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AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
ÉLŐHELYEK ÉS FAJOK TERMÉSZETVÉDELMI HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA, A TERMÉSZETVÉDELMI 

KEZELÉS ÉS BEMUTATÁS INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK FEJLESZTÉSE 

 
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 22,32 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Kormány által biztosított pályázati forrás keretében 
„A nemzetközi és országos jelentőségű földtani alapszelvények rekonstrukciója az Aggteleki Nemzeti 
Park Igazgatóság területén” című, KEHOP-4.1.0-15-2016-00019 azonosítószámú projekt 
megvalósítására. A projekt a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében valósult 
meg. 
 
A fejlesztés 7 településen 12 helyszínt, földtani alapszelvényt és földtani képződményt érintett: Bódvarákó, 
Edelény, Martonyi, Varbóc, Szendrő, Szendrőlád és Szögliget. Ezek a geológiai feltárások, képződmények és 
sziklafalak védett természeti terület (nemzeti park) részterületei, vagy védett természeti emlékek. Az utóbbi 
években a 12 földtani alapszelvény állapota erősen leromlott: a feltárások benövényesedtek, több helyen 
feltöltődtek kőzettörmelékkel, illetve agyaggal és egyéb hordalékkal befedődtek, így az egykori rétegek nem 
voltak tanulmányozhatók.  
 
A rekonstrukciós munkálatok elvégzése során, 2017. március és július között megtörtént a 12 helyszínen a 
földtani alapszelvények biztonságos megközelítésének kialakítása, a benövényesedett felületek 
megtisztítása, a kőzettörmelékkel, illetve agyaggal és egyéb hordalékkal feltöltődött árkok újraásása, 
elfedődött sziklafalrészek megtisztítása, melyek eredményeként mára ismételten előbukkannak a védendő 
geológiai rétegek, hozzájárulva az értékek további megismeréséhez, azok megőrzéséhez. A célközönség 
számára biztonságossá, megközelíthetővé és tanulmányozhatóvá váltak a földtani képződmények. 
 
Az elvégzett munkálatok helyszínei:   

- Telekes-völgy T-044 földtani alapszelvény (Varbóc) 

- Borda-völgyi Pz-33-2 földtani alapszelvény (Szendrőlád)  

- Borda-völgyi Pz-33-3-1 földtani alapszelvény 
(Szendrőlád) 

- Borda-völgyi Pz-33-3-2 földtani alapszelvény 
(Szendrőlád) 

- Borda-völgyi Pz-33-4 földtani alapszelvény (Szendrőlád) 

- Edelényi Templom-domb, Pz-34 földtani alapszelvény 

- Szendrői Vár-hegy-Pz-31 földtani alapszelvény 

- Szénvölgy-tetői földtani képződmény (Varbóc) 

- Martonyi, Szár-hegy teteje, T-055 földtani alapszelvény 

- Szögliget, Szádvár, T-105 földtani alapszelvény 

- Szögliget, Kettős bánya, T-106 földtani alapszelvény 

- Bódvarákó, Nyúlkert-lápai földtani képződmény 
 
A projekt befejezésével az előzetesen megfogalmazott célok elérésre kerültek: a nemzetközi és országos 
jelentőségű földtani alapszelvények megőrzése, fenntartása, a világörökségi terület kiemelkedő egyetemes 
értékeinek megőrzése, valamint a hozzájuk kapcsolódó Natura 2000 jelölő élőhely és védett fajok hatékony 
védelme.  
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