
 

         

 

www.skhu.eu 

 

 

Projektzárás 
 

 

 

 A Bódva-völgy Észak-Magyarország egyik kiemelt jelentőségű ökológiai folyosója, változatos 

élőhelyekkel. A völgy hazai szakasza megközelítőleg É-D irányú, ezért „vonulási folyosó“ jelleggel a 

kisebb és a nagyobb testű madarak egyaránt szívesen használják. Erre alapozva a Bódva partján, 

Szalonna és Perkupa települések határában a madárvonulás hosszútávú vizsgálata zajlik, a Bódva-völgyi 

Madárgyűrűző Állomáson. Az állomás az őszi madárvonulás időszakában, augusztus közepétől 

november elejéig működik. A gyűrűző állomás az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban: 

Igazgatóság) és a Magyar Madártani Egyesület Gömör-Tornai Helyi Csoportja szervezésében működik. 

Az állomás munkája állandó épületek nélkül, nomád körülmények között folyik, a munkában résztvevők 

sátorban laknak, bográcsban főznek és a közeli karsztforrás vizét használják. Az állomáson dolgozó 

gyűrűzők és önkéntesek mindennapjait, munkakörülményeit a közelmúltban komfortosabbá tették az 

Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program támogatásával megvalósuló „Birds 

without Borders - Csodálatos madárvilág határok nélkül (SKHU/1601/1.1/065)” című projektnek 

köszönhetően. Beszerzésre került többek között egy kis vaskályhával fűthető „modern jurta”, amely 

lehetővé tette a munkát a hidegebb, októberi–november eleji időszakban is. 

A terület madárvilágának és a gyűrűző állomáson folyó kutatói, természetvédelmi munka bemutatásnak 

kapcsán több évtizede ismeretterjesztő és szemléletformáló tevékenységet végeznek a szakemberek a 

fiatalok (óvodástól az egyetemista korosztályig) körében. A pályázatnak köszönhetően felújításra került 

a gyűrűző állomásra bevezető földút, mely a terület megközelítését mind az állomást működtető 

szakemberek és önkéntesek, mind a látogató óvodás és iskolás csoportok számára nagyban megkönnyíti. 

Szintén felújításra került a pályázatból a terület legfontosabb élőhelyeit bemutató Bódva-völgyi 

tanösvény. A helyszínen nyújtott programkínálat – szintén a pályázatnak köszönhetően – az idei évtől 

egy új elemmel bővül: az állomás közelében, egy bokros területen kialakításra került egy interaktív, 

játékos tanösvényt rejtő labirintus. Ezek a tervek szerint az élményközpontú tanulás céljait szolgálják 

majd. 2018-ban 20 általános iskolából és 8 óvodából összesen mintegy 1200 gyerek tekintette meg a 

gyűrűző állomás munkáját. Számukra hirdette meg az Igazgatóság a „Madárgyűrűző táborban jártam“ 

című rajz és esszépályázatot. 

A gyűrűzőállomás működési időszakán kívül az Igazgatóság levelező vetélkedőt szervezett környékbeli 

általános iskolák számára „Legyél te is madarász“ címmel, melyen 16 általános iskola 75 osztálya vett 

részt. A díjazottak jutalomnapon vehettek részt 2018 őszén a Bódva-völgyi Madárgyűrűző Állomáson. 

A gyűrűző állomás közelében, a Rakaca-víztározó északi partján egy madármegfigyelő torony épült, 

melyről kiváló lehetőség nyílik a tó madárvilágának megfigyelésére. A mellette elhelyezett bemutató 

táblák biztosítják, hogy az amatőr, kísérő nélkül érkező madármegfigyelők is megfelelő ismereteket 

kapjanak a tóról és leggyakoribb madárfajairól. 

A pályázatból került megvalósításra továbbá egy interaktív térkép, mely az Aggteleki Nemzeti Park 

Igazgatóság turisztikai honlapjáról lesz elérhető. Az interaktív térkép létrehozásának célja, hogy 

rendszerezetté, átláthatóvá, könnyebben kereshetővé tegye a látogatók számára az Aggteleki- és Szlovák 
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Karszt térségének turisztikai- és lényegesebb természetvédelmi információit, beleértve a madártani 

vonatkozású látványosságokat is. 

 
 

A Madárgyűrűző Állomás fejlesztései a „Birds without Borders - Csodálatos madárvilág határok nélkül (SKHU/1601/1.1/065)” című 

projekt részeként az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében valósulnak meg. A programról részletes 

információ a www.skhu.eu oldalon található. Jelen írás tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. 


