csaba (BNPI)

Folytatás a második oldalról.

Az alábbiakban a boldog-
asszony papucsa, papucs-

kosbor, rigópohár (Cypripedium 
calceolus) – legnagyobb virágú 
fokozottan védett hazai orchide-
ánk – fajmegőrzési programját 
ismertetjük. A papucskosbor  
élőhelyét tekintve elsősorban er-
dei faj, amely sokszor speciális er-
dőtársulásokhoz kötődik, és igen 
érzékenyen reagál az élőhelyén 
bekövetkező szukcesszionális 
változásokra. Sem a túlzott nap-
fényt, sem a mélyárnyékot nem 
viseli el. Hazánkban 82 előfor-
dulása vált ismertté, de mára 
csak 24 maradt fenn. Országos 
állománya valamivel több, mint 
1500 tő, amelynek több mint 
90%-a található a működési te-
rületünkön. A populációk kis 
egyedszáma miatt igen sérülé-
keny, aktuálisan veszélyeztetett.

A rendkívül bonyolult szapo-
rodási mechanizmusú növény 

igen érzékenyen reagál a ked-
vezőtlen hatásokra, amelyek 
között az engedély nélküli fo-
tózástól a vadkáron át a helyte-
len erdészeti beavatkozásokig 
számtalan szerepel. Igazgató-
ságunk ezért egy komplex faj-
védelmi program keretében 
felmérte az összes hazai popu-
lációt, majd a legveszélyeztetet-
tebb állományok esetében meg-
kezdte a beavatkozásokat. Ezek 
az alábbiakra terjednek ki:
• a fotózás, turizmus által ve-

szélyeztetett élőhely őrzése;
• a kedvezőtlen szukcesszionális 

folyamatok visszaszorítása;
• az invazív, tájidegen fafajok 

visszaszorítása, fafajcsere;
• a különösen veszélyeztetett 

élőhelyek bekerítése;
• a kis egyedszámú populá-

ciók esetében mesterséges 
megporzás végzése;

• mesterséges szaporítás előké-
szítése;

• monitoring vizsgálatok vég-
zése a beavatkozások hatá-
sainak kontrollálása érdeké-
ben.
Az 1990-es évek óta folyó 

munka eredményei mára már 
kezdenek mutatkozni a popu-
lációk egyedszámának növeke-
désében.
Pozsonyi András – Sulyok József

(BNPI)

Fokozottan védett növények...

11 Fotó: Baráz Csaba

5 Fotó: Suba János

6 Fotó: Bakalár Sándorné

7 Fotó: Suba János

8 Fotó: Suba János 9 Fotó: Baráz Csaba

10 Fotó: Sulyok József

5. kép:  Zólyomi Bálint 
professzor 
botanikusok 
társaságában  
a Csák-pilisen

6. kép:  Suba János és 
munkatársai az 
Esztramos-hegyen

7. kép:  A magas istác ha-
zánkban csupán a 
Bükk hegységből 
ismert növény

8. kép:  Piros madársisak
9. kép:  Kilátás a Csák-

pilisről a Kövek 
vonulatára

10. kép:  Boldogasszony 
papucsa

11. kép:  Virágzás idején 
természetvédel-
mi őreink foko-
zottan figyelik a
papucskosbor 
élőhelyét
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Jeles napok

Érsekkerti 
rendezvény 
a Föld Napján

Ki mondta, hogy nem tudod 
megváltoztatni a világot? 

– hangzik a Föld Napja jel-
mondata. Ezen a napon szerte 
a világon természeti környe-

zetünk védelme érdekében 
gyűltünk össze, hogy felhívást 
intézzünk lokális és globális 
szinten a lakossághoz. A jeles 
nap az összefogásra buzdít: 
tegyünk a környezetszennye-
zés ellen, a globális problémák 
megelőzése és kiküszöbölése 
érdekében.

„Kézenfogva” vezettük az 
egri iskolásokat és óvodáso-
kat ezen a két napon az Eger 
szívében megbújó csöppnyi 
zöld szigetre, az Érsekkertbe,  
mely helyszínül kínálkozott a 
természet- és környezetisme-
reti vetélkedőkhöz, ügyességi 
és tudásfelmérő feladatokhoz, 
amelynek megvalósításában 
igazgatóságunk és számos zöld 
szervezet tevékenykedett. 

Mind a kisebbek, mind a 
nagyobbak játékos ismeret-
szerző körútra indulhattak 
állomásról állomásra: a mis-
kolci Ökológiai Intézet mun-

katársa a komposztálás házi 
praktikáiba avatott be ben-
nünket, a bükkszentkereszti 
„füvesember” gyógyfüvek so-
kaságát tárta elénk, a Kaptár-
kő Természetvédelmi és Kultu-
rális Egyesület kötéltechnikai 
és origami játékokkal vonta 
be az ügyeskezű gyermekeket. 
Igazgatóságunk standjain fa-
faj-felismerés, évgyűrű számo-
lás, érzékelős játék, madárha-
tározás, termésfelismerés, totó, 
találós kérdések tették próbára 
a gyermekek tudását. Az egri 
Kárpát Egyesület érsekker-
ti kincskeresésre buzdított, 
a Forrás Gyermek és Ifjúsági 
Központ interaktív játékok-
kal szórakoztatva okította a 
kisebbeket. A rendezvényről a 
szelektív hulladékgyűjtés szel-
lemében nem hiányozhatott a 
kukásautó sem: a Városgon-
dozás Kft. kukatologatós játé-
ka nagy sikert aratott. A nap 

zárásaként a természetszeretet 
jegyében közösen ültettük el a 
Föld Napja Fáját. 

Április 22-én délután a ter-
mészetbarát közlekedés, a ke-
rékpárbarát város és a városi 
kerékpározás népszerűsítéséért 
kerékpáros felvonulást (Critical 
Mass) szervezett Egerben a 
Part Egyesület, amelyen több 

száz kerekező járta be együtt a 
város utcáit. 

Idén első alkalommal gyűl-
tünk így össze: játszva tanulni 
környezetünk megóvásának 
lehetőségeit, természeti is-
mereteink tárházát bővíteni, 
s bepillantást nyerni a „zöld” 
szerve(zete)k tevékenységébe. 

Bíró Barbara (BNPI)

Az iskolánk immár hatodik 
alkalommal nevezett be a 

„Kis fürkész” természetisme-
reti- és természetvédelmi ve-
télkedőre, melyet – idén már 
második alkalommal a Somosi 
Környezetnevelési Központ a 
Bükki Nemzeti Park Igazga-
tósággal közösen szervezett. A 
három fordulós levelezős ver-
seny feladatait Huszárné Balázs 
Csilla, Molnár Zoltán és Susán 
Ildikó állította össze. A feladat-
sorok igazán próbára tették 
3. és 4. osztályos tanulóinkat. 
Az enciklopédiák, állat- és nö-
vényhatározók mellett folyó-
iratokban, sőt az interneten is 

sokat „fürkésztek” a gyerekek. 
A terepi feladatokat egy-egy jó 
hangulatú kiránduláson teljesí-
tettük. Sok segítséget kaptunk 
a szülőktől, az Ipoly Erdő Zrt. 
és a Magyar Madártani Egyesü-
let munkatársaitól is.

Örömünkre a három megyét 
magában foglaló regionális 
döntőbe első helyen jutottunk 
be, húsz csapatot megelőzve. 
Nagy izgalommal készültünk 
az utolsó megmérettetésre, 
melyre 2007. május 4–5-én 
került sor Felsőtárkányban a 
Bükki Nemzeti Park Nyugati 
Kapu Oktató- és Látogatóköz-
pontjában.

Megérkezésünk után a gye-
rekek örömmel fedezték fel a 
sok környezetbarát berende-
zést. Az épületekben a meleg-
vizet napkollektor állította elő, 
a vizesblokkokban mozgásér-
zékelő lámpák, a folyosókon 
pedig „újrapapírból” készített 
bútorok voltak.

A szobák elfoglalása után 
következett a megnyitó, ahol a 
meghívott négy csapat tagjait 
Baráz Csaba a BNPI, Molnár 

Zoltán a Somosi Környezet-
nevelési Központ nevében kö-
szöntötte. A délután folyamán 
a gyerekek megismerkedhettek 
a Bükk élővilágával egy látvá-
nyosan rendezett kiállításon 
Czitor Gabriella vezetésével. 
Ezt követően egy totó kitölté-
sével adtak számot ismereteik-
ről a csapatok. A felsőtárkányi 
tó parányi lakóival is közelebbi 
kapcsolatba kerülhettünk egy 
vízvizsgálat alkalmával. A kel-
lemes vacsora után játékos for-
mában ismerkedtek meg egy-
mással a csapatok. A késő estét 
a tó partján rendezett „rókava-
dászat” tette izgalmassá.

Másnap délelőtt jött az igazi 
nagy próba, melyet dr. Kárász 

Imre, az egri Eszterházy Károly 
Főiskola Környezettudományi 
Tanszékének tanszékvezetője 
jelenlétével is megtisztelt, aki a 
zsűri elnöki tisztjét is betöltötte.  
A csapatok először Baráz Csaba 
és Czitor Gabriella vezetésével 
a Kő-közi tanösvény bejárásán 
vettek részt, majd a túrán meg-
figyeltekhez kapcsolódó fel-
adatsort oldották meg. Ezután 
jött a számunkra legnehezebb 
feladat, a madárhangok felis-
merése. Az eredményhirdetésen 
csapatunk örömujjongással fo-
gadta a hírt, hogy mi győztünk, 
megelőzve Etes, Galgaguta és 
Rudolf telep csapatát. Az aján-
dékok átvétele után már csak a 
hazautazás maradt.

Köszönjük minden szer-
vezőnek ezt a felejthetetlen 
két napot, amelyet nem csak 
kellemes környezetben tölt-
hettünk el, de új barátokat 
is szereztünk, s gyermekeink 
megismerkedhettek a Bükk 
szépségeivel.

Kulik Zsuzsanna,
a salgótarjáni Beszterce-lakótelepi 

Általános Iskola „Kis fürkész” 
csapatának felkészítője

Szlovák–magyar 
természetismereti 
vetélkedő 

A Bükki Nemzeti Park Igaz-
gatóság, a Karancs–Medves 

Természetvédelmi Alapítvány 

és a Štátna Ochrany Prírody 
SR CHKO Cerova vrchovina 
(a Szlovák Köztársaság Álla-
mi Természetvédelmi Szer-
vezetének Cseres-hegység 
Tájvédelmi Körzete) a több 
éves hagyománynak megfe-
lelően „Hegyek, erdők” cím-
mel közös szlovák–magyar 
természetismereti vetélkedőt 
szervezett 2007. április 27-én 
Salgóbányán az Ipoly Erdő 
Zrt. erdészházában. A ver-
senyen 7 szlovákiai és 8 ma-
gyarországi általános iskolából 
vettek részt felsőtagozatos 
tanulókból álló háromfős csa-
patok. A vetélkedő a korábbi 
évek gyakorlatának megfele-
lően játékos formában került 

lebonyolításra. A salgói vár-
ból indulva a Boszorkány-kőn 
keresztül az erdészházig négy 
állomáson kaptak feladatokat 
a csapatok. A salgói várból a 
környező hegyeket kellett fel-
ismerniük, a Salgó-nyeregben 
az ott található fafajokat ne-
vezték meg, a Boszorkány-kőn 
védett bogarakat és lepkéket 
ismertek fel, az erdészházban 
kéregmetszetekről csukott 
szemmel fel kellett ismerniük 
a fafajokat.

A vetélkedőn első helye-
zést ért el a losonci (Lučenec) 
Vajanskeho utcai iskola, má-
sodik helyezett a gesztetei 
(Hostice) és harmadik helye-
zett a ragyolci (Radzovce) is-

kola csapata lett. A versenyen 
legjobb eredményt elérő ma-
gyar csapat – a Somosi Kör-
nyezetnevelési Központ csa-
pata – egynapos szlovákiai, 
a legjobb szlovák csapat ma-
gyarországi kiránduláson ve-

het részt. A vetélkedő megren-
dezését a Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium, a helye-
zettek díjazását a salgótarjáni 
Mountex üzlet támogatta.

Stoszek Krisztina
(BNPI – Nógrádi Tájegység)

„Kézenfogva a Természettel” Egerben

„Kis fürkészek” Felsőtárkányban

„Hegyek, erdők” Nógrádban

1 Fotó: Bíró Barbara

4 Fotó: Baráz Csaba

8 Fotó: Stoszek Krisztina

2 Fotó: Baráz Csaba 3 Fotó: Baráz Csaba

5 Fotó: Baráz Csaba

6 Fotó: Baráz Csaba 7 Fotó: Baráz Csaba

9 Fotó: Lantos István

1. kép:  Évgyűrűszámolás
2. kép:  Kötéltechnikai 

feladat
3. kép:  Duska József 

igazgató (BNPI) 
és a gyerekek 
elültetik a Föld 
Napja Fáját

4. kép:  A „Kis fürkészek” 
megtekintik 
a „Karszt és 
élővilága” című 
kiállítást

5. kép:  A zsűri elnöke, 
dr. Kárász Imre 
tanár úr eligazító 
szavait hallgatják 
a gyerekek

6. kép:  Növényhatározás 
a terepen

7. kép:  Séta 
a tanösvényen

8. kép:  A vetélkedő egyik 
állomásán

9. kép:  Eredményhir detés 
és díjátadás
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Programok
Prog ram ja ink ról hon la pjainkon, a www.bnpi.hu és a www.anp.hu ol da la kon tá jé ko zód hat nakAz oldalt összeállította: Bíró Barbara – V. Litkei Krisztina

Hús vé ti ját szó ház (áp ri lis 7.)
A hús vé ti ün nep kör höz kap cso lód va ke rült 
meg ren de zés re a jósvafői táj ház ban az évek óta 
nagy nép sze rű ség nek ör ven dő hús vé ti ját szó-
ház helyi és ide lá to ga tó ér dek lő dők szá má ra. 
A to jás fes tés ben, lo cso ló aján dék-ké szí tés ben 
meg éhe zők éh sé gü ket tra di ci o ná li s, sparhelten 
ké szült krumplilángossal csil la pít hat ták.

Gó lya-nap (áp ri lis 18.)
Az ANPI új be mu ta tó he lyén, a keleméri Mo-
hos-ház ban ke rült sor a gó lya meg fi gye lő-prog-
ram ban részt ve vő is ko lák szá má ra szer ve ztünk 
ju ta lomprog ram ra. A gó lya meg fi gye lő-fü ze-
tet ki töl tő, és a nem ze ti park hoz vissza jut ta tó 
osz tá lyok ból 25 di ák ve tí tés sel egy be kö tött 
elő adást hall gat ha tott a fe hér gó lyák éle té ről, 
majd moz gat ha tó pa pír bé kát ké szí tet tek a nap 
em lé ké re, vé gül egy tú ra ke re té ben meg is mer-
ked het tek a vé dett Mo hos-ta vak kal.

Föld Nap ja (áp ri lis 24.) és Ma da rak és 
Fák Nap ja (má jus 10.)
A két je les nap al kal má ból össze sen 11 is ko-
la 78 ta nu ló ja mér het te össze tu dá sát és bő-
vít het te is me re te it a té mák hoz kap cso ló dó 
já té kos ter mé szet is me re ti ve tél ke dőkön. A ve-
tél ke dők ál lo má sai egy-egy  Jósvafő kör nyé ki 
tú ra út vo nal ára vol tak fel fűz ve, pró bá ra té ve 
ez zel a gye re kek tér kép se gít sé gé vel tör té nő 
tá jé ko zó dá si is me re te it is.

Természetfürkész ve tél ke dő 3. for du ló ja 
al só ta go za to sok nak (má jus 2.)
A ka zinc bar ci kai Re gi o ná lis Kör nye zet vé del-
mi Ok ta tó Köz pont, a Tisz ta For rás Egye sü-
let és az Agg te le ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság 
szer ve zé sé ben meg hir de tett ter mé szet is me re-
ti ve tél ke dő har ma dik, egy ben dön tő for du ló-
já ra ke rült sor ezen a na pon Jósvafőn 70 di ák 
rész vé te lé vel. 

Nyílt nap óvo dá sok nak (má jus 22.)
A nyílt nap ke re té ben 40 óvo dás gyer mek 
lá to ga tott el szü le ik és az óvó nénik kí sé re-
té ben a jósvafői Kú ria Ok ta tó köz pont ba. A 
kel le me sen és hasz no san el töl tött dél előtt 
so rán a gye re kek be te kint het tek a na gyí tó 
és mik ro szkóp alatt lát ha tó cso dás vi lág ba, 
meg néz het tek egy ter mé szet is me re ti báb elő-
adást, lovaskocsizhattak és ha za vi he tő em lék-
ként csi pesz pil lan gót ké szít het tek.

Nyílt nap ál ta lá nos is ko la al sós és fel sős 
di ák jai szá má ra (má jus 24–25.)
A nyílt na pok al kal má val össze sen 76 ál ta lá nos 
is ko lás gye rek nyer he tett be te kin tést az Agg-
te le ki Nem ze ti Park min den nap ja i ba. Egy rö-
vid tú ra négy ál lo más he lyén több cso port ban 
is mer ked tek a karszt vi dék jel leg ze tes sé ge i vel, 
táv csö vek il let ve te lesz kóp se gít sé gé vel ma-
dár- és ürgelesen vet tek részt a Gergés-lápán. 
A Kos suth-bar lang nál a karszt víz fo lyá sa i val 
kap cso lat ban bő vít het ték is me re te i ket, il let ve 
a víz alatt rej tő ző ge rinc te len élő lé nye ket vizs-
gál hat ták, a Kú ria Ok ta tó köz pont ban pe dig 
Gyöngy szem cím mel meg te kint het tek egy rö-
vid fil met az Agg te le ki Nem ze ti Park ról.

Ter mé szet is me re ti ve tél ke dő (jú ni us 6.)
A Mis kolc Vá ro si Pe da gó gi ai In té zet Kör-
nye ze ti Ne ve lé si Köz pont ja szer ve zé sé ben, 
az ANPI ok ta tó köz pont já nak se gít sé gé vel 
meg va ló sult ve tél ke dőn 17 mis kol ci kö zép- 
és ál ta lá nos is ko la csa pa ta mér het te össze tu-
dá sát ter mé szet is me re ti és kör nye zet vé del mi 
té mák ban. A Für kész tan ös vény út vo na lát vé-
gig jár va 5 ál lo má son a Baradla–Domica-bar-
langrendszerrel, a glo bá lis klí ma vál to zás sal 
és a meg úju ló ener gia for rás ok kal kap cso la tos 
ér de kes fel ada tok vár ták a gye re ke ket.

„Éb re de ző” – Kez dő Ma da rá szok Nap ja 
(áp ri lis 1.)
A ta vasz biz tos je le, ha vissza tér nek hoz zánk a 
köl tö ző ma da rak. A felsőtárkányi tó part ján, 
nyíl tabb te re pen, és a tó mel let ti er dő ben tett 
sé ta al kal má val, táv csö ve ink se gít sé gé vel szem-
re vé te lez tük a reg ge li ző éne kes ma da ra kat a 
Ma gyar Ma dár ta ni és Ter mé szet vé del mi Egye-
sü let 34. sz. bük ki he lyi csoportja köz re mű kö-
dé sé vel. A te re pi is mer ke dést kö ve tő en „ma dár-
hangsu li ban” pró bál tuk fel is mer ni az er dő ben 
már több ször hal lott ma dár han go kat. 

Föld Nap ja (áp ri lis 21–22.)
„Kézenfogva a Ter mé szet tel” c. ter mé szet- és 
kör nye zet is me re ti ren dez vényt szer vez tünk 
az eg ri Ér sek kert ben. 

Ma da rak és Fák Nap ja (má jus 10.)
Ez al ka lom ból csa pat ver senyt ren de ztünk 
ál ta lá nos is ko lá sok ré szé re a felsőtárkányi 
Nyu ga ti Ka pu Ok ta tó- és Lá to ga tó köz pont-
ban. A prog ra mon 13 is ko la ta nu lói vet tek 
részt. A gye re kek a ma dár vé del mi elő adás, a 
ma dár gyű rű zé si be mu ta tó és a kö ze li Kő-kö-
zi tan ös vény be já rá sa után szá mot ad hat tak 
tu dá suk ról az év ma da ra (me zei ve réb) és fá ja 
(sze líd gesz te nye) támakörökben.

Eu ró pai Nem ze ti Par kok Nap ja (má jus 24.)
A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri-
um Felsőtárkányban, a Nyu ga ti Ka pu Ok-
ta tó- és Lá to ga tó köz pont ban tar tot ta meg a 
je les nap al kal má ból szer ve zett köz pon ti ren-
dez vé nyét. Haraszthy Lász ló, a KvVM Ter mé-
szet- és Környezetmegőrzési szak ál lam tit ká ra 
elő adás sal nyi tot ta meg a prog ra mot, majd a 
felsőtárkányi is ko la és ön kép ző kör mű so rát 
kö ve tő en Duska Jó zsef igaz ga tó nyi tot ta meg 
az Eu ró pai Nem ze ti Par kok Nap ja al kal má-
ból össze ál lí tott tab ló ki ál lí tást.

IX. Bükk–Agg te lek ke rék pár tú ra 
(má jus 26.)
167 lel kes ke rék pá ros in dult út já ra, hogy 
együtt ke rék pá roz za nak 12 te le pü lé sen át, a 
Láz bér ci Táj vé del mi Kör ze tet és a keleméri 
Mo hos-ta vak Ter mé szet vé del mi Te rü le tet 
érint ve a szil vás vá ra di Lo vas Sta di on ból az 
agg te le ki Baradla-barlangig. Az idei év 75 
ki lo mé te res táv ján Sajómercsén a ró mai ka-
to li kus temp lom, Keleméren a Mo hos Ház, 
a Tom pa Mi hály Em lék ház, a gömöri fej fa-
gyűj te mény és a re for má tus temp lom tör té ne-
té vel is mer ked tünk. A tú ra vé gén in gye nes 
bar lang tú ra, nye re mé nyek és aján dé kok vár-
ták a ke re ke ző ket. 

Má ju si ba ran go ló a Medvesen 
(má jus 26.)
Idén Salgóbányáról tú ráz tunk a Medves-
fennsíkon ke resz tül Somoskőig. A tú ra részt-
ve vői meg is mer het ték a Karancs–Medves 
Táj vé del mi Kör zet ter mé sze ti kul túr tör té ne ti 
ér té ke it, mint pél dá ul a somoskői vá rat és a 
hí res ba zalt öm lést.

Odú pá lyá za tunk pá lya mun kái meg te kint-
he tők a felsőtárkányi ok ta tó- és lá to ga tó-
köz pont ud va rán
Az el ső al ka lom mal ki írt „Fész ke lő dő” el ne-
ve zé sű odú pá lyá zat ra 61 pá lya mun ka ér ke-
zett, me lyek el bí rá lá sa és ered mény hir de té se 
a 2007. má jus 10-én meg ren de zett Ma da rak 
és Fák Na pi ren dez vé nyünk után meg is 
tör tént. Az odú pá lyá zat tal sze ret tük vol na 
fel hív ni a gye re kek és raj tuk ke resz tül a fel-
nőt tek fi gyel mét a ma da rak ra, azok kö zül 
is az odú la kó fa jok ra, me lyek nek al kal mas 
fészkelőhelyek, odúk ki he lye zé sé vel se gít he-
tünk. Az odúk 2007. szep tem ber 30-ig az 
ok ta tó köz pon tunk ban meg te kint he tők, ezt 
kö ve tő en ki he lye zés re ke rül nek. 

Jú li us 22. – Jú li u si ba ran go ló Répáshutáról 
Bükkszent keresztre
Ke rék pár ra száll va ősi mes ter sé gek nyo má ba 
in du lunk a Bük ki Nem ze ti Park szí vé be. 

Jú li us 30-tól  au gusz tus 3-ig – Ter mé szet is-
me re ti tá bor Felsőtárkányban,
a Bük ki Nem ze ti Park Nyu ga ti Ka pu Ok ta-
tó- és Lá to ga tó köz pont já ban 6–14 éves gyer-
me kek szá má ra. 

Au gusz tus 25. – Kap tár kö vek 2. tú ra 
A tú ra út vo na la: Cse rép vár al ja fa lu köz pont 
– Man gó-te tő (Nagy-kúp, Kis-kúp) – Fel ső-
szo ros – cse ré pi vár – Cse rép vár al ja 

Eu ró pai De ne vér éj 
A nép sze rű sí tő prog ram hoz kap cso ló dó an 
szak mai elő adá sok és te re pi há ló zás, de tek to-
ro zás so rán is mer het jük meg ezt az em lő sök-
höz tar to zó hasz nos, re pü lő ál lat ren det. 

Szep tem ber 29. – 30 éves a Bük ki Nem ze ti 
Park 
Ün ne pi ren dez vény a a felsőtárkányi Nyu ga-
ti Ka pu Ok ta tó- és Lá to ga tó köz pont ban a 
Bük ki Te le pü lés szö vet ség és ci vil szer ve ze tek 
résztvételével.

Jú li us 2–7. 
Az Agg te le ki Nem ze ti Park ter mé szet is me re-
ti tá bo ra Szög li ge ten, a Sza la mand ra ház ban.

Jú li us 19–29. – VII. Gömör–Tornai 
Fesz ti vál
A fesz ti vál ke re té ben ke rül sor töb bek kö zött 
a VII. Hon is me re ti Ke rék pár tú ra (Aggte-
lek–Gömörszőlős–Naprágy–Sajógömör–
Gömörhorka), a VI. Andrássy Na pok, a VI. 
Várhosszúréti Kéz mű ves Mű hely és a X. Agg-
te le ki Fa lu na pok meg ren de zé sé re.

Jú li us 23–27. – Kéz mű ves, kul túr tör té ne ti 
és ter mé szet is me re ti tá bor óvo dás és ál ta lá-

nos is ko lás gye re kek nek Jósvafőn, a Kú ria 
Ok ta tó köz pont ban

Au gusz tus 11–12. – Gömöri Na pok

Au gusz tus 12-től ok tó ber 26-ig – XXII. 
Ma dár vo nu lás-ku ta tó és Ter mé szet vé del mi 
tá bor Per ku pán, a Bódva-parton
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Ki ma gas ló ered mény 
a ke re csen só lyom-gyű rű zés ben

2007-ben Ma gya ror szá gon 310, Szlo vá ki á ban pe dig 60 fi ó ká-
ra ke rült je lö lő gyű rű a LIFE prog ram ban részt ve vő szak em-
be rek mun ká já nak kö szön he tő en. Az idén elő ször a meg je lölt 
sóly mok 70%-ára ún. PIT-gyűrűk is ke rül tek. Ez alu mí ni um 
láb gyű rű, amely be mikrochip van be épít ve és egye di je let 
küld a le ol va só ra, ami a fé szek ben van el he lyez ve. Az ilyen 
gyű rűt vi se lő ma dár pon to san be azo no sít ha tó anél kül, hogy 
a ma dár kö ze lé be kel le ne men ni. El kez dő dött a mű hol das jel-
adók fel sze re lé se is, me lyek se gít sé gé vel fel de rít he tők lesz nek 
a vo nu lá si utak, a vo nu lás so rán az ál lo mányt ért ha tá sok, a 
vo nu lás köz ben je lent ke ző mor ta li tás mér té ke. A BNPI mű kö-
dé si te rü le tén két ma dár kap jel adót.
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Gyur gya la gos part fa lak re konst ruk ci ó ja
A fel ha gyott ho mok bá nyák ban, part fa lak ban fész ke lő fo ko-
zot tan vé dett gyur gya la gok vé del me ér de ké ben az Agg te-
le ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság rend sze re sen kar ban tart ja a 
rézsűsödő, gyo mo so dó part fa la kat mű kö dé si te rü le tén. Az 
el múlt év ben 16 gyurgyalagtelepet tisz tí tot tunk ki, ami nek 
ered mé nye ként több he lyen a fész ke lő pá rok szá má nak nö ve-
ke dé sét ta pasz tal tuk.

Cit rom bil le ge tő a Bükk al ján
Míg sok ma dár faj areája (el ter je dé si te rü le te) szű kül, ad dig 
má so ké nö vek szik. Utób bi ak kö zé tar to zik a cit rom bil le ge tő 
(Motacilla citreola) is, mely nek két al fa ja az el múlt év ti ze dek 
so rán Ke let-Eu ró pa észa ki és kö zép ső ré szén nyu ga ti irány ba 
ter jesz tet te ki fész ke lőte rü le tét. E ter jesz ke dés sel össze füg gés-
ben a faj egye dei egy re gyak rab ban mu tat koz nak kó bor ló ként 
és/vagy át vo nu ló ként. Eu ró pa más ré sze in, így ha zánk ban is. 
Mint víz hez, vi zes élő he lyek hez szo ro san kö tő dő faj, meg je le né-
se a Bükk-vi dé ken el ső sor ban ta va ink nál, víz tá ro zó ink nál volt 
vár ha tó. Az „ese mény” 2007. áp ri lis 29-én be is kö vet ke zett. 
E na pon a Hórvölgyi-víztározó se kély vi zű észa ki part já nak fö-
ve nyén egy a citreola al faj hoz tar to zó hím egye det fi gyel tünk 
meg he lyi fész ke lő, il let ve még vo nu lás ban lé vő sár ga bil le ge-
tők kö ze lé ben. A kö rül mé nyek foly tán nem túl jó mi nő sé gű re 
si ke re dett, de „bi zo nyí tó ere jű” fel vé tel e ma da rat áb rá zol ja.

A ter mé szet vé del mi ke ze lés ide je az 
idén ké sőbb re to ló dott
Az idén a ter mé szet vé del mi te rü let ke ze lé sek ide je mar kán san 
el vá lik a pro fit ori en tált gaz da sá gok tól. A rend kí vül szá raz ta-
vasz mi att a gaz dák a ta kar mány szá ra dá sá tól tart va az idén 
a szo ká sos nál is ko ráb ban kezd ték te rü le te ik ka szá lá sát, saj-
ná la tos ká ro kat okoz va a föl dön fész ke lő ma dár ál lo mány ban. 
En nek el len sú lyo zá sá ra az Agg te le ki Nem ze ti Park sa ját ke ze-
lé sű te rü le te in még ké sőbb re idő zí tet te a te rü let ke ze lé si mun-
kák el vég zé sét, ami – bár nem jár annyi anya gi ha szon nal, 
mint a ko ráb bi ka szá lás, de ma xi má lis biz ton sá got nyújt a 
te rü le ten fész ke lő ma da rak nak a fi ó kák fel ne ve lé sé hez.

A hucul törzs te nyé szet nép sze rű sí té se 

Az ANP hucul lótenyészetében az idei év ben ed dig 20 kis csi kó 
szü le tett. Az itt le ge lő kül ter jes ló ál lo mány tar tá sá nak cél ja a 
te rü let ke ze lés mel lett a hucul faj ta fenn ma ra dá sá nak biz to sí-
tá sa, ge ne ti kai anya gá nak meg őr zé se. A faj ta nép sze rű sí té se, 
ked ve ző megítésélése fenn ma ra dá sá nak alap kö ve. E cél ból ren-
de zik meg 3 éven te a Hucul Championette ne vű vi lág ver senyt, 
mely nek Hucul Ös vény cí mű te rep lo vag lá si, ügyes sé gi ver-
seny szá má ban az idén Len gye lor szág ban a nem ze ti park lo vai 
is részt vesz nek majd. Az ANPI né gyes fo gat tal ké szül az idei 
Far mer Expóra és a jö vő évi fo gat haj tó vi lág baj nok ság ra. A 
lo vak iránt ér dek lő dő lá to ga tók jobb ki szol gá lá sa ér de ké ben 
emel lett az idei év től kü lön tú ra ve ze tő-lo vas ok ta tó és egy fo-
gat haj tó vár ja a ven dé ge ket, s ké szí ti fel a lo va kat az em ber rel 
va ló együtt mű kö dés re, s a ver se nye ken va ló be mu tat ko zás ra.

„Fel vi lá go sí tó” prog ram az özön nö vé-
nyek ter je dé se el len
AZ IN TER REG IIIA pá lyá zat ré sze ként az idei év ben fel vi lá-
go sí tó prog ram in dult az Agg te le ki Nem ze ti Park tér sé gé ben 
élők kö ré ben az ún. özön nö vé nyek ter je dé sé nek meg aka dá lyo zá-
sa ér de ké ben. Ezek az ide gen ho nos nö vé nyek  (ka na dai arany-
vessző, fe hér akác, kö zön sé ges se lyem kó ró, ja pán ke se rű fű 
stb.) ere de ti élő he lyük ről ki sza kít va, kár te vő ik től, fo gyasz tó-
ik tól tá vol, ro ha mos ter jesz ke dés re ké pe sek, így egy re több 
prob lé mát okoz nak, hi szen természetközeli tár su lá sa ink sok fé-
le ség ét, rit ka, ve szé lyez te tett élő lé nye ink élő he lye it ve szé lyez-
te tik. A tér ség la kos sá gát szó ró lap okon, pla ká to kon és elő adá-
so kon is mer tet jük meg a prob lé má val.

Kékvércse-védelem

A BNPI működési területén elő ze tes fel mé ré sek tör tén tek a 
kékvér csék kel kap cso la to san, me lyek alap ján meg ál la pít ha tó, 
hogy a LIFE prog ram so rán ki he lye zett köl tő lá dák be vál tot-
ták a hoz zá juk fű zött re ményt, ugyan is több pár költ ezek-
ben a fe dett lá dák ban. Úgy tű nik, hogy a Borsodi-Mezőség 
fész ke lő ál lo má nya je len tő sebb lesz a ta va lyi nál, ez a he ve si 
sík ság te rü le té re nem mond ha tó el. Saj nos je len idő szak ban 
is ész lel he tők a predáció nyo mai. El ső sor ban a mind két te rü le-
ten jel lem ző dol má nyos var jú to já sos fé szek pusz tí tá sa it ta pasz-
tal tuk. En nek ki kü szö bö lé se ér de ké ben a kö vet ke ző köl té si 
idény ben a be re pü lő-nyí lás szű kí té sét kell meg ol da nunk.

Újabb vé det té nyil vá ní tott te rü le tek
A BNPI mű kö dé si te rü le tén az idei év ben ed dig két te rü let 
ke rült ter mé szet vé del mi ol ta lom alá. A Tardi-legelő ter mé-
szet vé del mi te rü let (283,9 hek tár) lé te sí té sé ről áp ri lis 20-án 
je lent meg a mi nisz te ri ren de let, a márkházapusztai fás le ge lő 
(273,2 hek tár) 2007. jú ni us 1-jén lett ter mé szet vé del mi te rü-
let. Vé det té nyil vá ní tá suk cél ja, hogy e te rü le te ken ta lál ha tó 
ter mé sze tes (természetközeli) élőhelytípusok (a Tardi-legelőn 
mo csár rét és lösz ve ge tá ció, Márkháza ha tá rá ban össze füg gő 
fás le ge lő, mo za i kos er dő ssztyepp és mo csár rét) meg ma rad ja-
nak, il let ve az ott élő vé dett és fo ko zot tan vé dett nö vény fa jok 
és a hoz zá juk kap cso ló dó ál lat kö zös sé gek élet fel tét ele it fenn-
tart suk és mind eze ket be mu tas suk. A ren de le tek mel lék le té-
ben a te rü le tek ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter ve is sze re pel.
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Ter mé szet vé del mi ke ze lé si kí sér le tek

Az agg te le ki ka vics hát csarabos élő he lyén sok gon dot okoz 
az itt rend kí vül gyors er dős ülé si fo lya mat. 1999–2002 kö zött 
nagy mun ka költ sé gű sze lek tív cser je ir tá si mód szer rel igye-
ke zett az igaz ga tó ság meg őriz ni ezt az ér té kes élő he lyet. Az 
el múlt év ben tör tént alap fel mé rés után né hány ki je lölt te rü-
le ten újabb ke ze lé si kí sér le tek kez dőd tek: a le gel te tés, a szár-
zú zó zás és az el len őr zött ége tés mód sze re i vel. A kí sér let cél ja 
olyan ke ze lé si mód szer ke re sé se, amely a ko ráb bi nál ol csóbb 
le he tő sé get nyújt a csarabos élő hely meg őr zé sé re anél kül, 
hogy az élő vi lág ká ro sod na. 
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