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Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság részt vett a „Nyílt határok a vadon élő állatok számára a 

Kárpátokban” című projekt megvalósításában. A projekt 2019. október 1-én indult, és 2022. július 31-én 

fejeződik be.  

A résztvevő szervezetek a WWF-Románia (Máramaros, Románia), mint vezető partner, továbbá az SOS 

Bird Life (Szlovákiai Ornitológiai Társaság, Szlovákia), a Rachiv EcoTour Szervezet (Ukrajna) és az 

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság (Magyarország). A projektet a Magyarország-Szlovákia-Románia-

Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program (2014-2020) keretében az Európai Unió 

finanszírozta, a projekt összköltsége 1.550.871,83 euró, melyből az Európai Unió hozzájárulása 

1.395.784,63 euró, a hazai társfinanszírozás mértéke pedig 15% volt. A program elérhetősége: 

www.huskroua-cbc.eu.  

A projekt célja a közös természeti értékek megőrzése, azáltal, hogy a partnerek részvételével közösen 

kidolgozott módszertan alapján azonosítja, feltérképezi és megfigyeli a határon átnyúló 

kulcsfontosságú ökológiai folyosókat, a folyosókat használó nagyragadozó fajokat,  javaslatokat dolgoz 

ki az ökológiai folyosók védelmére, mely így a jövőben fokozottan segítheti a nagyragadozók 

élőhelyeinek védelmét, kiküszöbölve az élőhelyeket érintő országhatárok negatív hatásait.  

A projekt időszakában megtartott tájékoztatók célja a helyi közösségek figyelmének felhívása a 

nagyragadozók szerepére az ökoszisztémák szabályozásában,  az országhatárokon is átnyúló ökológiai 

folyosók védelmének jelentőségére, és ezzel együtt a természetvédelem és természeti kincseink 

megőrzésének fontosságára.  

Az Aggteleki Nemzeti Park barlangjairól vált ismertté, azt kevesebben tudják, hogy az Aggteleki-karszton 

és a Zempléni-hegységben is természetes körülmények között - köszönhetően a szlovák-magyar 

államhatár közelében élő stabil populációknak - élnek és szaporodnak farkasok. Folyamatosan jelen 

van a hiúz, és egyre gyakoribbak a barnamedvével kapcsolatos megfigyelések. A csülkös 

nagyvadállomány létszámának folyamatos emelkedése kedvezően hat a nagyragadozó fajok 

megtelepedéséhez. Az Aggteleki-karszton és a Zemplénben rendelkezésre áll megfelelő mennyiségű és 

minőségű búvóhely, táplálékforrás és nyugalom, melyek e fajok ökológiai szükségleteit biztosítják.  

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság nagy hangsúlyt fektet a fokozottan védett nagyragadozók 

élőhelyhasználatának és genetikai egyedazonosításának vizsgálatára, ezzel összahangban vett részt 

ebben a projektben is.  

A projekt keretében vállalt célkitűzésekről, elvégzett tevékenységekről és azok jelentőségéről 

sajtótájékoztató keretében nyújt tájékoztatást az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 2022. július 20-án 

10 órától Miskolcon. (Helyszín: Ökológiai Intézet, 3525 Miskolc, Kossuth utca 13.)  

http://www.huskroua-cbc.eu/

