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A karsztvidék védettségének jelentősebb állomásai 

• 1978 – Aggteleki Tájvédelmi Körzet 

• 1979 – Aggteleki Bioszféra Rezervátum 

• 1985 – Aggteleki Nemzeti Park 

• 1985 – ANP Igazgatóság (NP + 2 TT) 

• 1990, 1997, 2001 – ANP bővítések 

• 1997 – Működési terület bővülés 

• 1995 – Világörökség cím (barlangok) 

• 2001 – Ramsari terület  

   (Baradla-barlang felszíni vízgyűjtője) 

• 2007 – Működési terület bővülés  

   (Zempléni TK, Tokaj-Bodrogzug TK, 8 TT) 

 



Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési 
területének változása (2007. 02. 01.)  



A nemzeti park értékei 

• Földtani 

• Vízrajzi 

• Növénytani 

• Állattani 

• Tájképi 

• Kultúrtörténeti 

• Hagyományos 
gazdálkodási módok 

• Őshonos háziállatok 
genetikai értékei 





Világörökség 

• 1995. december 6-án nyilvánították a Világörökség részévé az 
Aggteleki- és Szlovák-karszt barlangjait. 

• 60 000 hektáron elhelyezkedő egységes karsztterület, mely 
több mint ezer barlangot rejt. 

• A mérsékelt övi középhegységi karsztosodásra jellemző 

minden barlangtípus képviselteti magát. 
• Aktív, illetve időszakosan aktív folyóvizes eredetű barlangok 

(pl.: Baradla 26 km hosszú) 

• függőleges aknabarlangok (pl.: Vecsembükki-zsomboly 236 m 

mély )  
• Meleg és langyos vizek keveredésekor fellépő oldóhatás 

alakította üregrendszerek (Esztramos barlangjai, Ochtinai-

aragonitbarlang).  



 



Vecsembükki-zsomboly 

 

 

Béke-barlang 

 

Rejtek-zsomboly 

 



Aggteleki- és Szlovák-karszt barlangjai  

• változatosság 

• komplexitás 

• érintetlenség 

A karszt  

a mérsékelt övi középhegységi karsztosodás 
egyik legkiemelkedőbb és legösszetettebb 

képviselője 

 



1995-ben: 712 barlang a Szlovák-karszton, 273 az Aggtelei-karszton 
2012-ben: 1110 barlang a Szlovák-karszton, 285 az Aggtelei-karszton 



A mérsékeltövi középhegységi karsztosodás 
 szinte minden barlangtípusa  megtalálható 

 



A mérsékelt égöv leghosszabb cseppkődíszes,  
aktív patakos barlangja a 

 

 

Baradla–Domica-barlangrendszer 



 



Baglyok-szakadéka 

Vecsembükki-zsomboly                                      Banán-zsomboly 



Rákóczi-barlang 

 



A mérsékelt égöv legalacsonyabban nyíló 

jégbarlangja a Szilicei-jégbarlang  

 



Oldásformák 



Cseppkőképződmények 



 



Barlangi élővilág 

 



 



 





Jászói-barlang 

 

Baradla 



Mit kell tudnunk erről a tájról? 















Jósvafő környéke  

1952 és 2000-ben 



Fertős-tető 1952 és 2000-ben 



Természetföldrajzi  
      jellemzés 

• döntően triász mészkő 
alapkőzet 

• változatos karsztos felszíni 
formakincs: fennsíkok, 
karrmezők, szurdokvölgyek, 
töbrök, töbörsorok, 
vakvölgyek, víznyelők 

• sekély rendzina talajok, 
sziklás-köves váztalajok, 
kevés barna erdőtalaj 

• 9,1 °C évi középhőmérséklet, 
650-700 mm éves csapadék-
összeg 

• mérsékelten nedves - 
kontinentális klíma 
 



       Vízrajz 

• állandó és időszakos 
karsztforrások 

     (összesen mintegy 90 forrás, 
legnagyobb vízhozamú 
közülük a Jósva-forrás) 

• állandó és időszakos 
vízfolyások (Jósva-, Ménes-, 
Telekes-patak) 

• dolinatavak (Vörös-tó, 
Aggteleki-tó) 

• mesterséges völgyzárógátas 
tavak (Ménes-tó, 
Tengerszem-tó) 

 



    Barlangok 

•  285 ismert barlang, közülük 23 
fokozottan védett 

• a leghosszabb barlang a 
Baradla-barlang 

• a legmélyebb barlang a 
Vecsembükki-zsomboly 

• gyógybarlang: Béke-barlang 

• további jelentősebb barlangok: 

     Vass Imre-barlang, Rákóczi-
barlang, Meteor-barlang, 
Almási-zsomboly, stb. 



Növény- és állatvilág 

• összetetett biogeográfiai 
kép, fajgazdag élővilág 

• szubmediterrán, 
kontinentális, kárpáti flóra- 
és faunaelemek 

• tornai vértő, kockásliliom, 
osztrák sárkányfű, kései 
szegfű, kakasmandikó, 
boldogasszony papucsa 

• kárpáti kék meztelencsiga, 
fűrészlábú szöcske, bajszos 
sármány, füleskuvik, urali 
bagoly, császármadár, haris, 
farkas, hiúz 
 
 
 





 

Összetetett biogeográfiai kép, fajgazdag 
élővilág: 

1. Földrajzi helyzet 

2. Biogeográfiai határhelyzet 

3. Domborzat tagoltsága 

4. Évezredes extenzív használat: művelt és 
nem művelt területek mozaikja 

5. A felhagyott, korábban művelt területeken 
elindult szukcesszió különböző stádiumai 
együtt jelennek meg. 

 



Tájszerkezet, növénytakaró  

• erdős táj, a terület 77,1 %-a 
erdő művelési ágú 

• kiterjedt, évszázados múltú 
gyep-erdő mozaik 

• művelt gyepek (kaszálók, 
legelők) 

• felhagyott, becserjésedő-
beerdősödő  gyepek 

• az egykori szántók zöme már 
évtizedek óta gyep 

• 2 település (Aggtelek, Jósvafő) 
belterülete 

 
Az ANP területének művelési ágak 

szerinti megoszlása 

Szántó

Gyep

Kert

Szőlő

Gyümölcsös

Erdő

Kivett

Művelési ág 
Terület 
(ha) 

Területarány 
(%) 

Szántó 1048,4 5,2 

Gyep 2764,7 13,7 

Kert 43,9 0,2 

Szőlő 2,7 0,1 

Gyümölcsös 78,0 0,4 

Erdő 15568,8 77,1 

Kivett 680,9 3,3 

Összesen 20187,4 100,0 





  Dudich Endre  
(1895-1971) 





A Baradla-barlang teljes vízgyűjtő területét 2001-ben 
Ramsari területté nyilvánították. 

Nemzetközi jelentőségű vizes élőhely: 
- Számos ritka, veszélyeztetett és bennszülött állatfaj 

élőhelye 
- Kiemelkedő jelentőségű kutatási helyszín 
- Kiterjedt föld alatti vízkészlet 
- Rendkívül érzékeny terület 



szemercsés vakászka (Mesoniscus graniger) 



aggteleki 
vakbolharák 
(Niphargus 

aggtelekiensis) 











 



 





 



















 





















































 









Tiszai ingola 



























 





 




