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1. fejezet - PIENINY NEMZETI PARK 

1. 

Lengyelország 

Alapítva: 1932 

2. I. TERMÉSZET 

2.1. Földrajzi elhelyezkedése és területe 

A Pieniny Nemzeti Park a Pieniny-hegységben (hegyvonulat a legyel-szlovák határon a lengyel Kárpátokban) 

található. A Pieniny hegyek három részből állnak: Spiskie Pieniny, Wlasciew Pieniny és Proper Pieniny, melyek 

magukban foglalják a nemzeti parkot és a Kis Pieniny-t. A tudományos közlemények többsége az összes 

Pieniny hegyre utal. 

A Pieniny hegyek a Pieniny Klippen Öv felső részét alkotják, mely különválasztja a Belső Kárpátokat a Külső 

Kárpátoktól. A lengyel oldalon a Pieniniek a Podhale területén belül találhatók, melyeket nyugatról és délről a 

Gubalowskie Plateau, északról pedig az Orawa-Nowy Targ völgy, Groce, Nowy Sacz Beskid határol. A Lengyel 

Pieniny déli oldalán húzódik Szlovákia határa. 

A Pieniny Nemzeti Parkot, melynek területe 2.231 ha, nyugatról Czorsztyn, keletről pedig a Szczawnica fogja 

közre. 

2.2. Földtan 

A Pieniny hegyek a Kárpátok egy geológiai egységének részei, más néven a Pieniny Klippen Öv részei. Ez az 

öv lefed egy 600 km-es területet Bécs környékétől a Románia területén található Máramarosig. A Pieniny 

Klippen Öv szélessége néhány kilométer és a Kárpátok két óriási szerkezeti egységét választja szét: a Belső 

Kárpátokat, mely a Pieniny Klippen Öv déli részén fekszik és a Külső Kárpátokat, mely a Klippen Övtől északra 

található. 

A Pieniny hegyek földtani szerkezete, mely az Alsó Mezozoikumban alakult ki, igen összetett. A legfrissebb 

értelmezések szerint a Kárpátoknak ítélték a földtanban a legbonyolultabb ügynek járó díjat. Jelentős értékei 

azok a folyamatok, melyek a Dunajec Szurdok keletkezéséhez vezettek, mely egy népszerű európai 

turistalátványosság. A Pieniny hegyek homokkőből, palából, márgából és különböző mészkövekből épülnek fel. 

A legkeményebb ezen mészkövek közül a kristályos mészkő, mely igen látványos, szinte függőleges, fehér 

sziklák alakjában ér le a Dunajec folyóhoz. A Kis Pieniny-ben andezit és bazalt benyomulás jelei figyelhetők 

meg, mely a korábbi vulkáni tevékenységeket jelzi. A Szczawnica-ból és a Kroscienko-ból eredő ásványvíz 

kapcsolatban áll a vulkáni tevékenységek intenzitásának csökkenésével. 

2.3. Felszínalaktan 

A Pieniny hegyek átlagos magasságúak. A legismertebb csúcsa a Mt. Trzy Korony (tszf. 982 m) a Wlasciwe 

Pieniny-ben található, míg az egész Pieniny legmagasabb csúcsa a Mt. Wysokie Skalki (tszf. 1.050 m). A 

Pieniny domborzata nagyon változatos. A Pieniny hegység jellegzetes tájképei közé tartoznak a kopár sziklák 

vagy elszigetelt kövek, melyek gyakran hegyes formákat öltenek. Az erdőkből kilépve szembeállíthatók 

egymással a fennsíkok lekerekített tetői és a rétekkel, mezőkkel borított enyhe lejtők. A Pieniny lejtőinek 

jellegzetessége, hogy szembetűnően asszimetrikusak. Az északi lejtőket egy völgyhálózat szeli ketté, mely 

lágyan a Krosnica Völgy felé ereszkedik. A déli lejtők, melyeket kristályos mészkő épít fel, nagyon meredekek. 

Ezek sok helyütt szinte függőleges sziklafalak és sok hasadékkal tarkítottak, melyek a tektonikus törésekkel és 

repedésekkel állnak kapcsolatban. A hasadékok szájánál, a lejtők alacsonyabb részein mészkőkavicsokból álló 

omladékkúpok találhatók. 

A Dunajec fontos szerepet játszik a Pieniny hegyek domborzatának alakításában. A Pieniny Nemzeti Park 

szívében, a szlovákiai Czerwony Klasztor (a Piros Kolostor) és Szczawnica között a Dunajec Völgy nagyon 

szűk és kanyargós. A Czerwony Klasztor és a Szczawnica közötti távolság légvonalban 3,8 km. A Dunajec 
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folyó hét éles kanyarral 9,7 km-t vándorol a két fent említett pont között. Néha a völgy fenekét, mely egyes 

helyeken szűk, teljesen kitölti a gyors folyó. 

A Pieniny hegyek domborzatának jelenlegi formája a korai harmadidőszakból maradt meg. A pleisztocénben a 

Pieniny hegyek sem hegyi gleccserekkel, sem skandináv szárazföldi gleccserrel nem voltak borítottak. A 

Pieniny-ben lévő mezozoikumi mészkő megjelenése ellenére a karsztos folyamatok kialakulása elég gyenge 

köszönhetően többek között a kövek kis áteresztőképességének, az összetett földtani szerkezetnek és a kemény 

kövek beékelődésének, mely meggátolja a dehidratálódás magasabb szintű megjelenését. 

2.4. Éghajlat 

A Pieniny hegyek éghajlata sajátságos, mivel az egész lengyel Kárpátok területén itt a legmagasabb az éves 

átlaghőmérséklet, a legalacsonyabb a csapadékmennyiség, viszonylag alacsony a felhős napok száma és itt a 

legvéknyabb a hóborítottság, mely csak egy kis időre marad meg. A Pieniny hegyek időjárását egy év 60%-ában 

a sark-tengeri levegő befolyásolja, mely főleg a meleg időszakokban fejti ki hatását. A hideg időszakokban a 

napok 25%-ában sarkvidéki levegőtömegek uralkodását jegyezik fel. Ez jelenik meg leggyakrabban az átmeneti 

időszakokban, tél és tavasz, illetve nyár és ősz között. Az év során (a napok 8%-ában) trópusi levegő, míg a 

napok 7%-ában sarkvidéki levegő járja be a hegyeket. Télen az uralkodó szél délnyugati és nyugati, melyet a 

gyakran megjelenő Halny szél okoz, nyáron pedig az északnyugati, és nyugati szelek dominálnak. 

A hőmérsékletet szemmel láthatóan a kitettség és a domborzat változékonysága befolyásolja. A déli kitettségű 

lejtők erősen napsütöttek. A hóborítás rövid életű és széltől mentes. Másfelől az északi lejtők határozottan 

hidegebbek. Télen a Dunajec völgyének alja és mellékfolyói menedékül szolgálnak a hideg levegőnek. Ezeknek 

az ellentétes tulajdonságú területeknek köszönhetően igen változatos biocönózis alakul ki. A Pieniny hegyek évi 

átlagos hőmérséklete 6,3 °C (tszf. 420m-en), télen: -6,7 °C – 5,2 °C, nyáron: 13,7 °C – 16,4 °C. 

A Pieniny-ben az átlagos relatív páratartalom 79%-tól 82%-ig terjed. A Pieniny hegyekben májusban gyakran 

fordul elő köd, különösen a déli kitettségű lejtőkön. A Dunajec Völgyben a ködös napok átlagos száma évi 56 és 

70 között váltakozik. 

A Pieniny hegyek sajátságossága, hogy viszonylag alacsony az átlagos csapadékmennyiség (690-850mm) és 

kevés az esős napok száma. 

2.5. Talaj 

A Pieniny hegyek egyik különlegessége a talajok változatossága. A földtani szerkezetek jellegzetes 

változásainak eredményeként szervetlen és szerves eredetű talajok számos fejlődési alakja található meg. Az 

igen sekélytől a mély talajokig, a kőtörmelékestől az agyagos-iszapos talajig és a savastól a lúgos kémhatású 

talajokig találkozhatunk talajféleségekkel a Pieniny hegyekben. 

A két leggyakoribb talajtípus a rendzina és a cambisol (viszonylag fiatal, kevéssé kialakult vagy homogén). A 

rendzina talajok mészkövön alakulnak ki. Ez a talaj bázikus és semleges kémhatású és a foszfor-, illetve kálium 

tartalma alacsony. Az egyik nagyon fontos tulajdonsága ennek a talajnak, hogy képes elnyelni hatalmas 

mennyiségű csapadékot. Ez fontos szerepet játszik a talajvíz utánpótlásában. A cambisol talajok birtokolják a 

Pieniny hegyek legnagyobb részét. Ez közepes mennyiségű káliumot tartalmaz, viszont foszforban szegény. 

Tengeri üledékes kőzet táptalaján alakul ki, melyet mészkő takar be. A felszíni rétegekben a cambisol általában 

savas, alsóbb rétegekben bázikus. 

2.6. Víztan 

A Pieniny hegyek víz tekintetében viszonylag jól ellátottak. A terület a Dunajec folyó vízgyűjtő területén 

található és rövid, 0,3 – 4 km hosszú patakok vezetik le a vizét. A Pieniny-ben található folyók és patakok 

jellegzetessége, hogy hosszan elnyújtott lejtőn folynak, melyek a patakok tekintetében 15-46%-os 

meredekségűek, míg a Dunajec esése 0,3 és 1,2% között váltakozik. Az állandó vízfolyások hálózatának 

sűrűsége akár 2,56 km/km2 is lehet. 

A Pieniny felszíni vizeit a legalacsonyabb vízálláskor szeptembertől novemberig és a legmagasabb vízállás 

mellett, a tavaszi hóolvadás és a nagy esőzések idején jegyzik fel. A Dunajec folyó átlagos vízmagassága 235 

cm (Kroscienko-nál). Az 1934-es árvíz katasztrófa során a folyó 714 cm magasra emelkedett. Czorsztyn-nél 

mért átlagos vízhozama 23 m3, az árvízkor pedig 1.700 m3/s (Kroscienko-nál 2.370 m3/s) volt. A Pieniny-ben 
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gyakoriak az árvizek, melyeket főleg a tátrai és a podhale-i nagy esőzések, valamint a tavaszi hóolvadások 

okoznak. A Dunajec évente átlagosan 4-5-ször árad. 

A Pieniny hegyekben 377 természetes vízforrást jegyeztek fel: 290 állandó forrás (ebből három 

ásványvízforrás), 79 mocsár, 4 láp és 4 patak. A források 90%-ának alacsony vízhozama van: 0,5 l/s. 

2.7. Növényzet 

A Pieniny hegyek növényzetét, mikor a szomszédos Beskidy vonulatokhoz hasonlítjuk, gazdagnak és 

változatosnak mondhatjuk. Egy 100 négyzetkilométeres területen a Pieniny hegyek lengyel részén 1.015 

edényes növényfaj (a lengyel növényzet majdnem 50%-a), 400 moszatfaj, 330 mohafaj, 400 zúzmófaj és számos 

gombafaj (500 makroszkópikus és 560 mikroszkópikus növényparazita) található meg. A nagyszámú növényfaj 

ellenére sok növénypopuláció kisméretű és néhány populációt csak néhány egyed alkot. 

A Pieniny hegyek növényzetének legszembetűnőbb jellemzője a nagy ökológiai és földrajzi változatosság. 

Gyakran ellentétes élőhely igényű fajok és földrajzilag, valamint ökológiailag eltérő elemek egymás mellett 

nőnek ugyanazon a sziklán, csak más kitettségű részeken. A Pieniny hegyek növényzetének sokféleségét a 

tényezők változatossága eredményezi, mely mindenek felett megteremti a hegyek összetett földtani szerkezetét. 

Ezen tényezők mellett még befolyással vannak a különösképpen gazdag domborzati viszonyok, a talajok 

sokfélesége, az összetett víztani viszonyok és a mozaikos mikroklíma. Az eljegesedés hiánya, a Tátra közelsége, 

az átlagos magassági zónában lévő elhelyezkedés és a századokon keresztül ért emberi gazdasági tevékenységek 

adták meg a területnek a növényzet sokféleségét. 

A növényzet legjavai a széles körben elterjed alföldi növényfajok, de a hegységi és magashegységi növények 

aránya is magasabb, mint 15%. Az egyéni és speciális jellegzetességeket erősítik az endemizmusok, a földrajzi 

reliktumok, só- és szárazságtűrő növények jelenléte. Az erősen savas vízi- és lápi növényfajok viszonylag kis 

arányban fordulnak elő. Az endemizmusok közül az első helyet foglalja el a Taraxacum pieninicum, mely utolsó 

természetes előfordulásában is eltűnt. Egy másik endemizmus az Erysimum pieninicum, melynek kizárólagos 

előfordulása elszórtan található a Mt. Gora Zamkowán Czorsztyn-ban. Sőt, a Pieniny-ben további négy 

endemikus változat lelhető fel, nevezetesen a Minuartia setacea var. pienina, a Sedum acre var. calcigenum, az 

Artemisia absinthium var. calcigena és a Centaurea triumfettii var. pieninica. 

A Pieniny hegyekben egy ritkasággal is találkozhatunk: a Dendranthema zawadskii, melyet a Pieniny 

endemizmusának tartanak. Amint kiderült, ez a kínai és japán krizantémum egyik rokona. A legközelebbi 

előfordulásai Kursk-hoz és Orel-hez közel találhatók. A faj egy Pleisztocénbeli reliktum úgy, mint egy másik 

faj, a Juniperus sabina. Ez a cserje megtalálható vadon az Alpokban, Erdélyben és a Kaukázuson. A Pieniny 

hegyek egy másik karakteres faja a Spiraeae media, mely egy reliktum törpefenyő és a hegytetőkön különálló 

állományokat alkot. Körülbelül 30 orchideafaj kivételesen gyakori a Pieniny-n, közülük megemlítendő a 

mediterrán Ophrys muscifera-t és a legnagyobb lengyel fajt, a Cypripedium calceolus-t. 

2.8. Erdős társulások 

Az emberi letelepedés előtt a Pieniny hegyek területe erdővel volt borítva és elszórtan voltak csak sziklás, 

kavicsos bevágások, illetve a Dunajec folyó által elfoglalt terület. Jelenleg a hegyvonulat több mint 70%-át 

foglalják el erdőtársulások, és ez az arány a Pieniny többi részein alacsonyabb. Kemény és meredek mészkövek, 

kibúvó kövek és kőhalmokkal fedett részek tűnnek fel kis területeken. A többi erdőtlen területet rétek, legelők és 

mezők alkotják, melyek életét az emberi tevékenység és a folyamatos beavatkozások kísérik. Ennek ellenére a 

Pieniny hegyek erdői megőrizték a zavartalan életközösségek számos jellegzetességét. 

A Pieniny erdőborítottságának legszembetűnőbb jellemzője a sokféleségük, mely a lejtők kitettségétől függ. A 

meredek, köves, déli kitettségű mészkő lejtőket erősen tűzik a nap sugarai, a talajformációk és a vegetáció 

számára különböző feltételeket alakít, mint az enyhe északi lejtők, melyeket a jura időbeli könnyen málló 

mészkő és tengeri üledékes pajzs alkot. Az északi lejtők erdőit túlnyomóan Fagetum carpaticum alkotja, melyek 

közé helyenként platán erdők ékelődnek be, mélyebb szurdok területeken Phyllitido-Aceretum-mal keveredve. 

Másfelől a meredek déli lejtők túlfásodtak szárazságtűrő fenyőkkel és bükkerdőkkel (Carici-Fagetum). A 

sziklafalak tetői reliktum Pinus sylvestris – Calamagrostis varia-val borítottak. A Dunajec Szurdokban a Tilio-

Carpinetum elenyésző populációival találkozhatunk. Jelenleg a Dunajec és a Krosnica területein, kizárólag a 

folyók által hordalékkal feltöltött kis területeken találkozhatunk Alnetum incanae állományokkal. 

2.9. Erdőtlen társulások 
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Kétség kívül az erdőtlen társulások a legérdekesebb élőhelyei a Pieniny hegyeknek. Ezek a közösségek főleg a 

Kis Pieniny-ben és a Pieniny Nemzeti Parkban helyezkednek el. 

Az egyik köves talajon növő növénytársulás fontos szerepet játszik a köves, füves területeken. Annak ellenére, 

hogy csak kis arányban fordulnak elő a területen (a Parkban), a Pieniny hegyek növényföldrajzi 

egyedülállóságát állapítják meg. Több rideg mikroklimatikus feltétel mellett a sziklák endemikus köves altalajon 

növő növényekkel, Dendranthemo-Seslerietum-mal fedettek, melyek önmagukban is nagy természeti értékkel 

bírnak. 

A nyugati részen, ahol a klíma enyhébb, ott a sziklákat szárazságtűrő, köves felszínen növő növények, 

Festucetum pallentis borítják. A Pieniny füves területei igen gazdag növényzettel rendelkeznek, mely magában 

foglal körülbelül 150 edényes növényfajt és több mint 25 moha- és zúzmófajt. 

A sziklák lábánál és a kőnyelvek szélén jelennek meg a szárazságtűrő füves társulások, melyeket főleg Origano-

Brachypodietum alkot. A füves területek természetes elemként jelennek meg a sziklákon, azonban egyes részei 

azután alakultak ki, hogy eltávolították a szárazságtűrő fenyő- és bükkállományokat. A Pieniny mezői – bár nem 

teljesen természetes közösségek (mivel létezésüket emberi tevékenységeknek köszönhetik) – jelentik a Pieniny 

hegyeinek egyik különösen fontos tájképi elemét. A Pieniny Nemzeti Park határain belül, a terület nyugati 

lejtőin különösen gazdag és színes mezőkkel találkozhatunk, melyek Lengyelország egyik leggazdagabb 

növénytársulásait alkotják: 30-40 virágos növényfaj egyetlen négyzetméteren. 

A Pieniny legnagyobb részén (90%) mérsékelten száraz mezők jelennek meg, melyek Anthylli-Trifolietum 

montani-ból állnak, ezek megjelenése gyakorlatilag csak a Pieniny területén észlelhetők. 800 m feletti 

magasságokban a mezőket minden évben kaszálják, így egy füves társulás alakul itt ki, a Veratrum lobelianum. 

Az Arrhenatheretum elatioris mezők a park határain kívül a környéki házaknál, a réteken és 

gyümölcsöskertekben jelennek meg. Ezeket erősen trágyázzák szerves- és műtrágyával, ez az oka, hogy olyan 

sok biomasszát képesek előállítani. 

Eltekintve a fent említett füves növénytársulásoktól a következők jelennek meg a Pieniny-n: csomós füvű 

(Nardetalia), hajlott füvű mezők (Gladiolo-Agrosetetum), Geranio-Silenetum és Lolio-Cynosuretum 

közösségek, és száraz legelők Salvia vertivillata-val. Nyirkos helyeken üde mezők (Cirsietum rivularis) és 

tápanyagban gazdag lápok (Valeriano-Caricetum flavae). 

2.10. Állatvilág 

A Pieniny állatvilágát eddig még nem sikerült teljesen felmérni. Ez idáig körülbelül 6.500 állatfajt jegyeztek fel. 

Becslések szerint 13.000-15.000 (az egész lengyel állatvilág fele) élhet a területen. A nagyrészt 1971-1974-ben 

történt gerincteleneket célzó részletes kutatásoknak köszönhetően a Pieniny számára 300 új fajt fedeztek fel. 

Nem mindegyik csak a lengyel fauna számára volt új, hanem sok közülük a tudomány számára is újként hatott. 

A gerinctelenek határozottan nagyobb része (90%) alföldi faj. A paleoarktikus fajok alkotják a Pieniny hegyek 

állatvilágának 60-80%-át. Mikor összehasonlítjuk az állatvilágot az ország többi régiójában lévőkkel, 

megállapíthatjuk, hogy a dél-európai fajok, különösképpen a hőtűrő állatok is képviseltetik magukat. Becslések 

szerint minden Lengyelországban megtalálható szárazföldi állatcsoportból 40-60% megtalálható szétszórtan a 

Pieniny hegyekben. 

A vízi környezet túlnyomórészt szegény. A Pieniny állatvilágának gazdagságát a szárazföldi állatok adják. 

Ennek okai ugyanazok, mint a növényzetnél előidézett változatosság: a hegyvonulat egyedi szerkezeti 

sajátosságai, mészköves táptalaj, helyi klimatikus- és mikroklimatikus feltételek, a Pieniny természetes 

történelme (a gleccserek hiánya), magasság, valamint a Tátra és egyéb hegyvonulatok közelsége. A Pieniny 

hegyek gerinces faunájának egyik legjellemzőbb sajátossága kapcsolatban áll a környezet mozaikosságával. 

Együttes előfordulásokkal találkozhatunk, gyakran ugyanazon a kis területen találhatunk hőtűrő fajokat, melyek 

képviselik a szubmediterrán és a szubpontikus elemeket és hegyi, valamint hegyi-boreális fajokat. Ezek 

általában köves felszínű és szárazságtűrő füves területeken és mezőkön jelennek meg. 

Két Pieniny endemizmust jegyeztek fel: Onychiurus carpenteri és Isophya pienensis (Orthoptera) és az 

endemikus apollólepke alfajt, a Parnassius apollo ssp. frankenbergii (Lepidoptera). A kárpáti endemizmusok 

elég gyakoriak. A jégkori reliktumok a következők: Fleutiaxellus maritimus, Miramella alpina, míg az 

interglaciális reliktum a már említett Onychiurus carpenteri (Psocoptera). 
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Lengyelország többi területéhez képest a szárazföldi gerinctelenek előfordulása igen gazdagnak mondható. A 

kevés csapadéknak és az erős napsugárzási kitettségnek köszönhetően a Pieniny hegyekben jellegzetes 

megjelenésű szárazságtűrő környezet található. Ezek a széles körben elterjedt euriök fajokkal kiegészült 

szárazságtűrő élőhelyek ilyen bőségesen csak elvétve találhatók meg Lengyelországban. 

A Pieniny hegyekben kilenc kétéltű- és hat hüllőfaj fordul elő. A hetedik hüllőfaj, az Elaphne longissima 

előfordulásának megerősítéséhez még kutatások szükségesek. 

Madárfajok tekintetében a Pieniny hegyeket teljesen felmérték. Több mint 160 madárfaj, köztük 95 fészkelő faj 

található a Pieniny-ben. Ezek között vannak hegyi, alföldi és vízi-lápi fajok, melyek száma szembetűnően 

növekedni fog, amint a Czorsztyn duzzasztógát elkészül. A Pieniny hegyek ritka madárfajoknak is élőhelyül 

szolgálnak: Bubo bubo, Tichodroma muraria, Monticola saxatilis, Glauciduim passerinum, Picoides tridactylus, 

Dryocopus martius és Ciconia nigra. 

Az emlősök hat osztály 45 faját fedik le. A legérdekesebb faunaelem a pusztákon előforduló Apodemus 

microps. Más érdekes fajok közé sorolhatók a Sorex alpinus és a Crocidura suaveolens. 14 denevérfajt írtak le a 

területről, de vélhetőleg ennél is több faj él a területen. A legnagyobb ragadozó a Lynx lynx, melynek állandó 

populációját találták meg. Egyéb nagyobb ragadozók a Canis lupus, mely nem állandó tartózkodója a Pieniny 

hegyeknek. A Felis silvestris genetikailag tiszta megjelenése bizonytalan, a Dunajec partján pedig ritka 

megjelenését regisztrálták a Lutra lutra-nak. 

3. II. II. EMBEREK ÉS TERMÉSZET 

3.1. Letelepedés 

A Pieniny hegyek elismert természeti értékei kapcsolatban állnak a kulturális értékekkel, melyeket emberek 

vezettek be és őriztek meg évszázadokon keresztül tevékenységük során. Ez a két érték alkot a természettel egy 

elválaszthatatlan köteléket; a kulturális tájképet. 

A Pieniny hegyekben történt első őskőkori letelepedés nyomai a Pieniny Nemzeti Park határából, Sromowce-

Katy-ból valók. A feltárt táborhely a Magdaléni kultúrából való leleteket tartalmazott, valamint nagy 

szilíciumtartalmú üledékes kőzettel történő széleskörű eszközhasználatra engedett következtetni az 

időszámításunk előtti 13.000-10.000 év tájékáról. A Pieniny Szurdok bejáratánál kőeszközök gyűjteményét 

helyezték el, többek között dárdafejek összeillesztett kődarabjai, melyek az őskőkor közeli időkig nyúlnak 

vissza. 

Az újkori időszakban a Pieniny hegyvonulatokat erdők borították. A feltárások a letelepedők egy átmeneti 

tulajdonságát mutatták, mely a nyersanyagok és az étel keresésére fordított felfedező utakkal állt kapcsolatban. 

A régészeti tanulmányokra alapozva elmondható, hogy juhászok csoportjai jöttek a területre az újkor és a 

bronzkor fordulóján, akik hasznosítani kezdték az erdőállományokat. A Pieniny hegyekben egyes tárgyakat a 

bronzkorból (időszámításunk előtt 2.000-10.000 év) bányásztak elő. Az 1934-es nagy árvíz után Kroscienko-ban 

egy bronz kard került elő. 

A legidősebb kora-középkori várak Sromowce Wyzne hegyein helyezkedtek el, a Szczawnica-hoz közeli Mt. 

Jarmuta-n, és valószínűleg a Jaworki-hez közeli Homole Gorge-n. A fő népvándorlási hullám Lengyelországról 

és Magyarországról a középkor idején érte el a területet. Lengyelország betelepülése akkor kezdődött meg, 

mikor Boleslav herceg, a Félénk átadta feleségének, Kingának a Sacz területet 1280-ban a Stary Sacz-ban lévő 

St. Clare kolostor alapításakor. Ezt az eseményt megelőzte a hegyi kastély építése, mely Lengyelország 

legmagasabban fekvő kastélya (tszf. 779 m). Ez a kastély hosszú történelme során jelentős szerepet játszott, 

mint menedék. 1323-ban a St. Clare apácáit bízták meg, hogy úgy falvakat létesítsenek, ezek egyike lett Przekop 

(a mai Sromowce). 

Mielőtt a legyel-magyar határt a Dunajec és a Bialka mentén határozták meg, Spisz és Nowy Sacz északi 

területeit gyakran kommunikációs útvonalaknak használták, mely délről futott Poprad és a Dunajec völgyei felé. 

Régióján kívüli jelentőségét tekintve kereskedelmi útvonalként üzemelt, és katonai tevékenységek százai végül 

megkívánták, hogy figyelőtornyokat és várakat hozzanak létre a területen. Számolva a katonai fenyegetésekkel a 

lengyelek megépítették a Wronin várat (a mai Czorsztyn), a magyarok pedig a Dunajec várat (a mai Niedzica). 

A Dunajec völgy választja el a kettőt, a két vár még mindig egymással szemben áll, így a Pieniny egyik 

kulturális környezete maradt fent az utódgenerációk számára. 
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A 13. és a 16. században lengyel, magyar, német, szlovák és walachiai juhászok hullámai érkeztek a Pieniny 

hegyekbe. A 15. század kezdetén a királyi tulajdonban lévő Pieniny-t állandóan váltakozó vezetők igazgatták, 

akikkel a betelepülőknek folyamatos vitáik voltak. A leghosszabb tevékenység a Spiskie Pieniny-ben 

összpontosult, és egészen 1931-ig tartott. 

A 18. és a 19. században a hegyek felé való terjeszkedés tovább folytatódott. A tevékenységek kiegészültek 

erdőhasználattal, rét- és mező-műveléssel, valamint szarvasmarha- és juhtenyésztéssel, mely a hegyek magasabb 

részei felé terjeszkedett. 

3.2. Területhasználat 

A Pieniny Nemzeti Park teljes területe 2.231 ha, melyből 1.193 ha állami tulajdonban, 1.095 ha pedig magán 

tulajdonban van. Ettől eltekintve a park tulajdona és igazgatási területe egy közigazgatási rész (8 ha), mely a 

park védett területén kívül helyezkedik el. 

Az államilag birtokolt 1.136 ha a park által közvetlen vezetés alatt áll. Ez nyolc részt alkot, melyeket más 

tulajdonában lévő területek öveznek. Ezek a területek nem összefüggők, hanem számos magánterület által 

közbeékeltek, vagy ezek ékelődnek be magánterületek közé. Ez az oka annak, hogy a magasabb térszíneken 

lévő, körülbelül 400 ha erdős és erdőtlen területeket, különösképpen a természetileg értékes mezőket és 

sziklákat muszáj felvásárolni, hogy folytatni lehessen a hatékony természetvédelmet. Ez egyike a park 

legnagyobb kihívásainak, melyet a pénzhiánynak köszönhetően még nem sikerült megoldani. A parkban a 

természetvédelem komoly akadályokba ütközik, mióta nagy arányban lévő területek nincsenek köztulajdonban 

és nem kezelik őket. 

A Nemzeti Parkok Állami Vezetésének pénzügyi felhalmozásának következtében a Pieniny Nemzeti Park 1992-

ben megvette a 83 ha-os Hala Majerz rétet. A park vezetői természeti rezervátumokat szeretnének hozzácsatolni, 

hogy együtt egy 127 ha-os területet tegyenek ki. Ezek a természeti rezervátumok a „Lasek”, a Zamek 

Czorsztyn” és a „Zielone Skalki”. Sok éve szóban forgó ügy, hogy a Male Pieniny-t a Parkkal egyesítésék. 

A Pieniny Nemzeti Park irányítása „A Rezervátum Területek 1989-1998-ra megalkotott Irányítási Terve” 

alapján működik, melyet kiegészítenek az erdőkre és erdőtlen társulásokra alkotott tervek. A park történelmének 

első időszakában egy részletes felmérést végeztek növényekre és erdőtlen társulásokra, valamint intézkedéseket 

hajtottak végre megóvásuk érdekében az irányítási tervben foglaltak szerint. Fontos és figyelembe kell venni, 

hogy az erdőtlen társulások nagy része természetközeli, melyeket az évszázadok során végzett gazdasági 

tevékenységek alakítottak ki. Ha ezeket a társulásokat a természet erőire hagynánk, az eltűnésüket 

eredményezné. A terv erdőtlen társulásait célzó újító szemlélete miatt az eredményül létrejött hatásokat 

állandóan felügyelik és javítják. 1991-ben megszülettek az első lépések, hogy kidolgozzanak egy tervet, mely a 

vízi életközösségek igazgatását célozza meg. 

Minden terület, melyet az állam birtokol és a park igazgatja, védelmi státusszal rendelkezik. 750 ha áll fokozott 

védelem alatt, míg részleges védelemben 319 ha részesül. A más tulajdonában lévő területek közül csupán 10 ha 

élvez fokozott védelmet (a Dunajec folyó), míg 595 ha más tulajdonában lévő erdőterület tartozik védelem alá. 

A fennmaradó területek nem védettek. 

3.3. Turizmus és sport 

Az emberi történelem egy része utal a Pieniny hegyekben gyógyhelyre és turizmusra. A Pieniny hegyek a 

lengyel turizmus bölcsőjének számítanak. A Szczawnica gyógyhely volt a legnépszerűbb lengyel gyógyhely a 

19. század során. Az első gyógyfürdőt 1820-ban nyitották meg, de fénykorát csak később, Jozef Szalay 

tulajdonában, 1839-1876-ig élte. A népszerű dunajeci tutajos túrázás 1830-ban vette kezdetét. A Szczawnica-ról 

és a Pieniny-ről szóló első írásos ismertetőt Franciszek Harbic írta, mely 1831-ben jelent meg. 

A turistaútvonalak rendszere magától alakult ki a 19. században, mely rendszer a már meglévő mezőgazdasági 

utakon alapult. Az egyetlen turista befektetés a Droga Pieninska út volt, melyet 1874-1884-ig építettek és a 

szczawnica-i Pieniny Szurdoktól tart Czerwony Klasztor-ig. 

A turizmus a legjelentősebb formája a Pieniny-ben lévő rekreációs tevékenységeknek. A sportok közül a síelés 

itt nem képvisel előkelő helyet. A veszélyes feltételek (hasadó, törékeny kövek) és a fokozottan védett 

területeken futó lejtők miatt a sziklamászás sem előnyös errefelé. A barlangok, főleg a hasadék barlangok 

gyakorlatilag kasztformáció nélküliek, így nem vonzzák a barlang- és karsztkutatókat. Azonban a kenuzás egy 



 PIENINY NEMZETI PARK  

 7  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

igen fontos tevékenységgé vált, és Szczawnica a lengyel hegyvidéki vízisportolók fővárosa. A legfőbb kenus 

esemény a minden évben megrendezésre kerülő Pilarski Nemzetközi Kenuverseny, mely 1934 óta zajlik. 

Napjainkban a park egy hatalmas kiállító pavilont és előadótermet épít Kroscienko-ban, Czorsztyn-

Nadzamacze-ben pedig ön-turista szolgáltatást kínáló pavilont. Egy másik ilyenféle pavilon már megépült a 

tutajkikötőnél, Katy-ban. 

Az ilyesfajta befektetések fogják segíteni a park látogatóit a Pieniny természetes és kulturális értékeinek, a 

természetjárás alapelveinek és a természetvédelem módszereinek megismerésében. A Park a Katy-ban lévő 

tutajkikötőnél lévő épületkomplexum tulajdonosa. 

Lehetőség van megszállni, főleg magánszobákban a parkkal szomszédos területeken, Kroscienko-ban, 

Szczawnica-ban, Czorsztyn-Nadzamcze-ben, Sromowcze Wyzne-ben és Sromowcze Nizne-ben. Fogadókkal is 

találkozhatunk, ilyen a sromowcze nizne-i „Trzy Kornony”, a kroscienko-i „Sokolica”, a szczawnica-i „Orlica” 

és a Niedzica Castle. Szczawnica-ban és Kroscienko-ban vannak menedékházak és szanatóriumok is. 

3.4. Látogatók 

A Pieniny Nemzeti Parkba látogatók száma becslések szerint évente körülbelül 250.000 (1965-ben 400.000) fő, 

a dunajec-i tutaj túrákon részt vevők száma megközelítőleg 130.000 (1967-ben 210.000). A Pieniny Nemzeti 

Park naponta 950 látogatót fogad, a túraszezon alatt (májustól szeptemberig) átlagosan 1.000 ember 

(beleszámolva a tutaj túrákat is) látogatja meg a parkot naponta. A turisták eloszlása területileg megközelítőleg 

450 turista/100 ha, és 1 km turistaösvényen átlagban 45 turista tartózkodik. Ezek a számok a Tátra számainak az 

50%-át jelentik, de a Tátra jóval nagyobb számokkal rendelkezik, mint más kárpáti nemzeti parkok. 

A Pieniny NP lengyel oldalán a gyalogos forgalmat évente 130.000-150.000 főre becsülik, mely következtetésre 

a park személyzetének 1977-től 1982-ig tartó tanulmányai alapján jutottak. A 28 km hosszú turistaösvény 1/3-a 

fogadja a turistaforgalom 2/3-át. A legnagyobb turistakoncentráció a Mt. Trzy Korony Kroscienko-ból történő 

megmászásánál és a Mt. Trzy Korony körüli túrázásoknál figyelhető meg. A túlzott turizmus veszélye 

feltehetőleg akkor fog bekövetkezni, mikor megépül a Czorsztyn duzzasztógát, és mikor rekreációs 

szolgáltatásokra fogják használni. A turista-bázisok létesítésének megkezdése Czorsztyn-Nadzamcze-ben, Nowe 

Maniowy-ban, Falsztyn-ban és Niedzica-ban már megtörtént. A Pieniny NP-ban minden hegycsúcs 2-3 óra alatt 

megmászható, mely szükségtelenné teszi a hegyi fogadók jelenlétét. 

A turistaútvonalakon kívüli területeket nagy mértékben engedély nélkül használják túrázásra, mely oka annak, 

hogy az ösvények rongálódnak, az állatokat pedig zavarják. A magáncélra történő rovar- és növénygyűjtés 

szintén jelen van. 

3.5. Egyéb emberi hatások 

A Pieniny Nemzeti Parkra számos kedvezőtlen tényező van hatással, melynek mind a közvetlen környezetében 

lévő, mind távolról érkező forrásai vannak. A Park számára a legnagyobb fenyegetést a Czorsztyn-Niedzica-ban 

és Sromowce Wyzne-ben tapasztalt víztározók létesítése és kihasználása jelenti. Számos természeti érték 

visszafordíthatatlanul pusztul a tározók létesítése során. A tározó fenekén végzett földmunkálatok kivételes 

Alnetum incanace populációkat és a Matteucia struthiopteris szembetűnő állományait tette tönkre. 540 méteres 

szélességben vágták ki az erdőket egy 89 hektáros területen (csak a PNP területén). Egy Krosnica-t és 

Sromowce Nizne-t összekötő út építése bolygatta meg a parkot, és így 3 hektárnyi erdőt pusztított el. A 

turistaszezonban az utat hatalmas, tutajokat szállító teherautók veszik igénybe. Ráadásul az út az Upszar 

szakadék mentén épült, hogy a duzzasztógátnak alátámasztásul szolgáljon. 110 kV-os elektromos vezeték 

telepítését végezték, mely rombolta a tájképet, valamint további erdőírtást követelt meg. 

Klímakutatók előrejelzései szerint a duzzasztógát által előidézett 40-50 méter vízszintnövekedés meg fogja 

változtatni a Pieniny hegyek mikroklímáját. Általában a változás mérsékli a klimatikus feltételeket. Az 

ökológusok számos kedvezőtlen szukcessziós folyamatot várnak több egyedülálló, sztenoök növény- és állatfaj 

számára, különösképp a köves felszínen növő és szárazságtűrő füves területek biotópjaiban. 

A hidrológusok szerint a vízviszonyok torzulni fognak: Niedzica területén a talajvíz szint ingadozása 

feltételezhetően a 20 métert is elérheti majd. Ez majd a beszivárgás folyamatát és a táptalaj kimosódását fogja 

eredményezni, ahol a kövek felaprózódtak, valamint számottevő feliszapolódott, visszamaradt víz fog 

megjelenni. 
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A feltöltődés során a Dunajec folyásának mértéke csökkenni fog, mely mélyebb befagyást fog eredményezni, 

ezzel együtt pedig a folyó biológiai életének pusztulását. A vízfolyás szabályozása a meder „megfiatalítását” 

teszi lehetetlenné. A meder feliszapolódása és befagyása meg fogja változtatni a Dunajec folyó biológiai életét. 

A növekvő turistaforgalommal szünantróp növénytársulások fognak megjelenni az új utak és turistaösvények 

mentén, valamint kevésbé ellenálló fajok fognak eltűnni. A gyors városiasodás következtében megnövekszik a 

turisták beáramlásának mértéke, ezzel egyidejűleg a forrásokból történő vízfogyasztás is nőni fog a Parkban, 

mely előidézi a szennyvíz és hulladék problémáját. 

A néhány száz éves kulturális tájképek folyamatosan károsodnak. A két hegyvidéki vár – a Czorsztyn és 

Niedzica – lábánál a víz szintje módosulni fog, és morzsolódással fogja rombolni a partokat. Néhány értékes 

tárgyat kiszakítanak eredeti környezetükből, melyeket szabadtéri múzeumokba szállítanak, a kevésbé értékes 

tárgyak pedig elpusztulnak. 

A parkra nézve egy másik komoly probléma a szennyezés. Eltekintve a környező közösségekből származó 

szennyezésektől, a park szennyező hatásoknak van kitéve a nagymértékű szénégetésnek és a szomszédos házak, 

illetve épületek égési termékeinek köszönhetően. Kroscienko-ban télen a kéndioxid koncentráció hatása elérheti 

a 300g/m3-t, míg a különösen védett területeken a feltételezhető standard érték 60g/m3 egy 24 órás időszakban. 

Az SO2 szennyezés határozottan magasabb télen, mint nyáron. 1991 nyarán az átlagos csapadékmennyiség a 

SO2-ra vetítve 8,8 mg/m3 24 órás időszakban, míg 1990/1991 telén ez az érték 20,87 mg/m3 volt 24 órára 

nézve. A többi parkkal összehasonlítva kitűnt, hogy a Pieniny Nemzeti Parkban a legmagasabb mind nyári, 

mind téli időszakban ennek a gáznak a koncentrációja. 

1976 és 1986 között a Pieniny Nemzeti Parkban a nehézfémek általi szennyezés nagy mértékű növekedést 

mutatott. Ez ellentétben áll a lengyel nemzeti parkok többségével, ahol csökkenést figyelhettek meg. Jelenleg a 

Pieniny Nemzeti Park azon parkok között van, melyeknek közepes a szennyezettségi értékük, mely 1,5 – 2-szer 

magasabb, mint Lengyelország legtisztább parkja (Slowinski Nemzeti Park). 

A Parkon belül kedvezőtlen a park növényzetére nézve a mezőgazdaság és a mezők műtrágyázása. Annak 

érdekében, hogy több biomasszát állítsanak elő, nitrogén műtrágyát juttatnak ki, mely termékennyé teszi a 

füveket, de eltávolít más növényeket. Ez a veszély fenyegeti az értékes réti társulásokat – szárazságtűrő mezei 

közösségeket: Anthylli-Trifolietum, füves mezőket Veratum lobileanum-mal és Laserpitum latifoliummal és 

eutróp lápokat Valeriano-Caricetum flavae-val. A mezőgazdasági termelés növekedése elválaszthatatlanul 

kapcsolódik a gépesítéshez. A traktorok által használt sűrű utak talajerózióhoz és a szünantróp növények parkba 

való benyomulásához vezet. Sőt, a zaj megijeszti az állatokat, és a füst növeli a már amúgy is jelentős 

levegőszennyezettséget. 

Mostanában derült ki, hogy kedvezőtlen hatása van a méhészetnek és a beporzó rovaroknak. A versenytárs Apis 

mellifera a helyi „vad” méh fajok élőhelyét a Park mélyén lévő kis tisztásokra szorította vissza. 

A városiasodás problémája minden nemzeti parkban jelen van. A Pieniny Nemzeti Park egy új problémával néz 

szembe, a duzzasztógát létesítésének következményeivel. Új úthálózatok, épületek szükségeltetnek a 

duzzasztógát számára (Niedzica-Wies), a kiszorított lakosok számára pedig új lakótelepek (mely építészetileg 

rontja a tájképet), melyeket már meg is építettek. Néhány épület a park határában épült, hogy hasznosítsa a park 

vizét és kiürítse a szennyvizét és hulladékát a Parkba. Közeli növényeket taroltak le, új utak létesültek a 

keréknyomok mentén, a levegőt gyenge minőségű kemény szén szennyezi, stb. Ezek a folyamatok kétségtelenül 

növelni fogják a tározók kihasználását, különösen amikor a duzzasztógátat megnyitják rekreációs 

tevékenységekre. 

A rovarok által okozott fakárosítások csak a park nyugati részén jelentkeznek, ahol fenyő- vagy főleg fenyőkből 

álló erdők találhatók. Ezek az erdők nem tipikus élőhelyei a fáknak, lelőhelyük szegényes, és az elmúlt 15 évben 

a duzzasztógát építéséhez használták őket. Ennek következményeként gyakran az Ips typographus áldozataiul 

esnek. 

A Pieniny Nemzeti Park keleti és részben középső részében vegyes állományú, bennszülött eredetű fajok a nagy 

biológiai ellenállás jellemzői. Ez az, amiért itt nem fordul elő rovarkárosítás. 

Vadkárok is megfigyelhetők a parkban; a dámszarvasok ágcsupaszítása, illetve rágása, a vaddisznók 

gyökértúrása és termésgyűjtése káros hatással vannak a megőrzésre. A magánterületeken keletkezett vadkárokat 

a park vezetése kompenzálja. Ezek tetejében a parkban az orvvadászat is jelen van csapdázás és hálózás 

formájában. 
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4. III. TERMÉSZETVÉDELEM 

4.1. A Park történelme 

A lengyel hegyek természetvédelmi ötletének gyökerei a helyi mozgalmak és a Tátra Szövetség 

tevékenységeinek (1873 óta) kezdetéig nyúlnak vissza. A Pieniny-ben a nemzeti park alapításának folyamata 

elég hosszú volt és végül 1929 és 1932 között megvalósult. Ez kapcsolatban állt az állam későbbi döntéseivel, 

miszerint a Nemzeti Természetvédelmi Bizottság tagjai ismétlődő beavatkozásokat hajtsanak végre, melyet 

Prof. Wladyslaw Szafer és egy csoport odaadó ember fog ellenőrizni. 

A park megalapítására 1920 óta folytak erőfeszítések. A rendeletről és park körülhatárolt területéről szóló 

tervezet 1922-ben jelent meg. 1923-ban megtették az első lépéseket afelé, hogy az állam a Pieniny területeit 

felvásárolja. Lengyelország és Csehszlovákia közös bizottsága egy protokollt írt alá Krakkóban 1924. május 6-

án, melyben közölték, hogy az államhatárt hitelesítették, és megterveztek egy programot, mely a határközeli 

tájképi parkok létesítésére szolgál. 1925 májusától kezdve kimérték a területet és felmérték az erdők értékeit, 

hogy megvásárolhassák azokat S. Drohojowski örököseitől. 1929 márciusában az állam megvásárolta a Pieniny 

legértékesebb területét, mely a Trzy Korony hegységtől a Pieniny Potok patakig terjed (385 ha), és bejegyezték 

a Általános Közösségi Ügyész Hivatalában. 

A Nemzeti Természetvédelmi Bizottság és a lengyel Tátra Szövetség egy ünnepélyt rendezett Szczawnica-ban 

1930. augusztus 31-én, melyen a Pieniny-t nemzeti parkká nyilvánították. Kezdetben a park alá volt rendelve a 

lvov-i Állami Erdészetnek és a Stary Sacz erdészeti osztályának. Azonban az új egység különleges szakértelmet 

követelt. A park végső szervezeti szabályait az Állami Erdészet Kísérleti Intézménye miatt késéssel alkották 

meg, mely a parkot védelme alá vette. 1931. augusztus 2-án egy konferenciát tartottak Kroscienko-ban, ahol szó 

volt arról, hogy mely turistautakat hagyjanak jóvá, valamint lezárták a vizsgálataikat. Meghatározták a jövőbeli 

igazgató képesítés-kívánalmait és megtervezték a csehszlovák oldallal való együttműködést. 1932. június 1-jén 

a „Lengyel Figyelő”-ben megjelent a Mezőgazdasági Miniszter szabályzata, melyben szól a különálló szervezeti 

egység, a Pieniny Nemzeti Park alapításáról. A Pieniny-ben lévő Szlovák Nemzeti Rezervátummal együtt 1932. 

július 12-én a Pieniny-ben megalakult Európa első határon átnyúló nemzeti parkja. 

1945 és 1948 között a Pieniny Nemzeti Park a Kroscienkoi Erdészeti Felügyelőség egy elkülönült erdőterülete 

volt. 1948 decemberében Szlovákia megalapította a Tátra Nemzeti Parkot (hatályos 1949. január 1-től). 1954-

ben a „Lasy Państvove” Hivatal egy elkülönült szervezeti egységévé változott. 

A Park létezésének jelenlegi jogalapja a Kormány szabályzata, mely 1954. november 30-én jelent meg a Pieniny 

Nemzeti Park megalapításakor (1955. január 1.) 

4.2. Területi elrendeződés 

A Pieniny Nemzeti Park, mely egyike Lengyelország legkisebb nemzeti parkjainak mostanában a környező 

települések miatt egy igen nehéz helyzetben találta magát. Különösen problémásak azok a területek, ahol az 

épületeket egyesítették a parkkal. Próbálkozások vannak arra, hogy házakat építsenek a park környékén, 

valamint magában a parkban is. Ezek a problémák valószínűleg akkor fognak jelentkezni, miután hasznosításba 

vették a Czorsztyn Duzzasztógátat, és különösképp, mikor ez rekreációs célokra is elérhető lesz. 

A Pieniny Nemzeti Park olyan területen fekszik, melyre közvetlen hatással vannak Szczawnica, Kroscienko, 

Czorsztyn és Lapsze Niźne gazdasági tevékenységei. A helyi területi vezetési tervek szerint ezeket az 

egységeket „Védelmi zóna”-nak tekintik. Tartalmaz egy közvetlen védő zónát, mely a parkhoz tartozik (4.928 

ha) és Szczawnica fennmaradó részén egy közvetett védelmi zónát, valamint más, fent megadott egységeket. 

A közvetlen védelmi zónát a park külső övezeteként határozták meg, mely jellegzetességében és természetében 

homogén és melynek (a területi-tájkép szemszögéből nézve) egy átmeneti zónának kellene lennie a Pieniny 

Nemzeti Park természeti területe és parkon kívüli kulturális terület között. A park Közigazgatási Osztálya 

korlátozni szándékozik a gazdasági tevékenységeket úgy, mint a hasznosítás, melynek nem kéne zavarnia vagy 

rongálnia a természeti- és kulturális tájképet, sem a helyi kultúra szembetűnő tulajdonságait, sajátosságait. 

A közvetett védelmi zóna az, ahol a park védelme a területi vezetés szintjén biztosított. A területi egységekre 

vagy a gazdasági tevékenységek irányítására irányuló terveket vezetnek be a zónába, melyek valószínűleg nem 

lesznek károsak a park sajátosságára. 
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4.3. A főbb védelmi célok 

A Pieniny Nemzeti Park tájképének főbb tulajdonsága a szembetűnő biológiai sokféleség. A park területe 12 

természetes és 9 helyettesítő növénytársulásnak ad helyet, melyek a hagyományos gazdálkodás hatásai alatt 

alakultak ki. Ezek a társulások mind tudományos, mind esztétikai szempontból igen értékesek. A műtrágyázás 

bevezetése és a Czorsztyn Duzzasztógát építése előtti időkben a Pieniny Nemzeti Park volt egyike azon kevés 

területeknek, ahol a természetbe történő emberi beavatkozás nem vezetett a természet pusztításához, hanem 

hozzátett a biológiai sokféleséghez. 

A széles körben csodált erdő-, szikla-, mező és kulturális építmények sokaságának védelme érdekében a fő cél a 

Pieniny tájképének megőrzése és helyreállítása. A védelmet fokozottan védett rezervátumokon (ahol a 

természeti folyamatok akadálytalanul mehetnek végbe) keresztül és részlegesen védett területeken (ahol az 

életközösségek védelme és helyreállítása folyik, valamint ahol különleges populációk, kulturális emlékművek és 

tájképi értékek élveznek védelmet) vezetik be. 

Az alább felsorolt további célkitűzések a Park egyedi tájképeinek védelmét és helyreállítását célozzák meg, 

hogy a Park elérhető legyen tudományos kutatások és látogatók számára, hogy ellásson jogi, szervezeti, 

személyzeti és anyagi területeket, melyek segítségével hatékonyan valósíthatók meg a célok. A jelenlegi 

vezetési tervben a rezervátum területet körzetekre osztották, hogy az egyedi tájképeket a védelmi cél vagy a 

tulajdonos szerint őrizzék meg vagy állítsák helyre: 

Állami tulajdonban lévő területek: 

• Szigorúan védett körzetek (750 ha) 

• Részben védett erdős területek (260 ha) 

• Részben védett erdőtlen társulások (133 ha) 

Más tulajdonosok területei: 

• Erdős területek (614 ha) 

• Erdőtlen területek (474 ha) 

A 1989-1998-as Pieniny Nemzeti Park (PNP) védett területekre vonatkozó irányítási terv volt Lengyelország 

első terve, mely nem csak erdős társulásokra vonatkozott, hanem erdőtlen társulásokra is, és amelyben állat- és 

növényfajok kaptak különleges odafigyelést. 

4.4. A Nemzeti Park szerkezete 

A park szerkezete négy alapcélt tart szem előtt: 

• Megőrizni és helyreállítani az egyedi tájképeket 

• Elérhetővé tenni a parkot tudományos kutatások számára 

• Elérhetővé tenni a parkot turisták számára 

• Ellásson jogi, szerkezeti, személyzeti és anyagi területeket az alapcélok hatékony megvalósítása érdekében. 

Az első alapcél elérése érdekében a következő pozíciókat és szerkezeti egységeket alkották meg: 

• Erdő felügyelő az egyedi tájkép megőrzését és helyreállítását célzó tevékenységek ellenőrzésére 

• Egy tervező osztály, mely az erdő felügyelő alá van rendelve 

• Egy szakember az erdőtársulások megőrzésére 

• Egy szakember az erdőtlen társulások megőrzésére 

• Egy szakember az élettelen természet megőrzésére 
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• Három védelmi körzet (Pieninki, Zielone Skalki, Macelowa Gora), melyeket egy erdészeti tiszt irányít két 

őrrel és a szükséges számú fizikai munkással 

• Két Parkőr, akik kiegészítik a fent említett osztályok védelmi tevékenységeit 

A tervező osztály személyzete a megadott szakterületek szerint felelős: 

• jegyzékbe venni a védett egységeket 

• megfigyelni az állapotukat 

• meghatározni a szükségleteket 

• aktív természetvédelem, felügyelés és intézkedések tétele. 

A park nem teljesen elérhető a tudományos kutatások számára a megfelelő feltételek hiánya miatt. Tudományos 

dolgozókat nem alkalmaznak a parkban. Három alkalmazott (segéd, könyvtáros, laboratóriumi segéd) alkotja 

annak az osztálynak a személyzetét, mely a Park tudományos kutatások számára elérhetővé tételén munkálkodik 

(egy tudományos kutatási egység éppen megszervezés alatt áll). 

Az osztály, mely azon dolgozik, hogy a Park turisták számára is elérhető legyen, egy segédet, egy oktatási 

szakembert, egy idegenvezető erdészeti tisztet és négy fizikai munkást alkalmaz. 

A következő osztályokat alkották meg a negyedik cél elérése érdekében: 

• Pénzügyi- és könyvelő osztály (4 alkalmazott) 

• Közigazgatási-gazdasági osztály (6 alkalmazott) 

• Beruházási és javítási osztály (1 alkalmazott) 

• Személyzeti osztály (részmunkaidős szolgálat) 

A tervezett szervezeti osztály elérése érdekében szükségszerű egy zoológus és egy régész alkalmazása. A 

tudományos-kutatás állomás és bemutató pavilon létesítése után három tudományos dolgozót, két túravezetőt és 

egy kertészt fognak felvenni a személyzetbe. A Pieniny Nemzeti Park összesen 49 embert foglalkoztat. 

Cím: 

Pieniny Nemzeti Park Igazgatóság 

Jagiellonska 107 

34-450 Kroscienko n/D. 

Lengyelország 

Telefon: ++48-18-2625601, Fax: ++48-48-2625603 

E-mail: mikesok@ns.onet.pl 
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2. fejezet - TÁTRA NEMZETI PARK ÉS 
BIOSZFÉRA REZERVÁTUM 

1. 

Lengyelország 

Alapítva: Tátra Nemzeti Park: 1954, Tátra Bioszféra Rezervátum: 1993 

2. I. TERMÉSZET 

2.1. Általános információk 

A Tátra a Nyugat-Kárpátok része és Lengyelország legmagasabb hegysége a lengyel-szlovák határon található, 

az ország déli részén. Ennek a határon átnyúló hegynek a teljes területe megközelítőleg 785 négyzetkilométer, 

és csupán 175 km2 tartozik Lengyelországhoz. A Tátra Nemzeti Park (TPN) 1954-ben alapult Lengyelország 

Minisztereinek Tanácsa rendelete által. A park fő célja, hogy megvédjék a hegy lengyel oldalának egyedi 

természeti értékeit. A Tátra Nemzeti Park területe 21.164 hektár, melyből következőleg ez az egyik legnagyobb 

Lengyelország 20 nemzeti parkja közül. A legmagasabb csúcsa 2.499 méteres tengerszint feletti magasságával a 

Rysy, melynek szintkülönbsége körülbelül 1.600 méter. A Tátra Nemzeti Park több mint 85%-a az ország 

kormányához tarozik, a maradék rész magánkézben van vagy a helyi erdésztársaságoké. A Park területének 

körülbelül a fele szigorúan védett természeti rezervátum, főleg a hegy magasabban fekvő területei. 1993-ban a 

Tátra Nemzeti Park lengyel részét és a szomszédos Szlovák Tátra Nemzeti Parkot (TANAP) együttesen 

kinevezték határon átnyúló bioszféra rezervátummá. A TPN központja Zakopane városában található, a Nemzeti 

Park északi részén, körülbelül 100 km-re Krakkótól, a régió legnagyobb kulturális és tudományos központjától. 

2.2. Földtan, domborzat és éghajlat 

A Tátra jellegzetes vonásai a természet óriási különbözőségeiben mutatkozik meg, mely a nagy földtani 

szerkezet és a domborzat sokféleségének köszönhető. A Tátra belseje savanyú, átalakult és kristályos kőzetekből 

áll, mely a mállási folyamatoknak ellenáll. A nyugati oldalon a kristályos belsőt összetömörödött mezozoikumi 

üledékes kőzetek rétegei borítják: kőzettanilag mészkő, dolomit, homokkő és agyagpala alkotnak egy igen 

elkülönült mozaikot. Ennek eredményeként változatos talajok alakultak ki a kőzeteken. A pleisztocénben Tátra 

völgyét borító helyi gleccserek módosították az ősi, pliocén domborzatot. Az ilyen völgyek alacsonyabb részeit 

a gleccserjég olvadt vize alakítja át. A Tátra egyes helyei egyáltalán nem voltak jéggel borítottak. Napjainkban a 

jéggel borított és jéggel nem borított területeket egyaránt az átalakulási folyamatok alakítják. A földtani 

szerkezettel kapcsolatban a Tátra lengyel része két egységre osztható: Nyugat Tátra és Magas Tátra. A Nyugat 

Tátrát jura és triász kori mészkő és dolomit alkotja, a csúcsai tompábbak, völgyei pedig karsztjelenségekben 

gazdagok, nevezetesen: gleccsergyűrűk, függő völgyek, földalatti folyók, barlangok, száraz kanyonok és számos 

más jelenség. A Magas Tátrát gránit alkotja és a klasszikus alpi domborzat miatt számos glaciális tulajdonsága 

figyelhető meg: U alakú völgyek, gyűrűk, morénák és számos erősen oligotróf tó, úgymint a Morsike Oko tó, 

mely az egyik legnagyobb és leghíresebb a gyönyörű látványából adódóan. 

A Tátra éghajlatának sajátosságára a sarktengeri és a sarkvidéki hatások egyaránt befolyással vannak; nagy 

csapadékmennyiség, erős szelek, hosszú tél, valamint a mezo- és mikroklíma körülményeinek sokfélesége 

jellemzi. Öt éghajlati zóna jellemzi a mérsékelten hidegtől (4-6 °C-os évi átlaghőmérsékletet jelent) a hidegig (-

2-től -4 °C-os évi átlaghőmérséklet). 

2.3. Növényzet és állatvilág 

Az élettelen tényezők sokféleségének következtében a Tátra növényzete és állatvilága számos különleges 

tulajdonsággal rendelkezik, egyike ezeknek a növényzonáció. A lejtők alsóbb részeit elsősorban vegyes, 

szerkezetileg és ökológiailag változatos erdők borítják. A magasságnak megfelelően a Tátra erdei természetesen 

kicserélődnek kevésbé változatos, tűlevelű erdőállományokra, melyet luc- és mandulafenyő alkot. A tengerszint 

feletti 1500 m-es határnál feljebb, ahol már nem fordulnak elő erdők, a növényzet képviseletét fokozatosan főleg 

a törpefenyő veszi át. A gerinc és a csúcsok felé haladva a törpefenyők helyét alpin füves területek és sarkvidéki 
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– alpin közösségek birtokolják, melyek között itt-ott előbukkannak csupasz sziklák, kövek. A Tátrában élő 

növények képviselik az általános fajokat és az olyan fajokat, melyek hegyvidéki vagy sarki feltételek melletti 

előfordulása különlegesnek mondható. A növényvilág több mint 2.000 sejtes és több mint 1.000 edényes 

növényfajt tartalmaz. A Tátra endemikus növényei: Cochlearia tatrae, Erigeron hungaricus, Erysimum 

wahlenbergii és Festuca aglochis. Ezen kívül számos ritka hegyvidéki virágos növény fordul elő: Gentians, 

kökörcsinek, Saxifrages és a nyugat-kárpáti endemizmus, a kárpáti harangrojt (Soldanella carpatica). 

A gazdag állatvilágot ritka és veszélyeztetett, jellegzetes hegyvidéki és számos korábban általánosnak mondható 

faj képviseli. Utóbbiak az egész országban elterjedtek voltak, de később a nehezebben megközelíthető 

élőhelyekre – mint a Tátra – szorultak vissza. A Tátra állatvilágának természetes gazdagsága rendkívüli, 

legismertebb képviselői a zerge (Rupicapra rupicapra), mely a Tátra Nemzeti Park jelképe, a mormota 

(Marmota marmota), de sok más állatfaj él még a Parkban, melyek nemcsak Lengyelországban, hanem 

Európában is ritkának számítanak, például: barnamedve, farkas, szirti sas, uhu, apolló lepke, de számos más faj 

szolgál még példaként. 

A Tátra Nemzeti Park fajokban és élőhelyekben gazdag, melyeket csak röviden lehet itt bemutatni. Ez teszi a 

Tátra Nemzeti Parkot (TNP) országosan és nemzetközileg fontossá a természetvédelem számára. 

3. II. EMBEREK ÉS A TERMÉSZET 

A Tátra Nemzeti Park kulturális értékei a hegyekben lezajlott történelmi emberi hatásokon alapulnak. Számos 

erdő, mező és jellegzetes hegyi kunyhó jött létre a juhászat során, melynek több száz éves történelme van. A 

juhászat még mindig jelen van a parkban, hogy segítse megőrizni a különleges juhászat kultúráját, melyet a 

kézzel épített faeszközök, az egyenruha és még az életmód is képviselnek. A múlt bányászatából és 

kohászatából is maradtak fent emlékek, valamint régi stílusú hegyi menedékházak, melyek a 19. században 

épültek turista célokra. A fontos kulturális örökség kapcsolata a Tátrával a művészetben szintén szembeötlő. A 

múlt és jelen írói, festői és zeneszerzői kaptak inspirációt itt a vadonban. A történelemről és természetről 

további, részletesebb információkat a Tátra Nemzeti Parkban, a Tátra Tanulmányban találhatunk. 

4. III. TERMÉSZETVÉDELEM 

4.1. A felismerés és a védelem története 

Az első írásos dokumentumok, melyek a hegyek felderítésére mutattak a középkorból származnak. Az első 

felfedezők vándorjuhászok, nemesfém bányászok, vadászok, gyógynövénygyűjtők, valamint az első turisták 

voltak. A 17. század elejétől a 19. század végéig jelentős fejlődésen ment át a vaspátérc bányászat, a kohászat 

pedig megjelent a területen és komolyan használatba vette a Tátra erdeit. A 18. század végén a hegyek állandó 

tudományos és turista felderítései vették kezdetüket. Abban az időben a híres európai kutatók úgy, mint R. 

Townson, B. Haquet és G. Wahlenberg megkezdték a hegyek kutatását. A 18. és 19. század fordulóján egy híres 

lengyel tudós, S. Staszic alapvető munkát végzett a terület földtanában és javaslatokat tett a Tátra természeti 

értékeinek védelmére, melyek a túlhasznosítástól veszélyeztetettek. Az első intézkedés az volt, hogy 

kiterjesztették a védelmet a veszélyeztetett állatfajokra. A 19. század közepén a lengyel tudósok, E. Janota és M. 

Nowicki erőfeszítéseinek köszönhetően a zergék és mormoták jogi védelme is megszületett. Az 1869-ben 

történt cselekedet volt a világ első, vadon élő állatokra vonatkozó jogi törvénye, melyet a gyakorlatban is 

megvalósítottak, elsőként az alkalmazott területőrök által, akik megkezdték a terület állatainak védelmét. 

A következő évtizedekben a tátrai természetvédelem gondolatának egy természeti emlékművet emeltek, melyet 

a híres lengyel költőnek, Adam Mickiewicznek ajánlottak. Valójában B. Królikowski ötlete volt 1888-ban, hogy 

a Tátrában nemzeti parkot létesítsenek, melyet a már megalkotott amerikai egyesült államokbeli Yellowstone 

Nemzeti Parkhoz hasonlított. Azonban ezek az erőfeszítések nem találtak elég társadalmi és magánterület 

tulajdonosi támogatást. 

A következő tátrai nemzeti park terve 1923-ban és 1936-ban látott napvilágot, mikor a Tátra Nemzeti Park 

Szervezeti Bizottsága megkezdte működését, azonban a második világháború megszakította a munkálatokat. Az 

első és a második világháború közötti időszakban gyakran voltak lengyel és csehszlovák együttműködések, 

hogy megalapuljon a nemzeti park, mely magában foglalja az egész Tátra hegységet. Az 1924-1925-ös ’Krakkó 

Előírás’-nak nevezett dokumentum tulajdonképpen egy nyilatkozatféle volt, melyet a határ mindkét oldalán lévő 

tudósok készítettek és a Tátra természetvédelméről szólt. 
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Ahogy a második világháború véget ért, 1948-ban a gondolat újra felmerült, és a Kościeliska Völgyben 

megalakult a fokozottan védett természeti terület, a Pyszna. Végül egy új rendelet szerint 1954-ben létrejött a 

Tátra Nemzeti Park. 

4.2. Napjaink problémái a természetvédelemben 

A TNP-ben észlelhető időszerű természetvédelmi problémák nagy része az emberiség múltjának hatásaiban 

gyökerezik. A Tátra erdeinek ipari célokra történő, történelmileg intenzív természeti kihasználása következtében 

a jelenlegi erdőállományok kevésbé ellenállók a rovarkártevőkre, a betegségekre, a szél romboló erejére és a 

szennyezettségre. Az elmúlt pár évtized alatt a levegőszennyezettség és a savas esők jelentik a legfőbb 

fenyegetést a park növényzete számára, beleértve a távolról érkező és a helyi szennyezéseket is. Az egyedüli és 

csoportos fák kihalása a park néhány területein megmutatkozik. A savas eső jelentős átalakulásokat okoz a víz 

kémiájában, mely a tavak és patakok fito- és zooplanktonjainak változására vannak nagy hatással. Azonban az 

elmúlt néhány év során a helyzet javulást mutat a globális- és helyi cselekedeteknek köszönhetően, melyek a 

természetes környezetre mért negatív emberi hatásokat igyekeznek felszámolni. 

Egy másik fontos dolog, mely a Tátra természetét fenyegeti a tömegturizmusból származik. Tavaly 

megközelítőleg három millió turista látogatta a nemzeti parkot. A turizmus a park legvonzóbb és a 

legkönnyebben megközelíthető területein koncentrálódik. Ez komoly károsodást jelent a növényzetre és az 

állatvilágra, nevezetesen: erózió, fajok kihalása, zajkeltés és szennyezés. Egyes helyeken a természet károsodása 

igen komoly és a helyreállítás lehetőségei korlátozottak, különösen a magasabb térszíneken, ahol a növényzeti 

szukcesszió az erodálódott talajon viszonylag gyenge és lassú. 

A Tátra Nemzeti Park egy 250 km-es, különböző nehézségi szintekkel (az általános túraösvényektől a kizárólag 

tapasztalt alpinisták számára használható utakig) rendelkező, fejlett turistaútvonal rendszerrel rendelkezik a 

nyári túrázás számára. A park belépésekor, hegyi menedékházak, kilátók, parkolók és büfék – melyek a parkon 

belül és a határon találhatók – igénybevételekor díj fizetendő. Drótkötélpálya vezet Kasprowy Wierich-be és 

felvonó ad szórakozási és síelési lehetőséget a kijelölt területeken. Más téli sportokra is kiépített infrastruktúra 

áll rendelkezésre, nevezetesen: síugrás, szlalom, lesikló vagy terepsíelés. Ezeket a területeket hegymászásra is 

alakították, melyeket a hegymászók igénybe vehetnek egy gyakorló központtal és kempingekkel együtt, 

valamint siklóernyőzésre alkalmas területek és hegyikerékpározásra alkalmas utak is találhatók a park területén. 

A nemzeti park személyzete és együttműködő tudósok a természeti katasztrófákkal kapcsolatos veszélyeket, 

mint az erdőtüzeket, szélkárosítást vagy a kéregpusztító bogarak elszaporodását is állandó ellenőrzésük alatt 

tartják. 

4.3. Tudomány és oktatás 

A Tátra Nemzeti Park és Bioszféra Rezervátum egyik legfontosabb rendeltetése a tudomány, melyet egy 

program alapján 1981 óta vezet. A program három fő tevékenységre összpontosít: tudomány, leírás és oktatás. A 

kutató állomás követelményszinten egy összhangban dolgozó testületként dolgozik. Az elsőbbség a kutatási 

programoké, melyeket szakmai intézmények vezetnek, mint például a Lengyel Tudomány Akadémia, 

egyetemek és kutatóintézetek. A saját kiegészítő kutatási programjaik közeli kapcsolatban állnak a 

természetvédelem jelenlegi problémáival: szennyezés, erdővédelem és védett területek használata. 

A program feladatai a következők: 

• elindítani a nélkülözhetetlen programokat a jelenlegi megőrzési problémák megoldására (mely a tudományos 

adatok jelenlegi szükségleteit elégítik ki) 

• összhangba hozni a területen folytatott tudományos programokat (nyilvántartás, hasonló programok 

különböző csoportjaival és szakembereivel felvenni a kapcsolatot, tudományos szemináriumok tartása) 

• együttműködni hosszú távú kutatásokat kivitelező tudományos intézetekkel, melyek fontosak a megőrzés 

gyakorlásában (közös tudományos programok, szakemberek technikai segítése) 

• a tudományos adatok raktározása és alkalmazása a gyakorlati használatra (irodalomjegyzék, adatbázisok, 

vélemények és szakvélemények) 

• tudományos eredmények végrehajtása a természetvédelem gyakorlatában (személyzet képzése és irányítása) 

és 
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• a természet és megőrzésének tudományos ismerete továbbítása a társadalom felé (oktatás, találkozók, 

népszerű közlemények, konferenciák és terepi kirándulások). 

A Tátra Nemzeti Parkban és Bioszféra Rezervátumban a legmagasabb elsőbbség az alkalmazott kutatásé, de az 

elméleti kutatást szintén elfogadja és támogatja a park (Krzan, Vološčuk 1995). Az alkalmazott kutatás esetében 

a műveleteket tudományos csoportokkal együttműködve, hajtják végre, akik olyan témákon dolgoznak, melyek 

fontos a megőrzés gyakorlatában. Néhány gyakorlatilag fontos tudományos programot a nemzeti park és külsős 

szakemberek vezettek be. Az ilyen kutatások adatait eleinte könnyen elérhetővé lehetett alakítani. Az időszakos 

személyzeti képzést és tudományos eredményeket a gyakorlatban hajtják végre. A Tátra Nemzeti Park ökológiai 

oktatásának általános programja 1993-ban készült el, mely számos tevékenységet és az oktatási célok elérésére 

meghatározó módokat foglalja magába. A programban a Tátra oktatási szempontból különösen fontos értékeit 

veszik figyelembe. Több oktatási programot néhány éve indítottak be, mint például a Tátra Nemzeti Park 

Természeti Múzeumát, mely 1984-ben nyitotta meg kapuit. Az 1992-1993-as korszerűsítés után a múzeum 

oktatási lehetőségei jelentősen növekedtek. Az állandó kiállítás a Tátra környezetét, védelmének történelmét és 

napjaink természetvédelmi problémáit mutatja be. A múzeum multimédiás csarnokában, tantermében, ökológiai 

játékokkal ellátott gyerekszobájában aktív oktatási tevékenységeket lehet igénybe venni A múzeum tartalmaz 

még egy kis boltot, ahol festett tárgyakat, és a régióval és a természettel kapcsolatos ajándékokat lehet kapni. A 

múzeum szoros kapcsolatban áll helyi iskolákkal és szervezetekkel, akiknek ingyenes információkkal és 

előadásokkal szolgálnak az épületben. A program továbbá újféle oktatási tevékenységeket tesz lehetővé, 

nevezetesen: oktatási célú séták, magán-vezetésű gyalogtúrák, oktatási célú kirándulások, időszakos kiállítások, 

diavetítések és menetrendszerű előadások. A kertben a Tátra növényzeti zónáit szimulálják, és oktatási 

tevékenységek szervezésére is szolgálhat a hely. 

4.4. A TNP védelmi terve 

A nemzeti park védelmi tervét az új, 1993-as természetvédelmi törvény szerint alkották meg, mely a park 

alapvető megőrzési tevékenységeit szabályozza. A TNP stratégiai céljait a következőképpen fogadták el: 

• szakszerűen felkészült törvényhozó központ elérése a Tátra Nemzeti Park természetvédelmének 

hatékonyságára 

• megerősíteni a hegyek biodiverzitás-védelmi tevékenységeit 

• fejleszteni a terület zónáit lehetővé téve a hatékony természetvédelmet és a fenntartható forrás használatot és 

• fejleszteni és végrehajtani a hosszú távú természet-figyelést. 

A Tátra Nemzeti Park tervének szerkezete 9 különleges vezetési projektet fog tartalmazni, valamint egy fő 

vezetési tervet. A különleges projektek fogják meghatározni a Park erdei életközösségek, az erdőtlen területek, a 

vízi ökoszisztémák, tájak, a veszélyeztetett és ritka növény- és állatfajok és a kulturális értékek védelmi 

tevékenységének stratégiáját és hatókörét, valamint meghatározzák az emberi tevékenységek hatókörét és 

folyamatát a parkban, nevezetesen: turizmus, sport, betakarítás, legeltetés és egyéb gazdasági tevékenységek. 

A projekt az 1995 januárjában indult és 1998-ban végződött terven alapul. A Tátra Nemzeti Park Védelmi Terve 

a következő 20 évben fog működni, 5 évente módosításokkal. 

4.5. Együttműködés 

A Tátra Nemzeti Park jelenleg széles körű nemzetközi és országos együttműködő intézményekkel vesz részt a 

természetvédelemben. A Tátra Nemzeti Park szorosan működik együtt világméretű megőrzési intézményekkel: 

Természetvédelmi Világszövetség (IUCN), UNESCO-MAB program és helyi testületek úgy, mint a Kárpáti 

Nemzeti Parkok Szövegsége (ACANAP). Ez az együttműködés az állandó kapcsolat és a többi féllel történő 

információcsere céljából jött létre. 

Az együttműködésben egy különleges szempont adatott a legközelebbi partnernek, a Szlovák Tátra Nemzeti 

Parknak (TANAP). Ugyanazon hegység két oldalán lévők kapcsolatának története van mind elméleti, mind 

gyakorlati szinten. A ’90-es évek óta a lengyel és a szlovák nemzeti parkok kutató osztályai közötti 

együttműködés növekedett területileg és mélységét tekintve is. Mióta a Tátra egy határon átnyúló UNESCO 

MAB bioszféra rezervátummá vált, az együttműködés fő célja végrehajtani a gyakorlatban a közös elképzelést. 

A tudományos és kutatási tevékenységeket illetőleg az ökoszisztémát ért emberi hatások problémáit az 

együttműködés legfontosabb céljaként határozták meg. A munkálatok előrehaladást mutatnak a tudományos 
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információk feljegyzésének különleges rendszerének létrehozásában mindkét Tátra Nemzeti Park 

vonatkozásában. 

A társadalmi szférák, az oktatás és a reklámozás terén kölcsönös tapasztalatcserék és együttes tevékenységek 

zajlanak. A növényzetre és az állatvilágra gyakorolt biotikus és abiotikus fenyegetésekről és a megőrzési 

tevékenységekről szóló állandó információcserék egy közösen megszokott folyamat. A közeli személyes 

kapcsolatok, a személyzet képzése és a találkozók segítségül szolgálnak, hogy partnerkapcsolat alakuljon ki a 

lengyel és a szlovák személyzet között, valamint hogy megvalósítsák a közös feladatokat. 

Helyi szinten is vannak példák a megfelelő együttműködésre a Tátra Nemzeti Park és a helyi hatóságok között. 

Ezek egyike a levegőt szennyező források elleni harc, melyek többsége helyi eredetű. Az együttműködés közös 

célja, hogy megváltoztassák az energia forrását a szénről a tisztábbakra: elektromosság, földgáz, szélerő és 

geotermikus víz, melyek megtalálhatók a régióban. 

Egy másik példa a helyi társadalommal való sikeres együttműködésre a Tátrában történő juhlegeltetés 

problémája. A juhlegeltetés a középkori helyi emberek egy hagyományos tevékenysége és életstílusa egészen 

máig. A Podhale terület hagyományos, helyi kultúrája, mint Lengyelországban sehol máshol, ma is életben van 

és igen erős. Másfelől a juhlegeltetés mértéke az utóbbi években meghaladta a hegyek természetes 

tűrőképességét és komoly problémákat eredményezett a Tátra természetében. A helyi társadalommal végzett 

tárgyalások által kifejlesztett juhlegeltetés új szabályaival lehetetlen hatékony természetvédelmet folytatni, 

ugyanakkor megvédeni a régió kulturális örökségét. 

A Tátra Nemzeti Park – mely Lengyelország védett területeinek koronájában az ékkő – különleges értékeinek 

gondos védelemre van szüksége. Ennek a célnak az eléréséhez a hegy minden emberének és intézményének 

aktív együttműködése szükséges: a nemzeti park személyzete, hegyi idegenvezetők, hegymászók, hegyi mentők, 

látogatók, helyi emberek, valamint helyi- és országos hatóságok. 

4.6. Szervezet 

A Tátra Nemzeti Park feje az igazgató, neki van két igazgató-helyettese és egy állandó 100 tagú személyzete. 

Az igazgató ellenőriz négy fő osztályt: Közigazgatási- és Pénzügyi Osztály, mely a közigazgatásért, a 

pénzügyért, az épületek fenntartásáért és a szállításért felelős, az Erdészeti Osztály, a Turizmus Osztály és a 

Tudományos Osztály. 

Az Erdészeti Osztály felelős a nemzeti parkon belül található erdők és erdőtlen életközösségek gyakorlati 

megőrzéséért a vezetési terv alapján. A személyzetet terepi munkások (területőrök) és szakemberek alkotják, 

akik ellenőrzik és irányítják a terepi munkát. Munkájuk fő célja a Tátra természetes sokféleségének megóvása. 

Különös figyelmet kapnak a terület eredeti élőlényei, de számos ember alkotta jellegzetesség is helyet kap a 

megőrzési tevékenységekben, melyek hozzájárultak a változatosság növeléséhez, például: az erdőzónában 

található mezők természetközeli növénytársulásainak védelme. 

A Turizmus Osztály felelős a parkban a turista- és a sportlehetőségek engedélyezéséért, valamint a gyalogutak 

helyreállítására, megőrzésre, rekreációs tevékenységekre és sportversenyekre vonatkozó tervezési és ellenőrzési 

projektek létrehozásáért. A Turizmus Osztály felelős még a szerkesztői tevékenységekért és a médián keresztül 

történő társadalmi tájékoztatásért. 

A Tudományos Osztály felelős a közös kutatások felméréséért és figyeléséért, melyek a parkban folynak. A 

TNP szakember személyzete szorosan együttműködik a Lengyel Tudományos Akadémia egyetemeivel és 

tudományos intézményeivel, melyeket bevontak a Tátra projektjeibe. A TNP szakemberei szintén végzik saját 

tudományos kutatásaikat. A Tudományos Osztály felelős még az ökológiai oktatásért és a TNP Természeti 

Múzeum központjában történő személyzet képzéséért. 

 

 

 

Cím: 
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Tátra Nemzeti Park Igazgatóság 

Chalubinskiego 42A 

34-500 Zakopane, Lengyelország 

Telefon: ++48-165-63203, Fax: ++48-165-63579 

E-mail: kozica@tpn.zakopane.pl 
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3. fejezet - Uzhabsky Nemzeti Park 

1. 

Ukrajna 

Alapítás éve: 1999 

1992-ig a Stuzhitsa Rezervátum a Kárpáti Bioszféra Rezervátum Igazgatóság vezetése alá tartozott. 1996-ban 

megalakult a Stuzhytsa Természetvédelmi Terület. 1999-ben pedig megalakult a Nemzeti Park. Az igazgatóság 

Velikyi Bereznyi faluban található. Jelenleg nem tartozik a Igazgatóság kezelésébe. 1999-ben megalakult a 

Keleti-Kárpátok Bioszféra Rezervátum (Lengyelország/Szlovákia/Ukrajna). 

A Rezervátum Lengyelország és Szlovákia határán a Beszkidek keleti oldalán 700-1269 m-es magasságban 

található. Az éghajlat mérsékelt és nedves, valamint hideg a hegyvidéki területen. Az alapkőzetet flis alkotja 

(homokkős, csillámpala), amelyen közepesen vastag cambisol és annak különböző altípusai alakult ki. A 

legmagasabb pontok Kremnec (1214 m) és Mala Ravka (1269 m). 

A Nemzeti Park a bükkös zónában található. A Fagus sylvatica mellett, Acer pseudoplatanus, Abies Alba, 

Ulmus montana, Fraxnus excelsior és más fafajok is megjelennek változó keverékben. . Galium oboratum, 

Dentaria bulbifera, Asarum europaeum, együtt Athyrium filix-femina, Dryopteris filix mas, Allium ursinum, 

Helleborus purpurascens, Scilla bifolia és Adenostyles alliariae. Cicerbita alpina, Luzula Sylvatica és más 

alhegyi mezotrofil fajok jellegzetesek a szűz bükk erdőkben, a legmagasabb régiókban. 

A jelenlegi erdővonalat mesterségesen alakították ki. Az évszázadokon keresztül történt legeltetés a bükkerdő 

visszahúzódását eredményezte, kb 50-70 méterrel. A Duschekia viridis nagyon gyakori. A Beszkidek vonulatain 

a növényzetet a Nardus stricta,Vaccinium myrtillus, Poa chaixii, Festuca rubra, Leucorchis albida, Phleum 

alpinum, Potentilla aurea, Soldanella hungarica, Viola deslinata és egyéb fajok képviselik. 

A legfontosabb természetvédelmi ritkaságot az eredeti szerkezettel és faállománnyal rendelkező kevert 

bükkerdők képviselik. Hasonló erdők a védett terület Szlovák és Lengyel részén is találhatók, amelyek szintén a 

Keleti-Kárpátok Bioszféra Rezervátum hármas határvidékéhez tartoznak. 

Cím: 

Uzhanskyi National Nature Park 

Shevchenka str. 8 

295050 Velikyi Bereznyi 

Zakarpatskyi Region 

Ukrajna 

Tel./Fax: ++380-3135-21037 
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4. fejezet - DUNA-IPOLY NEMZETI 
PARK 

1. Általánosságban 

A Dunakanyart övező erdővel borított hegységeket és az Ipoly-völgyének, még viszonylag érintetlen szakaszát 

magfába foglaló Duna-Ipoly Nemzeti parkot 1997 November 28.-án alapították. A törvénnyel védett terület 

nagysága 60314 ha. Ebből fokozottan védett 16119 ha, valamint a Nemzeti Park működési területe 1.354.903 

ha. 

A Nemzeti Park térségének egyedi sajátosságát a három nagy tájképi egység a folyóvölgyek a hegységek és a 

síksági területek találkozása adja. Ezen 3 élőhelyi adottságokat nyújtó természeti képződmények egymásra 

hatása is jelentős, éppen ezért egyes élőhelyek markánsan eltérnek egymástól. 

A nemzeti Park igazgatóság számos tájvédelmi körzet és természetvédelmi terület kezelését is ellátja. Egyik 

igen jelentős és méltán büszke területe a Budai Tájvédelmi Körzet Szénások hegycsoportja, mely 1995-től az 

Európa Tanács Európa Diplomás területe, mely az itt található természeti értékek kiemelt fontosságát jelenti, 

nemcsak hazai hanem nemzetközi szinten is. Sajnos azonban a főváros Budapest viszonylag közel található a 

Nemzeti Park területéhez, éppen ezért a humán hatások közvetve és közvetlenül is fokozottan jelentkeznek. A 

nemzeti Park éppen ezért próbál a lakosság számára olyan ökoturisztikai ismeretanyagot adni a látogatható 

területeken, ahol megismerhetik a terület, a Nemzeti Park, természeti és kulturális örökségét, valamint 

megtudhatják azt, hogyan s miként segíthetik elő a természetvédelmi munkát, kezelést. Nagy hangsúly fektetnek 

továbbá az oktató ismeretanyag minél szélesebb körű átadására is. 

Több bemutató hely is várja az érdeklődő látogatókat: 

• Szemlő-hegyi barlang 

• Pál-völgyi barlang 

• Sashegy 

• Alcsúti arborétum 

• Tájház 

A Duna, Magyarország legnagyobb folyama, a legmeghatározóbb eleme a Nemzeti Park látképének táji 

értékeinek. Az itt magasodó hegyek és dombok rendkívül változatos élőhelyi struktúrát alakítanak ki amely 

nagyon sok védett és fokozottan védett reliktum és unikális fajoknak adnak igazi menedéket. A Duna látja el a 

környező területeket vízzel, valamint a folyó formálja, alakítja a tájat. A vízi élővilág itt rendkívül változatos. 

A Duna-Ipoly Nemzeti Park területe a Pilis- a Visegrádi- és a Börzsöny-hegységeket, az Ipoly-völgy Hont és 

Balassagyarmat közötti szakaszát és a Szentendrei-sziget egyes területeit foglalja magában. 

2. Főbb természeti értékek 

„A földtani és tájképi értékek körében a Duna és a hegyek kapcsolatának legszebb példája a Dunakanyar. A 

nemzeti park területén vulkáni és üledékes eredetű kőzetek egyaránt megtalálhatók, kiegészülve a folyóvölgyek 

helyenként ma is változó allúviumával, a kavicságyban épülő-pusztuló zátonyokkal. Kiemelkedő jelentőségűek 

a hegységi részeken eredő források és változó vízhozamú patakok, melyek szinte kivétel nélkül az Ipolyba vagy 

a Dunába sietnek.” 

Mivel a Nemzeti Park több éghajlati zóna határán fekszik, valamint a területe rendkívül változatos, ezért sok 

növényfaj éri itt el elterjedésének valamely határát. 

„A nemzeti park növényzetében a sokszínűség mellett az átmeneti jelleg emelhető ki. Ennek oka részben az 

alapkőzet változatossága, részben pedig a szubmediterrán és kontinentális klímahatárok találkozása. A 

Dunakanyar összekötő kapocsként szerepel a Dunántúli-középhegység és az Északi-középhegység flórája 
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között. Sok faj illetve társulás itt éri el elterjedésének határát (pl. pirosló hunyor, nyúlfarkfüves bükkös). Az 

ártéri szintek jellegzetes növénytársulásaitól kezdve a homok pusztagyepeken keresztül, a közép- és 

magashegységi vegetáció több típusáig bezárólag rendkívül összetett a növényzet. A nemzeti park unikális 

botanikai értéke a magyarföldi husáng. Az Ipoly-völgy ártéri rétjeinek dekoratív növénye a réti iszalag. Az 

élőhelyek sokféleségének köszönhetően állatvilága is rendkívül összetett, sok ritka veszélyeztetett faj állománya 

él a térségben. A nemzeti park területén előforduló védett és fokozottan védett fajok száma meghaladja a 700-

at.” 

Állatvilága a folyó közelsége és a terület változatos jellege miatt rendkívül gazdag. Halfaunája kiemelkedő. Az 

egyik legértékesebb halfaj mely megtalálható itt a petényi márna. De a halakon kívül sok endemikus csigafaj is 

megtalálja itt életfeltételeit: Bödöncsiga, rajzos csiga. Kétéltű és hüllő faunája főként a part menti náddal, sással 

borított élőhelyeken rendkívül gazadag. Erdei madárvilága sokszínű. Az egyik leglátványosabb jelenség, amikor 

a téli nagy réce és lúd tömegek telelnek itt a folyón, s olykor több ezres nagyságrenddel jelennek meg egyszerre. 

Az egyik ritka ragadozó madarunk, a kígyászölyv, is előszeretettel fészkel a háborítatlan nagy erdőségekben. De 

megtalálja itt életfeltételeit a fokozottan védett kerecsensólyom, és a ritka parlagi sas is. Leginkább a lankásabb 

hegyoldalakon vadásznak elsőrendű táplálékukra, az ürgére. A barlangok felhagyott üregei járatai elsőrendű 

szaporodó pihenő és telelő helyet nyújtanak számos védett denevér fajnak, amelyek olykor több százas 

kolóniákat is alkothatnak egy-egy helyen. A terület viszonylag nagy erőborítással rendelkezik, s mivel a szlovák 

hegységek viszonylagos közelségben vannak, azért gyakorta feltűnnek egyes nagytestű ragadozó emlősfajok 

például a hiúz. A Duna mentén pedig a fürge mozgású vidra találja meg életfeltételeit. 

Kultúrtörténeti értékekben a terület rendkívül gazdag. A barlangok falán már a kőkori ember nyomait is 

felfedezhetjük. A Dunakanyar szépsége mindig is lenyűgözet az adott kor embereit királyait uralkodói, éppen 

ezért ez a terület midig is fontos szerepet játszott az uralkodók életében. Több vár és erődítmény is található a 

területen, amely azt bizonyítja, hogy itt húzódott az úgynevezett limes- rendszer, amely az ország biztonságát 

hivatott szolgálni. A történelem folyamán azonban nemcsak szép s jó dolgok, hanem olykor sötét felhők is ültek 

e terület felett. A történelmi időkben a Királyi Magyarország és a Török Birodalom összecsapásainak 

színhelyévé is vált. Ekkor szinte teljesen elnéptelenedett ez az országrész, majd később több eltérő nemzetiségű 

emberekkel telepedett újra ez a vidék, akik földműveléssel valamint erdőgazdálkodással, fafaragással 

foglakkoztak. A hamuzsír készítés is ekkor terjedt el igazán, valamint a faszén készítés. Szerencsére azonban 

már a XIX század közepétől kezdve a komolyabb nagyobb horderejű események elkerülték ezt a vidéket. A 

költők, írók sokszor álltak itt meg megpihenni, letelepedni, elmélkedni. 

3. Tájvédelmi Körzetek 

A Nemzeti Parknak 8 Tájvédelmi Körzete van, melyek mintegy lefedik a Nemzeti Park fontosabb területeit, 

bemutatva, s megőrizve azok gazdag állat- és növényvilágát. A Tájvédelmi Körzeteken kívül 32 

Természetvédelmi Terület is található ezen a tájon. 

(A 8 TK közül 4-et kívánok kiemelni, s kicsit részletesebben bemutatni.) 
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4. Budai TK 

„Avagy 2 és fél millió ember zöld szigete.” 

A Budai hegyek az egyik legkedveltebb kiránduló és turista helyek közzé tartoznak. Éppen ezért a fokozott 

természetvédelem itt ezeken a helyeken igencsak fontos. Tulajdonképpen a Budai hegység, a maga sűrű 

erdőborítottságával, melynek nagy részét a tölgyes elegyes állományok alkotják, tulajdonképpen a főváros 

tüdejének is tekinthető. A változatos alapkőzetű triász kori dolomit és mészkő felszíneken számos csak erre a 

tájra jellemző és itt honos növényfaj fordul elő. Itt találhatjuk a magyar gurgolyát, a budai imolát, a budai 

berkenyét vagy éppen a budai nyúlarkfüvet. A déli oldalakon, melyek gyorsan felmelegednek, nyílt sziklafüves 

gyeptársulások fordulnak elő. Itt él a magyar méreggyilok, a magyar gurgolya és az István király-szegfű. 

Állatvilága is rendkívül gazdag, köszönhetően a változatos biotópoknak. Így találkozhatunk a fehérhátú 

fakopánccsal, a szarvasbogárral, a magyar tarszával, vagy éppen a budai szakállas mollyal, csak hogy néhány 

fontosabb fajt említsek. A látogatóknak több turista útvonal is a rendelkezésükre áll, a tartamos 

kikapcsolódáshoz. Ajánlott a Nagy-Szénás tanösvény, Jági tanösvény, Sas-hegyi tanösvény. 

5. Gerecsei TK 

A Gerecse hegység 3 fő részre osztható. Nyugati, Központi és Keleti Gerecse. A TK legnagyobb része a 

Központi Gerecse területén helyezkedik el. 

„A Gerecse-hegység flórája földtani felépítéséből adódóan szegényebb a szomszédos Pilisénél és a Vértesénél. 

A hegység leggyakoribb, legnagyobb kiterjedésű növénytársulásai a cseres-tölgyesek, a mészkedvelő molyhos-

tölgyesek, illetve a magasabb régiókban a bükkösök. Ezek mellett kisebb kiterjedésű, de a Gerecse arculatát 

döntően meghatározó növénytársulások még a területen a törmeléklejtő erdő, sajmeggyes karszterdő, 

szubmediterrán lejtősztyepp és a nyílt mészkősziklagyep. 

A hegységben barangolva több értékes növényfajjal találkozhatunk, mint a sárga kövirózsa, magyar zergevirág, 

sugaras zsoltina, turbánliliom, vagy a csinos árvalányhaj. A fokozottan védett növényfajok közül a magyarföldi 

husáng érdemel említést” 

A terület állatvilága rendkívül gazdag, főleg ha az itt élő repülő emlősfajokat nézzük. A denevérek igen nagy 

számban és számtalan fajjal képviseltetik magukat a területen, de az erdővel olykor ritkábban olykor sűrűn 

borított hegyoldalak kiváló élőhelyet teremtenek a madaraknak is. Megtaláljuk itt a denevérek közül a 

csonkafülű a nagyfülű és a pisze denevér, míg a madárfajok közül a gyöngybagoly, hamvas küllő, bajszos 

sármány, parlagi sas, és a kerecsen sólyom képviselteti magát jelentős számban. A kétéltűek és a hüllők közül 

főként az erdei fajok képviselik magukat jelentős számban, mint például erdei béka, vöröshasú unka, erdei sikló, 

rézsikló, lábatlan gyík. 

A Gerecse számos kultúrtörténeti emlékkel is büszkélkedhet, melyekhez számos turista útvonalon keresztül 

eljuthatunk, illetve a nevezetesebb pontokhoz megtekinthetjük. Talán az egyik leghíresebb és világviszonylatban 

is igen ritka felfedezés található itt a Vértesszőlősi előember telep. 

A Gerecsei Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területei a Nagy-Pisznice, Száz-völgy Agostyáni Arborétum, 

Nagy-Somlyó, Asszony-hegy és a baji Lábas-hegy - csak engedéllyel és vezetővel, míg a többi terület a turista 

útvonalak mentén szabadon látogatható. 

6. Gödöllői Dombvidék TK 

„A tájra az erdővel borított területek dominanciája jellemző. A növénytakarót szemlélve az összképre az 

egymást váltó különböző erdőtársulások (pl.: gyertyán elegyes mezei juharos-tölgyes, melegkedvelő tölgyes, 

pusztai tölgyes, sásos égerliget, stb.) élénk mozaikja jellemző, amelyet különböző rét- és gyeptársulások (pl.: 

löszpusztarét, homokpusztarét, meszes talajú láprét, stb.) tesznek még tarkábbá és gazdagabbá.” 

Fontos azt is kiemelni, hogy ez a terület korábban szinte csak és kizárólag vadgazdálkodási célokat szolgált. Itt 

voltak ugyanis a hatalmas királyi és állami vadászterületek, ahol csak a vadgazdálkodásnak volt alárendelve 

minden, a természetvédelmi érdekek háttérbe szorultak. Mára már ez a helyzetkép változott. 

A terület állatvilágáról sajnos az ismereteink még hiányosak. A legjobban feltérképezett fajcsoport a madaraké, 

akik közel 100 fészkelő fajjal képviselik magukat a területen. Darázsölyv, fekete harkály, barna réti héja, guvat, 
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csak hogy néhányat említsek a ritkább fajok közül. A hüllők közül a gyakoribb a barna ásóbéka a levelibéka, a 

vízi sikló a zöld valamint a füge gyík. 

A területen található számos forrás a turisztikának és a fejlődésnek esett áldozatául. Az autópályák 

megépítésével sok élőhely beszűkült, valamint olyan fregmentumok keletkeztek, melyek az élővilág további 

fejlődéséhez szükséges teret már csak kevésbé tudják biztosítani. Így a TK kijelölt több olyan területet, ahol 

szabadon lehet a természetben járni, s több turista útvonalat is kijelöltek, sajnos azonban egyes területeken már a 

folyamat csak komoly beavatkozással lenne visszaállítható. 

Több kultúrtörténeti emlékhely, templom, földvár és sánc maradvány található a területen, melyek kedvelt 

turista célpontok. Az egyik talán leghíresebb a Csörsz árok. 

7. Ócsai TK 

„Az Ócsai Tájvédelmi Körzet a Duna-Tisza köze hajdani kiterjedt lápterület egyik utolsó ékes maradványfoltja. 

Botanikai és állattani ritkaságait, értékeit a XIX. századi lecsapolások eredménytelensége miatt fennmaradt 

állandó vízjárásnak köszönheti. Területének egészére jellemző a mozaikosság, vagyis a nyílt vizek, nádasok, 

rétek, erdők, sztyepprétek váltakozása, és az ennek megfelelően váltakozó emberi tevékenységek nyomai.” 

Mivel mind a mai napig őrzik a láp jellegzetes növényvilágát, ezért fenntartásuk záloga épp az a tevékenység, 

amely kialakította és létrehozta ezt az élővilágot, a rendszeres kaszálás. Megtalálhatjuk itt a vitéz kosbort a 

mocsári kosbort a szúnyoglábú bibircsvirágot a pókbangót a szibériai nőszirom, valamint a mélyebb fekvésű 

helyeken a kormos csátét és a téli sást is. 

A legértékesebb területek mégis az égerlápok, melyet szálaló egyedkiválasztó műveléssel műveltek, s 

fenntartásuk éppen ezért rendkívül jól megoldott volt. 

A terület állatvilága, hasonlóan a növényvilághoz rendkívül gazdag, főleg az ízeltlábú fauna. De kiemelt 

említést érdemel még az Ócsai madárvárta, ahol felkészült szakemberek kalauzolnak el bennünket a madarak 

rejtélyes, titokzatos és csodaszép világába már 1983 óta. A terület kiemelt jelentőségű vizes élőhely is, éppen 

ezért szerepel a Ramsari Egyezmény listáján. 

„A tájvédelmi körzet három község, Ócsa, Inárcs és Dabas közigazgatási területén helyezkedik el. A tájvédelmi 

körzet névadó faluja, Ócsa, kultúrtörténeti és néprajzi értékekben a leggazdagabb.” 

Kultúrtörténeti szempontból nézve a területnek régre nyúlnak vissza gyökerei, melyet leginkább a templomokon 

és a városokban fellelhető régi típusú házakon lehet nyomon követni. Itt jellemző az un, kétbeltelkes település 

szerkezet. 

A területre nézve legnagyobb veszélyeztető tényező a kiszáradás. A Duna Völgyi főcsatorna épült meg itt, ami 

jórészt levezeti a vizet a területről, amely így fokozottan ki van téve a kiszáradásnak. A másik igen komoly és 

jelentős veszélyforrás a környező területekről a műtrágya bemosódás, mely nagymértékben átalakíthatja a 

terület flóráját. 
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5. fejezet - Retyezát Nemzeti Park és 
Bioszféra Rezervátum 

1. 

Románia 

Alapítva: 1935 Nemzeti Park, 1979 Bioszféra Rezervátum 

2. I. TERMÉSZET 

„Minden nézőpontból, geológiailag és földrajzilag, botanikailag és zoológiailag, a vadászat szempontjából is, a 

Retyezát mint egész egy szent föld a természet számára, egy szent természeti érték, amelyehez hasonló 

masszívum nem található Romániában.” (Prof. Alexandru Borza, 1933) 

2.1. Földrajz 

Az RNP területe része a Retyezát-hegységnek és a Déli-Kárpátok Godeanu-Retyezát hegycsoportjának, amely 

- -i hosszúságig terjed. 

2.2. Földtan 

Földtanilag a Retyezát-hegység kristályos közetekből épül fel a Dunai-Régióban , déli részét üledékes kőzetek 

alkotják. Az RNP legcsodálatosabb részét a biotites granidiorit (az oldalak felé) alkotja, közrezárva két széles 

agyagpalával (keletről és nyugatról). 

Az üledékes autochton szerkezet, a déli részén helyezkedik el, felső jura-közép kréta mészkőből és közép-felső 

kréta mészkőből áll a Retyezát-Mészkőhegység (amely a Kis-Retyezát része). 

2.3. Domborzat 

A Retyezát-hegység egy különálló földrajzi egység, magas gerincekkel, számos 2000 méter feletti csúcsokkal 

(Peleaga csúcs 2500 m-t is eléri), így el lehet látni, akár a 200 m-re levő hegységig is. Magasságát tekintve 500 

m-től (ahol a Nagy folyó elhagyja a hegységi régiót) és a Peleaga-csúcs egy 2000 m feletti domborzatot 

eredményez. 

A hegység két párhuzamos K-Ny irányú gerincből áll. Az É-i gerinc 18 km hosszú, de nem csökken 2000 m alá, 

és körülövezik a következő csúcsok: Zlatna (2142 m), Sesele (2278 m), Judele (2333 m), Bukura (2433 m), 

Peleaga (2509 m), Papusa (2508 m), Lancita (2098 m) és Bradetul (1861 m). Ezektől a második leganagyobb 

magsságok É felé nyúlnak el magába foglalva a Retyezátot (2482 m), vagy a Nagy-csúcsot (2346 m), amíg az 

alcsonyabb csúcsok D felé terjednek Szent-Mária (2400 m), Slaveiu (2347 m). A D-i magasságok magába 

foglalják a következőket: Nagy Stanulet (2030 m), Iorgovan-Köve (2014 m), Fehér (2005 m), Dragsanu (2080 

m), Custura (2457 m), Lázári (2282 m) és Kis-Pilugu (1463 m). A Piule-Plesa (2081 m) és a Strunele csökkenve 

ágazik el ezektől a magasságoktól. 

A kapocs a két magaslat között a Custura- és a Papusa-csúcsok , amelyek elválasztják a Barbat-folyó 

medencéjét a Peleaga-völgyétől. 

A Kis-Retyezát magába foglalja a Dragasan hegységet, amelyet agyagpala és granidiorit épít fel, a Mészköves-

Retyezát a: Piule-, Fehér-, Iorgovan-Köve- és a Kis-Stanuletii-csúcsokból áll, amelyek a Godeanu-hegységgel 

kapcsolják össze. 

2.4. Vízrajz 

A Retyezát-hegység egy magashegység magas nedvességtartalommal, a Déli-Kárpátokban a legtöbb 

vízfolyással , és egy csendes sűrű vízhálózattal rendelkezik, amelyek két irányba ágaznak el. A Maros-folyó a 
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Strei-folyóval a következő folyók vizeit gyűjtik össze: Barbat, Serel, Fehér-Riu, Paros. A nagy-folyó, mint egy 

mellékága a Strei-folyónak összegyűjti a következő folyókat: Nagy-Lapusnic, Zlatna, Riusor, Nucsor és 

Sebisel.A D-i részét a Nemzeti Parknak átszeli a K-i Jiu , amelynek mellékága a Buta, Lázári és a Piligul. 

Az egész hegység területén 58 glaciális tó található a Retyezát Nemzeti Park területén 1700-2300 m-es 

magasságokban elhelyezkedve. Ezekből következésképpen megjegyzendő: magasság m – mélység m – terület 

ha. A kiemelt értékek ezeknek a paramétereknek a maximumát jelentik: Bucura-tó (2041 – 15,7 – 8,86), 

Zanoga-tó (1997 – 29 – 6,50), Fekete-Tau (2025 – 24,8 – 4,04), Glaseul-tó (2040 – 20,5 – 3,68), Nagy-Custura-

tó (2270 – 9,0 – 2,78) és Taul Tapului-tó (2160 – 5,9 – 2,28). 

A vízrajzi hálózat jelenleg a Nagy-folyó és a Strei-folyó medencéiben (akkumulációs tavak, eltérések, 

gyűjtések) mennyiségileg és minőségileg fontos változást okoznak a Retyezát nemzeti Park folyóinak és 

tavainak a vízrajzában. 

2.5. Éghajlat 

Az éghajlati kondiciókat a Retyezát-hegységben megalapozza, a határos meterológiai állomás felvételei, a Ikrek 

laboratórium (1770 m) és az ICAS állomás Stinisoará-n. 

A megérkezett meleg mennyisége a lejtőkön csökken a magassággal. A következő értékeket kíszámítva 

(kcal/cm²/év): sugárzás 700 m – 115; 1000 m – 112; 1500 m – 108; 1800 m – 105; 2000 m – 103; és 2500 98 

kcal/cm²/év, minden 100kcal/cm²/év alatt és a D-i kitettségű lejtőkön, ahol ezek az értékek 160 kcal/cm²/év 

értéket közelítik. 

A léghőmérséklet csökken függőleges irányban, a termikus gradiens 0,3 – -0,7 

-es 

magasságban) és 196 nap között változik (1800 m-es magasságban). 

A légnedvesség kisebb mértékben változik a magassággal 74-75%-ról a lejtő lábánal 85-87%-ra a lejtő tetején, a 

maximális értéket május-júniusban (90-92%) éri el, a minimális értéket októberben (80% alatt). A száraz 

jelenséget a kevés csapadék okozza, ami általában ősszel a csúcsokon jellemző. 

A ködös napok száma 50-70 nap körül alakul, a hegylábaknál 250 nap/1800 m-es magasságban és közel 300 nap 

a magas csúcsokon. 

A napsütéses órák száma függ a ködfoltoktól, a hegylábaktól 1300 óráról csökken 950 órára a csúcsig meleg 

időszakban, amíg télen a különbségek vertikális kisebbek (600-800 óra). Az éves napsütéses órák száma 1850-

1900 óra a hegylábaknál, és 1600 óra a csúcson. A napos és az árnyékos lejtő részei között változik az éves 

közép 200-250 óra a hegylábaknál, és 100 óra alatt a csúcsokon. 

Az atmoszferikus csapadék nem egyenletesen jelentkezik, függ az atlanti és a mediterrán légtömegektől. Az 

éves átlagértékek nőnek a magasságal 900 mm-t is elérve a hegylábaknál, és 1300 mm-t a közepes 

magasságokban. Az erdők felső határánál (1600-1800 m) több csapadék hullik, mint 1300 mm, és a lejtőkön 

érintkezve a szelekkel (Ny, É-Ny és D-Ny) a csapadék eléri az 1400 mm-t is. A legtöbb csapadék júniusban 

(1200-1500 mm ) a legkevesebb szeptemberben-októberben (500-700 mm) esik. 

Hóhullás 1800 m alatti magasságban fordul elő október-november elején, az utolsó hóhullás április-május elején 

van. A havas napok száma a hegylábaknál 60-80 napról 125-130 napra nő a csúcsok felé és 2000 m fölött 

hóhullás az év minden hónapjában előfordulhat. A közepes hóréteg vastagsága nő 70-80 cm-től a hegylábaknál 

90-100 mm-ig a csúcsokon, de a maximális értéket 1,0-1,4 m-t is elérheti. Ez függ a talaj felszíni rétegeinek 

elhelyezkedésétől, vastagabb az É-i ljetőkön és véknyabb a D-i lejtőkön, ahogy a szeles lejtőkön is. 

A jellemző szélirányok: É-i, É-K-i. Ezek éves gyakorisága nő a magassággal és eléri a 94-95%-ot a 

hegygerincen, ahol a szélcsend kivételt jelent. Ellenkező esetben a völgyekben egy csendes periódus jellemző 

30-40%. A szélsebbesség nő a magassággal 2-3 m-ről a hegylábaknál, 10-11 , de akár 14 –t is elérhet a 

csúcsokon. 

Mint éghajlat többletnek, mint az esőcseppek által erős ütésnek kitett lejtők, a nedvességtartalma a felhőknek 

szétszóródik és felhalmozódik a hó a szél által. Szóródásnak kitett talaj túl erős fagyáskor ki van téve az alpesi 

és a szubalpesi vegetáció egy erős éghajlati tűrésnek, erőltetve hogy alkalmazkodjon az egyenetlen éghajlati 

jellemzőknek. 
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2.6. Talaj 

A középső és felső régióban 700-1650 m között savas litológiai alsórétegben egy üledékes takaró áll, melyet 

bükkfa, lucfenyő, erdei fenyő, másodlagos gyep takar, savas kambisol (barnatalaj) és barna öntéstalaj egy 

hosszú kiterjedésben jellemzi. A Retyezát Nemzeti Park mészkőrétegének D-i határának néhány régiójában 

fejlett alkáli-bázikus talajok, rendzina, vagy barna eumezobázikus barnatalaj található. 

1200-2300 m-es magasságokban a luc-, erdeifenyő régiójában és a szubalpesi és alpesi emeleteken, a 

megszilárdulás folyamatát savas és erősen savas bioakkumuláció jellemzi. Itt a talajokat egyszerű szerkezetű 

fejlett törmelékes talajréteg alkotja – a lejtő lábánál, és a csúcsokon finom szerkezetű gránitos, köves réteg 

uralkodik. A fő völgyekben, a glaciális eredetű talajon moréna takaró réteg található. Így a lucfenyőrégióban 

1250-1650 m között, a talajok a következő típusokat követik: kambisol (barna savas talaj), barna öntéstalaj, 

podzol vagy tőzeg podzol. 1700-2300 m között nedves szilikátos vagy litoszol uralkodik. A mészkő ugyanazon 

magassági intervallumában ezeket a talajokat fejlett rendzinák, litikus rendzina, rendzinás litoszolok fedik, 

azonos sorozatú rétegekkel. 

2.7. Vegetációs övezet 

Geomorfológiai, klimatikus és vegetációs nézőpontból a következő három övezetet megtestesíti a: hegységi öv 

(csúcsok és völgyek 650-700 m-től, 1650-1700 m-ig, a lucfenyőktől a fenyőerdők határáig), szupalpesi öv 

(1650-2300 m között), és az alpesi öv (2250-2300 m felett). 

A hegységi öv kristályos agyagpalán, granodioriton és részben mészkövön alakult ki, hosszú, meredek lejtőkön 

is jellemző, de sík területen is előfordul, a modellező ügynökség a folyóvíz és a fluviális erózió létét is 

bizonyította. Az éghajlat hideg, és viszonylag nedves, jellegzetes pluviális, a termikus kilengés több, mint 18 

-nél és gyenge szelek 7 

jellemzik. Az erdős vegetációból kiindulva, amely szinte mindent teljesen befed, ez az övezet 3 övből tevődik 

össze: 1) hegységi öv (650-700 m) tölggyel, gyertyánnal és hárssal a napos lejtőkön; 2) középső hegységi öv 

(750-1300 m) bükkel, erdei- és lucfenyőerdőkkel és 3) felső hegységi öv (1300-1760 m) boreális lucfenyő 

erdőkkel. 

A szubalpesi övben néhány rétegen, meredek lejtőkön, folyó és vízesésnél viszonylag sík rétegek találhatóak, 

melyeket az eljegesedés és a kiroplanáció megformált. A Riss és a Würm eljegesedési periódusokban, összetett 

eljegesedési folyamatok zajlottak az övekben, melyeken különleges mikrorelief alakult ki morénával és glaciális 

tavakkal; a völgyeket a pleisztocén eljegesedés alakította ki. Az erdők felső határa felett morfológiailag egy 

törmelék sorozat alakult ki tengeri tömbből, melyet gleccserek és kőfolyások követtek. Az éghajlat hideg és 

nedves, - -os éves (fent) középhőmérséklettel,a relatív nedvességtartalom 80 %. A 

csapadék 1300 mm felett va, ami hóhullást és negatív hőmérsékletet eredményez novembertől áprilisig. A 

szubalpesi övet a lucfenyőerdők határától a hegységi fenyőbokrok (Pinus mugo) követi, melyek 2300 m-t is 

elérik. Duschekia (Alnus) virdis bokrok vagy Rhododenron myrtifolium bokrok kevésbbé elterjedtek. A borókás 

tisztás után gyom nyer magának teret. 

Az alpesi öv magába foglalja a legmagasabb csúcsokat, ez egy kicsi terület (30% alatt), mely granodioriton és 

kristályos palán fejlődött ki, melyet törmelék és köves lejtők fednek be (Coltii Pelegii, Bucura, Judele). Az 

éghajlat egyes, a csapadék 50-70%-a hó formájában hullik, több mint 250 a fagyos napok száma, 1600 a 

napsütéses órák száma. A hóréteg eléri a 2-3 m-t a csúcsokon, és majdnem 1 m-t a védett területeken. A hó 

lassan olvad, és a szél nagy sebességeket ér el. A Román Kárpátokban a belső határa az alpesi övezetnek a 

Retyezátban van, alacsonyabban, mint más európai hegységeknél. 

Talajjal és alpesi vegetációval borított területek kis szóródásúak. Jellegzetesen az elsődleges rétegeken 

megemlíthető a Carex curvula alacsony bokrokkal loiseleura és Vaccinum gaultheriodes, saxycole 

phytocoenosis és néhány Salix herbacea egyesüléssel. 

2.8. Flóra és vegetáció 

Nyárádi a monográfiájában a Retyezát flóra és vegetációjában 1958-ban 1042 taxon jelenlétét jegyezte fel, 

melyekből 112 a belső alpesi öv mészköves területein jellemző. 

A jelenlegi leírásokban 1186 comophyta fajt, 104 alfajt és 312 variációt jegyeztek fel, melyeket 384 

nemzetségbe és 80 családba rendeztek. A ritka fajokból kiemelve a szerző kutatásából a következőket 
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említhetjük meg: Diphasium alpinum, Dianthus glacialis, Draba carinthiaca, Pedicularis exaltata, Primula 

halleri, Astragalus australis, Erigeron uniflorus, Artemisia eriantha és Nigritella rubra. A Retyezát hegység 

génközpontja az olyan fajoknak, mint a Hieracium genus (257 taxon) és Poa (31 taxon). Más taxonok, 

különösek az ország flórája szempontjából (Barbarea lepuznica, Pedicularis baumgartenii, Centaurea retezatenis, 

Oxytropis jacquinii var. retezatensis) élőhelye itt található. A területen végzett flóra geografikus elemzése során 

legjellemzőbb az eurázsiai faj (44%), cirkumpoláris interferenciával (13%), alpesi (9%), európai (12%), déli 

(6%), endemikus (7,2%), policorous (3,4%) és adventív (1,4%) elemek. A Retyezát flórája 62 endemikus fajt 

foglal magába, amelyből néhány csak itt található. Az utóbbi kategória magába foglalja a következőket: Draba 

dorneri, Rubus retezaticus, Carsuus lobatiformis, Festuca pachyphylla, Trifolium retezaticum, Hieracium 

borzae, Hieracium nigrilacus, Dianthus kitaibeli var. hunyadensis, Draba simonkaiana f. Retezatensis, Papaver 

pyrenaicum ssp. Corona sanctistephani var. retezaticum. 

A 61 természetes-füves vegetáció és erdős közösség alkotja a következő vegetációkat: sziklás hasadékban (4 

társulás), szilikátos (39 társ.) és mészköves törmelék (4 társ.), az örök hófedte területeken (7 társ.), a hegységi 

völgyekben (7 társ.), hegységi patakokban (5 társ.) és az eu-mezo vagy oligotróp mocsarakban (4 társ.). 

Gyepek és alacsony alpesi bokrok savas alsórétege magába foglal 7 társulást foglalnak magukba, egyesek 

mészkövön 4 társ. és mezofilán 1 társ.-t. Az európai lombos erdők és bokrok 8 fajt és a tűlevelű és boreális 

bokrok 6 fajt foglalnak magukba. 

A bryophyták száma az RNP-ben 380 taxon, 141 faj és 65 család. Ezekből 88 faj a Hepatice csoporthoz tartozik 

és a többi 292 faj magába foglalja a 16 faj Sphagnum – a Musci csoportot. 

A következő fajok újak a tudomány vagy az ország számára: Polytrichum x steureacii, Cephaloziela elegans, 

Encalypta affinis, Schistidium rivulare és Timmia comata. 

Az írásában 27 lyhentológiai társulás van leírva és jellemezve a tudományos rezervátumából az RNP-nek, és 

tanulmányozva az összetételét és a biomasszáját a bükk közösségeknek, a vegyes erdőknek, a hegységi és a 

színes lucerdőknek, a boróka helyét és a szubalpesi gyepeket. 

A lápok, mocsarak, a glaciális tavak és a folyók alga flórája és vegetációja 631 faj alkotja, 149 gén és 59 család. 

Az endemikus alga közösségeket az RNP-ben Momeu és Péterfi (1992) tanulmányozta. A többi 157 faja 

található ott az endemikus micromicétáknak és 197 taxonja a macromicétáknak. 

2.9. Erdők 

Az RNP-hez tartozik az erdőknek több mint a fele, már 1948 előtt. Kendeffy György, aki betiltotta a 

fakitermelést és a legeltetést a központi részén a parknak, és főleg a jelenlegi tudományos rezervátum területén, 

megvédve ezt a kygenetikus rezervátumot. Az RNP többi erdőiben a tűlevelű erdők fakitermelése végre volt 

hajtva, természetes regenerációval 1880 után. Az első Világháború után a tűlevelű fákat Piciorul Coltului, 

Gemenele és Lancitei kivágatta. A nacionalizmus után az RNP erdő tervezés 1951-ben és újratervezés alá voltak 

vetve 1965, 1975, és 1986-ban, ők egy megkülönböztető egységet hoztak létre 9244,1 ha-nyi területen 1975-

ben, de az ezt követő évtizedben levágták 217,5 ha-al, és a hely tisztításának következtében, ami az 

akkumulációs tó medrében van, mint egy másik hidrotechnicai eredményt hajtották végre. Ennek az erdőnek a 

terülte 212 telekre van felosztva, 2 brigádhoz tartozik és 7 erdészeti hatáskörhöz. A terület legnagyobb részén a 

fakitermelés nem vitték véghez, és a sziklás területek összege 654,2 ha. Sajnálatos módon az erdő rezervátumok 

nem foglalják magukba a hegységi fenyőt (Pinus mugho). Az RNP-ben álló fák (9026,6 ha) magába foglalják az 

alábbi fajokat: luc (81%), bükk (12%), fenyő (4%), nyír (2%) és más lombos fajokat (1%). Ezek természetes 

feltételek, az RNP erdőinek 57%-a tartozik a természetes és a produktív típusba, nem módosítják antrópikus 

hatások, 4% természetes szubproduktív, 27% részben természetes eredetű, 10% természetes eredetű, és csak 5% 

mesterséges eredetű. 

A Gemenele vagy a Zlatna völgye tudományos rezervátum magába foglal (1986-os tervezés óta) 89 parcellát, 

1207,6 ha-t , a többi 1800 ha hegyi fenyőt (mugho) tartalmaz Pinus cembre-val és Duschekia viridis-el, tiszta 

hegyi fenyő helyekkel, alpesi bokrokkal (tartalmaznak Salix silesiaca, Juniperus sabina, Rhodenron myrtifolium, 

Bruckenthalia spiculifolia, Vaccinum vitis idaea, Vaccinum myrtilus), alpesi bgyepekkel, tavakkal, tőzeggel, 

kőtörmelékkel, és alpesi üregekkel. 

A Rezervátumban a luc dominál (61%), ezt követi a bükk (17,6%), a nyír (9,7%), amíg a fenyő, a 

vörösberkenye, juhar és nyárfa együtt 11,7 %-ot tesznek ki. Minden kort egy évhez viszonyítanak a 180 évhez 

(és több), a következő évcsoportoknak túlsúlya van: 81-90 év (16,8%), 101-110 év (12,9%), 51-60 év (11,1 %), 
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121-130 év (10,4%), 151-160 (6,1%) és 41-50 év (5,8 %), míg a többi csoport kisebb, mint 3,6 %, összesen 12,8 

%. Egyenetlen és relatív egyenetlen év áll a rezervátum 58,9%-ban az erdős területekből. 

A tudományos rezetvátumban 7 erdő minta megkülönböztethető: 

Tiszta hegyi bükk, a rezervátum belső területén helyezkedik el, a Gura Zlana-tól (800 m), 1100 m magasságig, 8 

%-ot foglalva magába az erdő területéből. Ezeket közepes/magas termékenység jellemzi, viszonylag egyenetlen 

év és egyenetlen évszerkezet és nagy sűrűség jellemzi (0,8-0,9) . 

Fenyő-bükk, 1100-1200 m magasságban helyezkedik el (56,7 ha-4,7 %), közepes/magas termékenység, 

egyenetlen évszerkezet és nagy sűrűség jellemzi (0,8-0,9) . 

Vegyes luc, fenyő, bükk a bükk és a nyír érintkezési zónájában helyezkedik el (1180-1250 (1300)m) és kisebb a 

részesedése, mint az előzőeknek. Ezeket magas/közepes és közepes/magas termékenység, egyenetlen 

évszerkezet és nagy sűrűség jellemzi (0,8-0,9) . 

Luc-bükk szintén ezeknek a fajoknak az érintkezési zónájában helyezkedik el, magas arányban (16,2%), 

magas/közepes termékenység jellemzi, különböző szerkezet (viszonylag minden év, egyenetlen év vagy relatív 

egyenetlen év) és a sűrűség 0,5-0,8 között mozog. 

Luc-fenyő nagyon kis arányban vannak jelen (1,7%), közepes/magas termékenység jellemzi, egyeetlen év, és 

majdnem teljes sűrűség (0,7). Ez a tagoltság eltérő eloszlást mutat a rezervátumban. 

Tiszta luc populációk 387,4 ha (32,1 %) 1300-1700 m-es magasságokban helyezkednek el. Ezeket 

közepes/magas (56,7%), magas/közepes (27,0 %) termékenység jellemzi. 

Ezekben a luc erdőkben minden szerkezeti típus megtalálható, az egyenlőtől, a többesig, de a viszonylag 

egyenlő dominál. Általában ezeknek a sűrűsége 0,7-0,9 között változik, de 0,6 és ritkábban 0,3-0,5 is előfordul. 

Részben a csökkenő sűrűség a szélnek köszönhető-kopasz fák, mint egy higánikus operációt tévesen 

megengedve a rezervátumban, melyhez a hozzájárulást a Természeti Örökségek Komissziója ”parancsba adja, 

hogy eltöröljék a szelet-kopasz fákat, fenntartva a higéniát és megelőzve az ártó rovarok elterjedését” 

Vegyes luc-cédrus alkotja a legnagyobb kiterjedést a rezervátum területén (420 ha – 34,8% -a az erdőnek), így 

egy jellegzetes mintája a Retyezát Nemzeti Parknak és a Retyezát hegységnek. Magába foglal jellegzetes 

alárendelt termékenységet, részben közepes, különböző összetétellel, jellegzetesen többes és többnyire alacsony 

sűrűség (0,3-0,5) és ritkán alacsonyat (0,6-0,8). 

Mint részben származtatott típus, berkenye és nyír van megjegyezve néhány esetben. 

Dendrológiai különlegességként, ahogy megfigyelhető volt: a nagy magasságokban levő populációja a Scots 

pine-nak, mint két oszlopos formája a lucnak (gyakran a felső határa az erdőknek) és különlegesen a Scots pine-

nak. 

2.10. Gyepek 

15 gyep társulás van leírva, 7 mely savas aljzaton helyezkedik el, 4 mészkövesen, és 1 mezofilikus jellegű. 

Savas aljzaton a legnagyobb gyakorisága van a: 

• Festuca aeroides, Agrostis rupestris-es és Potentila aurea-s gyep – nagyon széleskörű az alpesi emeleten; 

• Carex curvula, Oreochola disticha, Primula minima-s gyep – hegygerincen, és a magas csúcsok tetején 

helyezkedik el, és 

• Nardus stricta, Viola declinata és Centareura nervosa-s gyep – elterjedt a szubalpesi régióban. 

A többi 4 gyep társulásnak kisebb az aránya. Juncus trifidus, Loiseria procumbens (a csúcsokon és platókon), 

Vaccinium gaultheroides (hegygerincen és keskeny tarajokon) vagy Poa molinerii és Festuca pachyphylla –s 

gyep – füves kőtörmeléken. 

A mezofila gyepeket meghatározza a Festuca rubra és Agrostis capillaris széleskörűen elterjedt a Retyezát 

Nemzeti Park hegységi övén belül. 
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A közepes termékenysége ezeknek a gyepeknek nem emelkedik túl a 3000-3500 kg/ha-on a szupalpesi övben és 

2000 kg/ha az alpesi övben. 

2.11. Egyébb vegetáció kategóriák 

A sziklás hasadékok vegetációját az RNP-ben 4 társulás határozza meg: Asplenium trichomanes és Poa 

nermoralis; Silene lerchenfeldiana, Senecio glaberrimus; Asplenium viridae, Cystopteris fragilis és Saxifraga 

paniculata; Saxifraga marginata ssp. Rochelliana és Gypshophila petraea. Szilikátos kőzettörmeléken ezek a fa 

társulások le vannak írva és meghatározva: (1) Poa cenisia ssp. Contracta and Orxyria digyna; (2) Verinica 

baumgartenii és Saxifraga bryoides; (3) Silene acaulis és Saxifraga bryoides. 

Mészköves kőzettörmeléken a négy megjegyzendő társulást meghatározza a: Papaver corona –sancti-stephani; 

Galium anisphillon és Acinos alpinus ssp. Majoranifolus; Rumex scutatus és Doronicum columnarae; Saxifraga 

aizoides és Saxifraga moschata. 

A gyepek a hegyi völgyekben 7 társulásba vannak rendeződve, melyeket meghatároz a: (1) Saxifraga 

heucherifolia és Aconitum tauricum; (2) Adenostyles alliare és Doronicum austricum ; (3) Heracleum 

sphodylium ssp. Transsilvanicum; (4) Duscheckia viridis és Salix silesiaca (5) Hypericum richerii ssp. 

Grisebachi és Calamgrostis villosa; (6) Deschampsia caespitosa; (7) Rumex alpinus. 

A hegyi patakok társulását meghatározza: (1) Cardamine amara és Chrysosplenium alternifolium; (2) 

Cardamine opizii; (3) Saxifraga stellaria és Philonotis seriata; (4) Caltha laeta; (5) Doronicum carpaticum és 

Saxifraga aizoides. 

Van 7 olyan táesulás, melyeket ugyanazon szerző írt le, a nyugati havas területeken, 4 társulás a mocsaras 

területeken (eutrófikus, mezotrófikus, és oligotrófikus). 

2.12. Fauna 

Az emlősök faunáját az RNP-ben magába foglal 26 fajt, melyek 4 osztályba vannak rendeződve: rovarevők, 

rágcsálók, húsevők, és artiodactilok. Az utolsó kategória jellemzői: Rupicapra rupicapra, Cervus elaphus és Sus 

scorfa. A fő húsevők: ursus arctos, Lynx lynx, Felis silvestris, Carnis lupus, Vulpes vulpes, Martes martes, 

Martes foina, Meles meles és Lutra lutra. 

A rágcsálókat képviseli a: Lepus europeaus, Sciurus vulgaris, Marmota marmota, Muscardinus avellanarius, 3 

faj a Microtidae családhoz és 2 Muridae családhoz tartozik. A rovarevőket képviseli a: Erinaceus europeanus, 2 

faj Sorex és Talpa europea. A Rupicapra rupicapra populációk megközelítőleg 2000 egyedet fogalalnak 

maguknak és ezek száma folytonosan csökken, amíg a medvék száma szignifikánsan nő. 

Az RNP madárfaunája 82 madárfajt foglal magába, melyből 60 döntő költő, 11 lehetségses költő, és 11 vándorló 

faj, télen vagy aktuális vendégmadár. 

A bükkerdőkben, olyan fajok találhatóak, mint a: Fringilla coelebs, Turdus philomelus, Phylloscopus collybita, 

Troglodytes troglodytes, Dendrocopus leucotos és Ficendula parva. Tajga fajai találhatóak itt, mint: Parus ater, 

Pyrrhula pyrrhulla és Dryocopus martinus. A madár populáció sűrűsége ebben az ökoszisztémában 469 pár/ és a 

biomassza közelíti a 30 kg/ -t. 

A mészköves Retyezát bükkében a következők jellemzőek: Parus ater, Turdus torquantus, Sylvia atricapila és 

Erithacus rubecula és Phoenicurus phoenicurus. 

A vegyes erdőkben a következő fajok gyakoriak: Fringilla coelebs, Erithacus rubecula, Parus ater, Troglodytes 

troglodytes, Regulus regulus, Pyrrhula pyrrhula, Parus cristatus, nucifraga caryocatactes. Igy itt számos tajga faj 

megtalálható: Bonasus bonasia, Dryocopus martius, Picoides tridactylus. 

A lucerdő határán Erithacus rubecula jellemző, melyet a Troglodytes troglodytes és a mugho pine –

Phylloscopus Collibrita és Prunella modularis követ. 

A szubalpesi övben Anthus apinoletta költ és a tó körül Perdix perdix és Eudromias morinellus van. Az alpesi 

üres sziklákat benépesíti a: Prunella colaris, Phoenicus ochruros, Falco tinnuculus , Anus melba, nagyon ritkán 

Aquila chrysaetos. Három a korábbi Retyezát legjellemzőbb fajaiból – a Gypaetus barbatus, a szürke keselyű 

(Gyps fulvus), és a fekete sas (Aegypius monachus) kihalt az évszázad első felében. 
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A kétéltűeket és a hüllőket 14 faj reprezentája: 5 kétéltű – Triturus alpestris, T. Vulgaris, Bombina variegata, 

Bufo bufo és Rana temporaria és 9 hüllő – Lacerta agilis, L.vivipara, Laerta muralis, Angus fragilis, Elaphane 

longissima, Natrix natrix, Vipera ammodytes, V. Berus, és Coronella austriaca. 

3. II. Emberek és természet 

3.1. Szomszédos lakóhely és a bemeneti út 

A lakóhelyeknek is az RNP körül van egy speciális történelmi, etnográfiai, folklór és turisztikai érdekeltsége. 

Az RNP-n belüli települések nem emberi lakóhelyek. 

Az RNP-t a Tara Hategului – medence irányából lehet megközelíteni, a Hateg városon keresztül, vagy a nyugati 

Jiu völgye felé, Uricani és Cimpului Neag-on át. 

Hateg (310 m tszf) – a város a Strei és a Nagy folyók elágazásánál fekszik, a XIII-XIV században is jelen volt 

Románia közepén, mint egy társadalom. Az ipari gazdaság (élelmiszeripari, textilipari, erdészeti) és a 

mezőgazdaság – gyümölcs termelő központ, két nemzetközi út szeli át (DN66, DN68) és a Petrosani – Simeria 

vasútvonal, Subcetate-n keresztül. A távolság ezen településhez vezető utak és a hegyláb között 5-12 km és 

atszelik még másodlagos utak és buszutvonalak. 

Sarmisegetuza (530 m tszf) – a hegylábtól 5 km-re fekvő község. A helyi archeológiai maradányok 

(amfiteátrum, fórum, templomok, villák) és az archeológiai múzeum bebizonyította az Ulpia Traiana 

Sarmisegetuza kolóniák fejlődését, a román várost Traian uralkodó talált meg, Dacia meghódítása után (108-110 

A.C.), adminisztrarív és kulturális központja volt a Román Daciának. Mezőgazdasággal és állattenyésztéssel 

foglalkoztak. 

Clopotiva (490 m tszf) – a község a hegy lábánál fekszi, 16,5 km-re Gura Zlata kunyhóitól, és a kezdőpontja az 

50km-es erdős útnak Gura Bucurei felé, Gura Zlatna-n, Gura Apei –en keresztül, és A Rotundei elágazásig. 

Dáciai lakóhely Román maradványokkal, 1360-ban alapult. Erdő és szikla képzőművészet. 

Riu de Mori (500 m tszf) – festői község , egy erdei úttal az RNP-be a Riusor völgyén keresztül, vagy a Brazi-

Gura-Zlatna kolónián keresztül. Központja a Retyezát Erdők körzetének. Mezőgazdasági és állatenyésztési-

pásztor tevékenységekkel foglalkoznak. 

Nucsoara (637 m tszf) – a községet úton el lehet érni vagy Ohabatól, a Piatra vasútállomás alatti autópályáról a 

Pietrele kunyhók felé, Cirnic előtt (2 km) az útat gyalog kell folytatni (1 óra) vagy lóháton az RNP bejáratáig. 

Hobita (534 m tszf) – hegységi község a Barbat folyó völgyében, 6 km-re Pui-tól (út, vasútállomás). Ahonnan 2 

erdei út vezet a Balea kunyhókhoz vagy Margusa felé (10 km). A megközelítés könnyebb a nyugati Jiu 

völgyétől, ahonnan az út közelebb van a hegyhez. 

Uricani-tól (925 m tszf) – bányász város, a Buta kunyhók felé vezető emelkedőn, Neag mezején keresztül (850 

m tszf) lehet eljutni, egy régi pásztor tradiciós és szénbányász (előkészítik a faszenet) településre., jelenleg is 

megtalálhatóak a felszínen a szénbányászat nyomai. 

Az erdei út a régióban egy könnyű elérhetőségnek az RNP-hez megfelelő járművel (jeep). A legfontosabb erdő a 

Nagy folyótól balra Clopotivánál és Brazi-nál Gura Zlatnával, Gura Apei-nél és folytatódik (elmaradottan) 

Lapusnicul Mare völgy felé a Bucurei kapuig. Itt ágazik el a Ses és a Kis Lapusnic folyó. Ez az útvonal 1985 óta 

túristaútvonal az RNP központi zónájába, Caldarea Bucurei előtt, 1,5 óra mászás után. 

3.2. Turisztikai alapok és látogatható útvonalak 

Általában az RNP egy hegyi túra körében látogatható, a turisták menedéket találnak a kunyhókban: Pietrele 

(1480 m magas – 230 hely), Buta (1550 m magas – 72 hely), és Gura Zlatna (775 m magas – 188 hely). Igy ők 

aludhatnak saját sátraikban különböző településeken, ahol a kempingezés engedélyezve van. A Baleia kunyhók 

némileg messzebb vannak az RNP-től (1410 m magasságban – 135 hely). A parkon belül a Gentiana menedék a 

Pietrele völgyben található meg, kis távolságra a Pietrele településtől. Gura Zlatnaban a turisták az erdei 

kunyhókat használják. Ezek közül , csak Gura Zlatna és Baleia kunyhók elérhetőek motorbiciklivel. Jelenleg 

más kunyhó Riusor-on található. A nyári főszezon kb. 100 nap, ezek a kunyhók menedéket nyújtanak 200 (300) 

turistának, és 200 (250) másik használja saját sátrait.. Ezektől a csendes, sűrű kunyhók hálózatától (több vagy 
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kevesebb mostanában) jelzett utak indulnak ki, felfűzve számos turisztikai érdekltségű pontot, az RNP-n belül. 

A Retyezát hegységben 44 különböző hosszúságú idegenforgalmi út, időbeliségben, és fokozatosan nehezülő 

utak vannak meghatározva, melyek az RNP különböző pontjait kötik össze. Ezek közül két út a tudományos 

rezervátumhoz vezet, és ezt követi csak különös engedéllyel a Romániai Akadémia – a Természetvédelmi 

Örökségek Bizottsága (CNM). 

A terület természetes szerkezetének következtében, ezek az utaknak van néhéz szakasza is, amelyek küzdelmet 

követelnek és megnövekedett figyelmet a balesetek elkerülése végett. Tehát az utak többsége hosszú és nagy 

szintkülönbségeket tartalmaz. 

Az RNP-n belül, nincsenek speciális lejtők téli sportokra specializálódva (sí). A mentő csapat („Salvamont”) 

Hategben van. 

3.3. Jelenlegi antrópikus hatások és következmények 

A Retyezát hegység központi fekvése a Déli Kárpátokon belül egy erős orográfiai régiót eredményez, ahol 

néhany természetes ökoszisztéma megmaradt, mely figyelemre méltóságát megőrizte a nehéz elérhetőség. 

Szerencsére az RNP már azelőtt létrejött mielőtt kialakultak az úthálózatok a régióban, amelyek csökkentik a 

hatását a szomszédos hegységeknek. Ezeknek a természetes körölményeknek köszönhetően, a Retyezát 

napjainkban egyike a legeredetibb hegységeknek a Román Kárpátokban. Ennek ellenére a II. Világháború 

következményei összekapcsolva a különböző természeti csapásokkal (földcsuszamlás, erdőtűz, szél által 

kidöntött fák) nagy hátrányt okoztak a természetes ökoszisztémák sértetlenségében. A különleges nagy tűz volt 

1943-ban. Csapadék hatalmas pusztítást végzett nagy területén a lucfenyőnek és a mugho pine-nek. De a 

Természetvédelmi Bizottság átszervezésre került a Romániai Akadémia irányítása alatt 1950-ben és a erdőért 

felelős hatóságok döntő részvételével; az RNP és különösen a tudományos rezervátumok, alá voltak rendelve 

egy pontos védelmi rendszernek, ami hatékonyságot eredményezett, amit a Nemzeti Park jelenlegi állása is 

mutat. 

Jelenleg, az új gazdasági-szociális környezetben , az emberi hatások a legveszélyesebbek az RNP szubalpesi és 

alpesi emeleteire, amilyen a legeltetés, a szervezetlen idegenforgalom és a mugho pine pusztítása. 

Az újra bevezetett magatartás, miszerint a marhák legeltetése néhány területén az RNP-nek túlterheléshez, a 

gyep és a flóra pusztulásához és a vékony talaj eróziójához vezet. A marhák közlekedése az idegenforgalmi 

útvonalakon súlyos károkat okoz a tájképben. 

A szervezetlen és kontrollálatlan idegenforgalom tiltott területen való kempingezéshez vezet, és elpusztítja a 

mungo pine-t tüzelésre használva, tábortüzet gyújtva, és maguk mögött hulladékot hagynak, amelyek mind 

hatással vannak az ököszisztéma egészére és a tájképre. 

A tudományos rezervátum izolált higénikus operációjának vannak negatív következményei, hogy teljesen 

szüneteltetik az engedély nélküli átjárást vagy részleges átmenetet a rezervátumon keresztül , melyet gyep vesz 

körül. 

Egy nagyon súlyos hatás az RNP teljes egészén, hogy a jelenlegi előírás olyan lesz, mint a hidrotechnikai 

tervezés (védőgát, kaptúra), amelyek változásokat okoznak majd az RNP ökológiai jellemzőiben. 

4. III. Természetvédelem 

4.1. Történelem 

Az RNP 1935 március 22-én alakult meg, egy törvényes rendelet keretében, az elhatározást a Miniszteri Tanács 

Újság 593. Számban publikálták. A hosszú-végleges erőfeszítést megelőzte a tekintélyes tudományos és 

természetvédelmi tevékenysége a nagyszerű Kolozsvári Egyetem botanikusának, prof. Alexandru Borza-nak 

(1887-1971), aki nyomatékosította 1916-ban és klsőbb 1928-ban, hogy a Retyezát-hegység kiválasztott, hogy 

egy igazi nemzeti parknak adjon otthont, egy nagy területen. Ez a hegység mostanáig magántulajdonban volt, és 

jól volt védve mint egy vadászati terület. 

Az összetett csúcsok, az alpesi völgyek, hegységi tavak, alpesi gyepek, szakadékok és erdők a Papusii csúcs, 

Stinisoara, Groapa Sesele és Tau Zanoga között helyezkednek el, mintegy 1000 ha-os területen. Ez a terület 

teljesen mentes a legeltetéstől, vadászattól, tisztásoktól, és halászattól, mert természetvédelmi terület. Zerge, 
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keselyű, hiúz, medve, farkas nagy számban élnek itt. A vegetáció nagy területen fenyőből, nagy csoportos 

cédrusokból és virágdús mezőkbók áll, mely között Hieracium több tíz faja, változata vagy hibridei található, 

amelyek csak itt nőnek, és a tudományban gyakran a helyi topografiai nevek alapján nevezik el őket. A Retyezát 

is egy igazi centruma a harmadfokú botanikai reliktumoknak. A Romániai Parlament felismerte a tényt, hogy ez 

a régió gyakorlatilag az ország egyetlen területe természetes állapotú növényzettel, egyensúlyban a vadon élő 

növényevőkkel, a korábbi tulajdonosok szigorúan tiltott marhalegeltetésével. Azt is megemlítették, hogy a 

legeltetésből eredő pusztulás – mégha az időszakos is – egyedülálló tudományos anyag (mai kifejezéssel: gén 

készlet)pusztulását okozhatja a legkomolyabb tény - nemzetileg és nemzetközileg – és a jövő generációk 

számára felejthetetlen. 

A következő kongresszus után, világszerte híres természettudósok (Emil Racovita, Alexandru Borza, Andrei 

Popovici Biznosanu )erőfeszítéseiből kifolyólag 1930 július 7-én, Romániában az első törvény a nemzeti 

örökségek védelméről hatályba lépett. Ebből kiindulva a Román Akadémia Természeti Örökségek Bizottsága 

megkezdte működését, megjelentetve egy Tudományos Információs Közlönyt, amit később a 

„Természetvédelmi „ újsággal folytattak („Nature Protection”). 

Ezen tényezők és eredmények szempontjából a Retyezát Nemzeti Park megalapítása és jogi elismerése lehetővé 

vált. 1979-ben a 6. MAB-UNESCO Programkoordinációs Tanácson (Párizs 1979 október) lehetővé vált hogy az 

RNP elérje a Bioszféra védett terület rendeletet, két másik Romániai Természetvédelmi Rezervátum (Pietrosul 

Rodnei és a Duna Delta). 

4.2. Határok és területi fejlődés 

Az alapítástól számított 59. évben, az RNP határát jeletősen módosították, az így megnövekedett területet 

természetvédelem alá helyezték. Az alapító dokumentumnak megfelelően és az alárendeltnek, a határait az 

RNP-nek a topográfiának megfelelően módosították, a topográfiai elhatárolással és kerület megvalósulásával 

egy elhelyezési határkövet értek el. 

Az első szakaszban (1935) a területet lehatárolja a Nagy folyó völgye, ami a Gura Zlatnáltól indul, ezt követi a 

Lapusnic folyó, a Nagy Stanuletii csúcs (2030 m), folytatódva 1413 m-es magasságig a Nagy Lapusnic felé, a 

Buta csúcson keresztül 1977 m magasságban, ezt követi a Papusii Top, a Custura csúcs, a Gruniul csúcs (2302 

m), majd észak felé 1563 m magasságig Nagy csúcs (2346 m), magába foglalva a felső völgyét a Nucsor 

folyónak 1367 m-ig, majd a Retyezát csúcsot (2482 m) és a Niche Retyezátot a Zlatuia folyóig és a Gura Zlatna-

ig. A teljes kiterjedése a területnek 13500 ha-ra becsült. 

1955-ben a parkon belül, a tudományos rezervátumot (tudományos zóna, szerves rezervátum) „Gemenele”, 

„Valea Zlatuia” vagy Dobrunul”-nak hívták, és újralakotva 1840 ha-ra terjedt ki. 

A zonális felosztása a Retyezát Nemzeti Parknak 1955-ben magába foglalta a tudományos rezervátumot, 1840 

ha és a többi része a parknak 11660 ha védelmi zónához tartozik. 

Az 1964-es erdő tervezések alkalmából, a kiterjedése az RNP-nek magába olvasztotta, É-felé a határozatba 

bevont teljes Zlatuia-folyó medencéjét, és különösen D-felé a határozatban szereplő Kis-Retyezát karszt zónáját, 

így a területe az RNP-nek eléri a 20000 ha-t (melyből 9026 ha jelenleg is erdő), egy tudományos 

rezervátummal, melynek összterülete 4600 ha (ebből 3600 ha erdő). 

A Vízügyi Ministérium, Erdők és Környezet 7/01.27.1990 törvénye alapján az RNP területe 54541,8 ha, ahol a 

sűrű erdőt az erdészeti körzet kezel, Retyezát, Pui, Baru, Petrozsény, és Lupeni, gyepek, sziklás területek és más 

területek, amelyekből: egészében rezervátum – 18614,6 ha (34%), ez az első puffer zóna – 18903,0 ha (35%) és 

a második puffer zóna – 17024,1 ha (31%). 

Sajnálatos módon ezek utolsó kiterjedési variációja nem lett befejezve, 1990-ben kezdődött az alpesi gyeppel, 

ahol helyreállították a falvat és visszaállították a korábbi tulajdonost, és ott még nem szolgál tudomásul olyan 

dokumentum, amely a természeti védettséget igazolja. Ugyanakkor a hatóságok kauciót javasoltak a park 

kiterjesztésére és, hogy vegyék figyelembe az összes szocio-gazdasági következtetést, valamint teljes elemzését 

a területnek megkövetelték. 

4.3. Törvényhozói rendelkezések 

A funkcionális és az adminisztratív rendelkezéseket előreláthatólag az RNP, az alapító okirattal (1935) hozta 

létre, melyet Emil Racovita professzor dolgozott át, tiltott erdők tisztitásával, természeti védelem alatt álló 
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madarak és hiúz vadászatának betiltásával. Korlátozta a vadászatát a zergének és a halászatát a pisztrángnak. A 

megközelítés, kemping pontok előreláthatólag, olyanok, mint az adminisztratív szerkezetek. Ezek a 

rendelkezések csak részben voltak teljesítve, a törvénykezési státuszának az alárendelt pernek köszönhetően. 

Tekinettel a legeltetésre, amely egy tradicionális tevékenység a régióban, az első intézkedések, hogy 

lecsökkentsék az állati-pásztorális nyomást és hogy a jövőben kiküszöböljék a birka legeltetést, minden részén a 

rezervátumnak, és csak esetleg a többi részén a szakasznak 1955-1989 között. Másodlagos szakaszban, a marha 

legeltetés korlátozott. Számba véve a pusztító hatásokat, vagy az irracionális és intenzív legeltetéseket a flórán 

és a talajon, szintén kis produktivitása a gyepeknek (legelőknek) és a rövid periódus közben, amelyben végre 

van hajtva (60 nap), később ez a legelés átterjed más régiókra is, és a szomszédos parkokra is. 

A Második Világháború és a szerencsétlen következményei, mint természeti katasztrófák (földcsuszamlások, 

aszályok, tüzek) veszélyeztette az egész RNP természetes ökoszisztémáját. Így az 1944 tavaszán történt 

földcsuszamlás a Pietrele és a Galesul völgyben károsította az erdő vegetációját, különösen a régi egyedeket, 

mint a Pinus cembra-t. 

Az 1943-as csapadék elpusztította a lucfenyő és az erdeifenyő nagy részét a Nagy Lapusnic-on szemben a 

Peleagaval. Különböző pontjain a Retyezátnak nagy tüzek pusztítottak három héten keresztül. Az 1946-os nyári 

aszály idején, tüzek (néhány a pásztoroktól, rendeletben, hogy kiterjesszék a legelőket) újra megjelentetve a 

hatalmas erdő területeket, a Pietrele lodge és a Retyezát körül. Ebben az időszakban a orvadászat és a 

orvhalászat megnőtt. 

Az erdők államosítása (1948) megengedte a végrehajtását a különleges és egységes védelmi rendszernek, 

amelyet az erdei vegetáción alkalmaztak (kivétel a mugho pine lelőhelyek, amelyek nem tekinthetőek az erdő 

részének napjainkban sem), kedvező hatást hoztak az összes erdei ökoszisztéma összetevőire. Ez a törvény 

megerősítette a megőrzését és a védelmét a rendszernek, alkalmazva az RNP erdőinek területének nagy részén, 

amelyekben nem megengedett a fakitermelés a park központi részén, tiltott a legeltetés és végrehajtott a 

kygenetikai, természet-megőrzési menedzsment. A Természeti Emlék Védelme dekrétum (no. 237/1950) és a 

Minisztériumi Tanács Határozat no. 514/1954 megtette az eredményes intézkedéseket az RNP védelmének 

érdekében, az erdészeti, mezőgazdasági és helyi személyzet részvételével. 

A rezervátum egésze arra van rendeltetve, hogy a természetes ökoszisztémákat megőrizze eredeti állapotukban 

és a tudományos kutatásoknak helyet biztosítson egy szigorú védelmi rendszerrel, akármilyen gazdálkodást is 

végezzek rajta (legeltetés, fakitermelés, vadászat, halászat, bogyó szedés) tiltott, elkerülve ezáltal a zajokat, 

hogy ne zavarják az állatvilágot. Helytelenül. Csak a kopár hegyoldalakon levő fák kivágása volt megengedve, 

azzal a céllal, hogy „fenntartsák a higéniát és megelőzzék a káros rovarok elterjedését”, habár a jelenlegi 

elveknek megfelelően, minden ökoszisztéma folyamatainak ki kell fejlődnie emberi közbelépés nélkül. Tűz és 

kempingey;s tiltott a rezervátum területén, a bejárás csak a CNM által kiadott különleges engedéllyel lehetséges. 

A legeltetés megtiltása lehetőséget ad a természetes flóra regenerálódására (Sesele alatt, 1973 után, a Bucura 

glaciális komplexumban, a Stinisoara völgyben), kiterjesztve a Pinus cembra faj és részleges regenerálódását a 

Rhodendron bokroknak. 

Az RNP felügyeletének kis létszámú testőrei által három megfigyelési és ellenőrzési pont épült (Gura Zlatna-nál 

– 800 m magasban, Rotundary – 1100 m és Pietrele-n – 1480 m), a Gemenele Romániai Akadémiai 

Laboratóriumi Ház (1780 m) is, amelyben 15 személynek van szoba, melyet 1964-ben építettek, majd később és 

egy kis kunyhót Gura Zlatnán. 

Az RNP rendezési és funkcionális szabályzata alapján, amit 1984-ben fejeztek be, előreláthatólag a tudományos 

rezervátum első és második védelmi zónájának megalapítását, abból a célból, hogy fenntartsák a hidrológiai 

egyensúlyt, a kygenetikai tartalékokat, és a geológiai szerkezeteket magas jelentőségű pytogeografikus 

vegetációval. Ezekkel a szabályozásokkal, különböző mértékben gondolunk az erdők megőrzésére és a 

legeltetés visszaszorítására. Az RNP Tudományos Tanácsának a szerkezeti, tudományos és adminisztrációs 

munkája során megalapított néhány megszorítást és büntetést. Az RNP tudományos és megőrzési 

tevékenységének igazgatása a Romániai Akadémia felelőssége, az illetékes erdészeti terület vezetése az 

erdészeti hatóságok által van végrehajtva, melyek az adott időszakban az alpesi gyepeket is kezelik. Ez kettős 

függőség eltérésekhez és működési zavarokhoz vezettek az idő elteltével. 

Egyszer a kommunista törvényhozás megszüntette az 1990-es No.9 júnis 20 törvényt, , és 1973-ban a 

természetvédelem nullává válik, és a Tudományos Tanács tevénykedése önnmegszüntetés által feloszlott. 
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Jelenleg, egy új természetvédelmi törvény hiányában és az új Tudományos Tanács korlátozásai által az 

idegenforgalomi és pasztorális nyomás csökkentése nagy erőfeszítést igényel. A Romániai Akadémia vezeti 

tudományosan az RNP-t, mint egy tudományos rezervátumot. 

Az erészeti rezervátumai az RNP-nek, magukba foglalják a megőrzést, a Romsilva vezetése által, melynek 

leányvállalata Déván van, aminek következtében a Retyezát Erdészeti Terület és a hozzá tartozó nemzetközi 

érdekeltségű nyilvános területeket, valamint az alpesi termőföldek és gyepek régióit, a park területéről (kivéve a 

Gemenele rezervátum) a helyi városháza vezeti, helyi érdekeltségű nyilvános területként. 

Kygenetikai és halászati nézőpontból, az RNP teljes területét a Romsilva vezeti. 

Az RNP-n és a Gemenele tudományos rezervátumon belül nem volt végrehajtott fakitermelés, fő és másodlagos 

projektekből, kivéve a tiszta kopár hegyoldalakon a védett zónában. Nincs vadászatra kijelölt hely a 

rezervátumban, és a park többi részén az elhanyagolható lövések csak kizárólagos engedéllyel megengedettek. 

Habár az utolsó három évtizedben jelentős a legelés mértékének csökkenése volt megfigyelhető, jelenleg a 

fokozott hatások negatívan befolyásolták a vegetációt, a termőföldet és a tájképet. Így a értékes zerge 

csökkenését az utóbbi években úgy gondolták, hogy a juh és a kecske általi szennyezések okozzák. A legelést a 

teljes hegység területén sürgősen tudományosan meg kellene szervezni, és meghatározni specialisták által a 

legeltetés hatásainak befogadó képességét a területen. A rezervátum területen bármilyen pásztori tevékenység 

tiltott továbbra is, és vannak próbálkozások ezen tevékenységek kizárására a Bucura Gleccser területéről. A fő 

pásztori nyomás állati hatásokból más országokból származik. 

4.4. Flóra és fauna megőrzése 

Jelenleg a veszélyeztetett edényes növények és gerincesek listája az RNP-ben teljes, mely magába foglal 170 

növény taxont, 27 emlőst, 82 madár fajt, 9 hüllőt és 5 kétéltűt. 

Az IUCN veszélyezetett kategóriáihoz hasonlítva, a növényi taxonok 7 veszélyeztetett, 5 törékeny, 97 ritka faj, 

24 faj gondoskodást igényel, 22 határozatlan számú, 15 magasan veszélyeztett. 

A veszélyeztetett fajok a következőek: Cypridium calceolus, Gentiana lutea, Leontopodium alpinum (a 

mészköves Retyezátban), Lilium jankae, Pinus mugho, Rhodenron myrtifolium. 

Az emlősök közül 4 faj (hiúz, Martez foina, Mustela erminea és Rupicapra rupicapra) veszélyeztetett és 5 ritka 

(Canis lupus, Martes martes, Canis vulpes és Erinaceus europaeus). 

A madarak közül 15 faj veszélyezetett és 21 faj sebezhető. 

A hüllők közül 4 faj veszélyezetett és 2 sebezhető, és egy kétéltű faj veszélyeztetett, és 4 másik sebezhető. 

 

 

 

 

 

 

4.5. A Nemzeti Park közigazgatása 

Sajnálatos módon az RNP-nek nincs egy egységes vezetése, melyből számos nehézség ered. Tudományos 

nézőpontból a park és a rezervátum közigazgatása a Romániai Akadémiai – Természeti Örökségek 

Bizottságának munkája. Az erdőket az RNP-ből és a Gemenele rezervátumot a Romsilván keresztül, a Retyezát 
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Erdészet vezeti, amelyik vadászati és halászati szempontok szerint vezeti a területet. Az alpesi üres régiók 

(melyek magukba foglalják a mugho pine lelőhelyeket, melyek nem tartoznak az erdőkhöz), valamint a gyepek 

az RNP-ben (kizárólagosan a rezervátumban) a városháza vezetése alá tartoznak, amíg egy új természetvédelmi 

törvény nem lép hatályba, addig helyi érdekeltségű közösségi tulajdonok. A Tudományos Tanács vezeti ezeket a 

tevékenységeket, ameddig meg nem alapítják. 

A Romániai Akadémiának van négy őre, amelyek ellenőrzik a bejárást Gura Zlatnán, Rotundán és Pietrelén. 

Az erdészeti személyzet biztosítja az RNP erdőinek védelmét és biztonságát 2 dandártábornokkal és 7 erdésszel. 

4.6. Szükséges lépések a biodiverzitás, a természetes 
ökoszisztéma és a tájkép megőrzésére 

A szükséges lépések a biodiverzitás, a természetes ökoszisztéma és a tájkép megőrzésére az RNP-ben, a 

következők: 

• Egy új természetvédelmi törvény létrehozása és a Nemzeti Park törvényes bosztásának megállapítása 

• Megnevezni egy egyedüli közigazgatást, megalkotva egy új Tudományos Tanácsot és feldolgozni egy új 

működési szabályzatot. 

• Csökkenteni a pasztorális tevékenységeket és kizárni az RNP néhány pontjáról (Bucurei kalderából). 

• Figyelembe véve a mugho pine helyeket, mint részei az erdőknek, és betiltani pusztítását ezeknek a pásztor 

némesség által, valamint kivágni, ezeket egy határozatban le kell tisztázni. 

• Megtiltani a házak vagy kunyhók építését az RNP-n belül, rendszerezni a turisztikai komplexumokat és az 

RNP vezetése alárendelni őket. 

• Megerősíteni az oktató tevékenységeket plakátok kirakásával, kép montázsokkal, szórólapokkal, és egy új 

leírási központot kialakítani. 

• Több személyzeti őrt, és egy erősített belépési ellenőrzést, valamint megerősíteni a látogatási szabályokat, 

előreláthatólag egy új működési szabályzatban. 

Ezek csak néhány sürgősen végrehajtandó lépések, gondolva az RNP szépségére és eddig elért természeti 

eredményeire, a törvény védelme alatt, abból a célból, hogy megőrizzük olyan természetesen, ahogy csak lehet 

és változatlanul az emberi nemtörődéstől a jövő nemzedék számára. Ezek a lépések teljesen indokoltak, hogy 

valaki, aki a Retyezát Nemzeti Parkban túrázik soha ne felejtse el a csodálatosan szép magányos hegységeket, 

az ő vadvilágával, a kézzelfogható nyomát az eljegesedésnek, a ritka tájképi élményt csodálatos csúcsokkal és 

glaciális tavakkal, kristályos tavakkal és a vegetáció egy határát a folytonos élet-halál harccal ellenségek 

környezeti körülmények között. Az erőfeszítés, hogy megcsodálhassuk ezeket az egyedi szépségeket – majdnem 

másvilághoz tartozó – tízszeres jutalommal szolgál majd mindig, mint az említett ritka részei a flórának, 

melyhez hozzájárul több, mint 1200 növényfaj, többek között az alpesi rózsa, cédrus fenyő csoportok, oszlopos 

alakzatú lucfenyők és védett mugho pinek elrejtve az ember elől különleges helyekre, felszakad a sokszínű virág 

és fűszernövény szőnyeg, vagy az egyhangú zuzmó és moha. A Retyezátban megközelíthetetlen magasságokban 

jelen vannak a sasok és zergék, egy gazdag kygenetikai otthona a medvéknek, hiúzoknak és még sok másnak. 

Ezek az okai, hogy miért a Retyezát helyezkedik el elől a Nemzeti Parkok listáján, és az első vad-világ 

kategóriájú rezervátum, mely egy előkelő Romániai jelenétet jelent a világban, ezekkel a felbecsülhetetlen 

értékekkel a földön és emberi természetben egyaránt. 
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6. fejezet - A BABIA GÓRA NEMZETI 
PARK ÉS BIOSZFÉRA REZERVÁTUM 

1. I. A TERMÉSZET 

1.1. Földrajz 

A Babia Góra Nemzeti Park a Nyugat-Kárpátokban , a Magas-Beszkidek nyugati oldalán, a Babia Góra 

zónájának legmagasabb pontján helyezkedik el. A Kárpátokbeli ország, a Szlovák Köztársaság határhoz közel, a 

Ziwiecki Beszkidek természetes erdejének területén helyezkedik el. A Babia Góra, a Magas-Beszkidek 

legmagasabb pontja, 1725 m-re magasodik. A Babia Góra hegytömböt egy elszigetelt óriási hegylánc formálja 

anélkül, hogy legalább egy 10 km hosszú tölcsértorkolat lenne a közelben. A közeli hegycsoportok, melyeket a 

Jalowieckie és a Sroviarki hegygerincek különítenek el a hegytömbtől, jóval alacsonyabbak. A fő vonulaton 

kiemelkedő hegycsúcsok találhatóak meg, mint például Diablak (1725 m), Glowniak (1619 m), Kepy (1521 m), 

Cyl (1517 m) és Sokolica (1367 m). 

1.2. Geológia 

A Babia Góra hegytömb a tercier idejében emelkedett, épp akkor, amikor a Kárpátok teljes területe is 

keletkezett. A hegytömb csúcsait a Margura homokkő formálja, ami a Lacki agyagos mészkő déli részében lévő 

hieroglifikus homokkő rétegén helyezkedik el. A kvatener időszakban végbemenő formálódások erősen kifejlett, 

vastag fövenytakarók, melyeket hordalékkúpok és teraszok formálnak. 

1.3. Geomorfológia 

A Babia Góra hegytömböt egy, a lejtőinek aszimmetrikus gyűrődése jellemzi, melyet a sziklás rétegek 

lerakódása és gyűrődése okoz. Amíg az északi lejtő nagyon meredek, melynek felső részét óriási sziklatenger 

fed, addig a déli lejtőn kis mértékű gyűrődés található, illetve ott nincsenek nagy kiterjedésű tört sziklás 

területek. A Babia Góra domborzat eredetét tekintve, ami nem jellemző a Beszkidekre, a cirkuszvölgyek, 

dombok és kőtörmelékes területek megléte jellemzik, amiket a helyi gleccserek fennállása formált. Jelenleg az 

elképzelés elfogadja azt a tényt, miszerint a csúcsok alatti részeket a csuszamlások emelték fel, mindemellett a 

szemcsés havas helyek helyi gleccsereiről készült modellek sincsenek kizárva. A Babia Góra továbbra is a 

csuszamlások területe lesz, a legújabban keletkezett hasadék a Cyl alatt 1962-ben keletkezett. Jelenleg a Babia 

Góra domborzatot továbbra is a sziklás hasadékok, a szemcsés hó, a földalatti vizek és az áramló víz 

tevékenységei által előidézett erózió jellemzi. 

1.4. Az éghajlat 

A Babia Góra öt éghajlati zóna területén helyezkedik el: 625 m-ig közepes mértékű meleg (az átlagos évi 

hőmérséklet 6-8 °C, közepes lehűlés 1100 m magasságig (6-4 °C), nagyobb arányú lehűlés 1395 m-ig (4-2 °C), 

rendkívüli lehűlés pedig 1650m-ig (4-2 °C, és közepes mértékű lehűlés 1725 m-ig (0-2 °C). A kicsapódás éves 

összege a lejtőkön 1189 mm-től 1475 mm-ig változik a hegycsúcsok területein. A maximum kicsapódás 

júliusban és a minimum januárban és októberben történik. A havas napok száma 110 a 800 m-es magasságban, 

illetve 200 az 1725 m-es magasságban. A maximum hótakaró vastagságot márciusban lehet megfigyelni. A 

Babia Góra hegytömb elszigeteltsége, a többi hegycsoporthoz képest, az éghajlati körülmények kíméletlenségét 

okozza. A Babia Góra éghajlati jellegzetességei egy tendencia a hirtelen meteorológiai változások irányába. A 

legcsodálatosabb idő augusztus és október második felében van. A tavaszi hónapokban a rendkívüli termikus 

körülmények a jellemzőek. 

1.5. Hidrológia 

A Babia Góra zóna a legészakibb része a legfőbb európai vízválasztó területeknek, mely két további területre 

van felosztva, melyek a Balti- és a Fekete-tengert táplálják. Maga a vízválasztó a fő vonulaton keresztül 

húzódik, melyeket az északi lejtőknél a Skawa folyó, míg a délieknél az Orava folyó irányába ömlő áramlatok 

csapolnak le. A Babia Góra hegytömbben számos forrás (kb. 70), illetve nagyon kicsi, természetes 

vízgyűjtőmedencék találhatóak, melyeket stawky-nak, más néven kisebb ingoványnak neveznek. Közülük a 
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legnagyobb a Mokry Staw, mely az északi lejtőn, Sokolica alatt helyezkedik el. A Babiogorske stawy-i 

vízgyűjtőmedencék különböznek egymástól (a vízszintek rezgése), melyek kapcsolatban állhatnak a lecsapódás 

mennyiségével. Vannak időszakok, amikor ezek a vízgyűjtőmedencék teljesen kiszáradnak. Ezekben a 

medencékben lévő víz fontos szerepet tölt be a természetben számos növény- és állatfaj szempontjából. 

1.6. A talaj 

A Babia Góra talajaira, a tömött alapkőzet ellenére a változatosság a jellemző. A havasi zóna kemény éghajlati 

körülményei között a közepes és érdes alapkőzeten a Magura homokkő ledarálódik, ezáltal kezdeti, fejlődő és 

rétegzetlen glaciális hordalék területek alakulnak ki. A legegyszerűbb talajformák a törmelékkúpon és a 

homokkő-alapkőzeten formálódnak ki. Kizárólag zuzmók képesek megélni a sziklákon. A kezdeti talajformákat 

magas hegyi növénytársulások növik be. A törpefenyők növényi övében az elpodzolosodott tőzegláp talajforma 

található meg. A hegyi lucfenyő övében, az elpodzolosodott talaj és a podzol található meg. Az alacsonyabb 

hegyi növényövek a barna talaj (kambitalajok) területe, mely a kárpáti bükkfa biotópjának és az alacsonyabb 

hegyi növényövek vegyes növendékeinek összetevője. A folyamok mentén, akárcsak az alacsonyabb hegyi 

övekben lévő domborzati bemélyedéseknél, apró kardvirággal és tőzegláppal találkozhatunk. 

1.7. A növényvilág 

Az éghajlati zónák skálája a különböző növényövekben tükröződik. A teljesen érintetlen növényövek a múltban 

a természettudósok figyelmét keltették fel. 1815-ben Stanislaw Staszic, az „O ziemiorodztwie Karpatow” című 

tanulmányában a jellemző sajátosságokra hívta fel a figyelmet, azáltal, hogy elkülönítette a Babia Góra-t a 

Beszkidek hegységeitől. 

A park területén a következő növényövek találhatóak meg: 

• az alacsonyabb hegyi növényöv (kizárólag az északi lejtőn) – 850 – 1150 m 

• a magasabb hegyi (hegy fölötti) növényöv – 1150 – 1390 m 

• a törpefenyők növényöve: 1390-1650 m 

• az havasi növényöv: 1650 – 1725 m 

Az alacsonyabb hegyi növényövben a kárpáti bükkfa dominál (Dentario glandulosai-Fagetum). A kisebb 

helyeket vegyes növedékek fedik (Abieti-Piceetum montanum). Ebben a növényövben a legritkább közösségek: 

a Caltho-Alnetum, Galio rotundifolium-Abietetum és más növénytársulások együtt a Chaerophylletum hirsuti és 

Petasitetum albi-val. A Czatozanski őserdő alacsonyabb hegyi övében a XX. század kezdetén a Babia Góra 

egyik legfőbb turisztikai látványossága a Gruba Jodla (testes fenyő) más néven „Jagiellonska Jodla” (a Jagellók 

fenyője). Óriási méretű fa volt. A mellmagasság (1,3 m) kerülete megközelítőleg 700 cm és a magassága 

meghaladta a többi fáét a térségben. A fenyő életkora megközelítőleg 600 év és a térfogata kb. 50 m³. 1914-ben 

a fenyőt egy erős szél irtotta ki. A „Gruba Jodla” tönk maradványainak helyreállítására 1960-ban került sor, 

mely bizonyságként szolgál arra, hogy a korábbi Kárpátok őserdeiben honos fák milyen robosztusak voltak. 

Jelenleg a legértékesebb alsó hegyvidéki öv erdei maradványát eredeti állapotában a Czatozanski őserdőben és a 

közeli Mokry staw ingoványán őrzik: mindössze 150 ha területet fed el. A magasabb hegyi övben a kárpáti 

lucfenyő növedékek (Plagiothecio undulatae – Piceetum) vannak túlnyomó többségben. Ennek a növényövnek a 

növedékeit eredeti állapotban több mint 400 ha-os területen őrzik. A lucfenyő növedékek meredek hegyoldalai 

alkotják a hegyi erdőhatárt a Babia Góra-n, 1390 m-es magasságban nőve, átlagban a hosszuk eléri a 17 km-t. A 

viszonylag kiterjedő területen antropogén sajátosságuk van. A magasabb hegyi övben, a folyamokhoz közel a 

mocsárvidékeken és a számos erdei tisztáson lágyszárú növényközösségek formálódnak. Az alacsonyabb és 

magasabb növényöv meredek sziklafalai mentén a Sorbo aucupariae-Aceretum közösséggel találkozhatunk. A 

törpefenyő övben, a lucfenyő növedékei felett, a törpefenyők folytatólagos öve található meg, mely egy Pinetum 

mughi carpaticum közösséget formál. A luc- és törpefenyők határánál egy Athyrio alpestris-Sorbetum közösség 

fejlődött, ami helyi sajátossága a Babia Góra-nak. Ennek a növényövnek a magasabban fekvő részein egy olyan 

terület található, mely egy a Babia Góra lágyszárú növények helyi közösségét foglalják magukba a Salix 

silesiaca-val (Salicetum silesiacae) együtt. Eme növényöv további növénytársulásai: az Adenostyles alliariae-vel 

(Adenostyletum alliariae), a Petasites kablikianus-val (Pestasitetum kablikiani) és az Athyrium distentifolium-

mal (Athyrietum alpestris), Calamagrstis villosa-val (Calamagrostietum villosae tatricum), Vaccinium myrtillus-

sal (Vaccinietum myrtilli), Empetrum nigrum-mal és Vaccinium myrtillus-sal való (Empetro-Vaccinietum) 

közösségekkel való társulások és a Hieracio-Nardetum közösség. A törpefenyők növényövének sziklás határain 

és meredek sziklafalain, a Babia Góra Saxifrago-Festucetum helyi növényközösségei találhatóak meg. A havasi 
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növényövekben, a legnagyobb területet a fűgyűjtemények, a Deschampslo-Luzuletum és a Junco-trifdi-

Festucetum supinae adják, melyekkel sehol máshol nem lehet találkozni a Beszkidek területén. Helyenként, ahol 

tartós hótakaró borítja a területet, találkozhatunk a Salicetum herbaceae közösséggel. A Babia Góra Nemzeti 

Park területe több mint 50 meghatározott növény közösségnek ad otthont, melyekből 10 antropogén eredetű. 

A Babia Góra hegytömb növényvilága, akárcsak a lejtőié, megközelítőleg 700 vaszkuláris növényfajtát, 200 

mohafajtát, több mint 100 Mysomyceta fajtát, körülbelül 100 Fistulinacae, és több, mint 800 Eumyceta fajtát 

tartalmaz. A legritkább Babia Góra növényfajták a Laserpitium archangelica és a Cerastium alpinum. A Babia 

Góra Lengyelországnak azon egy helye, ahol mind a kettő megtalálható. Peucedanum cervaria, egy az 

Umbeliferae család tekintélyes növénye fontos összetevője a növényvilágnak az erdőhatárnál, mely a Babia 

Góra Nemzeti Park szimbólumává is vált. A Babia Góra-ban nincs őshonos növényfaj. Néhány szerző igenis 

megkülönböztet azonban Alchemilla babiogorensis-t, mint a Babia Góra őshonos faját (úgy tűnik, azonban, 

hogy ez a különösen összetett és kis mértékben vizsgált Kárpátokbeli faj körültekintő növényföldrajzi 

értelmezést igényel). A Babia Góra florisztikai sajátosságai magába foglalnak számos hegyi növényfajt (több, 

mint 70-et), amelyek nem találhatóak meg a Beszkidek bármely részén csak a Babia Góra-ban. A legritkábbak 

az Anemone narcissiflora, Pusatilla alba, Ranunculus oreophilus, Rhodiola rosea, Bartsia alpina, Saxifraga 

aizoon, Hieracium alpinum, Tozzia alpina. A park területén és a park által javasolt, a park területébe tartozó 

helyen több, mint 350 védett, ritka és veszélyeztetett növényfaj van Lengyelországban. 

1.8. Az állatvilág 

A Babia Góra állatvilága felhívja a zoológusok figyelmét. A Babia Góra, melyet a környező Beszkidek 

csúcsától egy meglehetősen magasabb csúcs elszigetelt hegytömbje alkot, egy olyan hely, ahol számos ritka és 

érdekes állatfaj található meg. A Babia Góra gerinces állatvilága 166 fajt, 2 halfajt, 6 kétéltű fajt, 5 hüllőfajt, 115 

madár- és 38 emlősfajt foglal magába. A legfontosabbak közülük: Ursus arctos, Canis lupus, Lnyx lynx, Vulpes 

vulpes, Meles meles, Martes martes, M. foina, Cervus elaphus, Pitymys tatricus, Eliomys quercinus, Dryomys 

nitedula, Tetrao urogallus, Lyrurus tetrix, Strix uralensis, Aegolius funereus, Glaucidium passerinum, Corus 

corax,Falco tinnunculus, Dryocopus martius, Dendrocopos leucotos, Picoides tridactylus, Anthus spinoletta, 

Prunella collaris, Triturus montadoni. Sajnálatos módon, a Babia Góra állatvilágában nem található meg a Felis 

silvestris. A faj utolsó egyedét 1936-ban lőtték ki. A bundáját a Nemzeti Park Természettörténeti Múzeumában 

állították ki. Továbbá, az elmúlt években a Bubo bubo-t sem lehetett felfedezni. Becslések szerint a gerinctelen 

állatvilág megközelítőleg 2700 fajt számlál, melynek a fele a Coleopterák. Számos fajt a harmadidőszakhoz 

lehet kötni. A legfonotsabbak: a Oligochaeta- Dendrobaena platyuna montana-tól, a Tardigrada – Eichiniscus 

lapponicus-tól, a Curstacea-Mixodiptomus tatricus, Niphargus tatrensis-tól, az Arachnoidea – Aranemostoma 

kochi, Clubiona alpicola, Scotinotylus antennuatus, Zercon carpathicus, Trachytes montana, Axonopsis 

cogitatus-tól, az Insecta – Ecdyonurus carpathicus, Brachyptera starmachi, Nemoura babiogorensis, Eulachnus 

alpicola, Carabus fabricii, Pterostichus tatrensis, Pterostrichus morio, Leistus montanus, Gaurotes excellens, 

Pseudophtalmus pilosellus stobieckii, Chrysomela schneideri, Otiorhynchus obtusus, Bombus elegans, 

Potamophylax carpaticus, a puhatestűektől – Bielzia coerulans, Derocerasus praecox. A park területén és a park 

által javasolt, a park területéhez tartozó területeken több, mint 350 védett, ritka, és veszélyeztetett állatfaj 

található. 

Becslések szerint a gerinctelen állatvilág megközelítőleg 2700 fajt számlál, melynek a fele a Coleoptera. 

Számos fajt a harmadidőszakhoz lehet kötni. A legfonotsabbak: a Oligochaeta- Dendrobaena platyuna montana-

tól, a Tardigrada – Eichiniscus lapponicus-tól, a Curstacea-Mixodiptomus tatricus, Niphargus tatrensis-tól, az 

Arachnoidea – Aranemostoma kochi, Clubiona alpicola, Scotinotylus antennuatus, Zercon carpathicus, 

Trachytes montana, Axonopsis cogitatus-tól, az Insecta – Ecdyonurus carpathicus, Brachyptera starmachi, 

Nemoura babiogorensis, Eulachnus alpicola, Carabus fabricii, Pterostichus tatrensis, Pterostrichus morio, 

Leistus montanus, Gaurotes excellens, Pseudophtalmus pilosellus stobieckii, Chrysomela schneideri, 

Otiorhynchus obtusus, Bombus elegans, Potamophylax carpaticus, a puhatestűektől – Bielzia coerulans, 

Derocerasus praecox. A park területén és a park által javasolt, a park területéhez tartozó területeken több, mint 

350 védett, ritka, és veszélyeztetett állatfaj található Lengyelországban. 

2. II. AZ EMBER ÉS A TERMÉSZET 

2.1. A letelepedés története 

A Babio Góra térségben lévő települések legősibb nyomai a paleolit ideig nyúlik vissza. Babia Góra déli 

lejtőjének lábánál, Lipnica Wielka-ban, több, mint 1200 kőkorszaki tárgyat fedeztek fel, amiket több, mint 
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11000 éve készítettek: szegek, vésők, kézi fúrók és kaparók. A település az ahrensburg-i kultúrához tartozik. A 

Babia Góra északi oldala, Prislop-nál, egy kőből készült fejsze-kalapácsot találtak, amelyet a késő neolitiga 

idejéhez kötnek. Ez valószínűleg a szálas kerámiák kultúráját tükrözi. Ugyanebből az időből, táborhelyek 

számos nyomait fedezték fel Jablonki és Zubrzycy környékén, a Babia Góra déli oldalán. A történelmileg 

fiatalabb település viszonylag későn alakulhatott meg ott. A Babia Góra térség kedvezőtlen körülményeket 

tartogatott a település fejlődése számára. Meredek, erdős és sziklás északi lejtők, keskeny völgyek, kegyetlen 

éghajlat és terméketlen föld nem kedvezett a korábbi településeknek a terepen. Továbbá, a Babia Góra déli 

lejtője, az enyhe lejtése ellenére, nem volt alkalmas a település számára az óriási és megközelíthetetlen 

tőzeglápnak köszönhetően. Az északi lejtőkön lévő település fejlődése számára a fő alaptényező az 

Oswiecimsko-Zatorska térség volt. Erről a területről a népesség a Wisla folyó mellékága mellett haladtak – a 

Sola, Koszarawa, Skawa és Skawica mentén. A XV. század végére a Beszkidek már megközelíthető térségeibe 

jutottak. A terep körülményeinek köszönhetően, azonban a telepesek továbbhaladása a további területre 

lehetetlenné vált. A déli lejtőkön a helyzet kedvezőbb volt a település számára. Itt, a XII. és XIII. században a 

szlovák népesség az Orava folyó mentén jött a Tvrdosin-ig, majd megállt a Kárpátok őserdeinek széleinél, 

amely kettészelte a lengyel és szlovák lakosságot 50-70 km-es zónával. A XIV. és XV. század fordulópontján és 

később is, a gyarmatosítás felgyorsult a Kárpátok mindkét oldalán. Keletről a walachiaiak kezdték el a 

vándorlást. A legeltetéssel és a Kárpátok láncai mentén való mozgással voltak elfoglalva annak érdekében, hogy 

megfelelő legeltetési lehetőségeket keressenek a juhaiknak és szarvasmarháiknak. A walachi-i gyarmatosítást a 

XVI. századtól kezdve rögzítik írásokban. Végül, a pásztorok vándorlásai birtokba vették a hegyi lejtőket, és 

egyre inkább benépesült a hely. A walachi-ak hatása a Kárpátok északi területén lévő hegyi településre erősen 

megmutatkozott, különösen Zywieczyznia-ban. Néhány jellegzetes walachi-i falu például Zawoja és Skawica. A 

déli lejtők települése is intenzíven fejlődött a sieniawske-i hegygerinctől, ahol a Lengyelországtól való 

gyarmatosítás fő hulláma a Babia Góra hegytömb lejtőit vette igénybe. A XVI. század végén a Babia Góra 

őserdeinek gyarmatosítása felgyorsult. A déli területen szlovák összetevők is bevonásra kerültek, mivel északról 

és keletről, Lengyelországból jöttek a telepesek. Ugyanakkor, a falvak: Sidzina (1560), Jablonka (1561), Rabcza 

(1564), Podsarnie (1567), Orawka (1585), később Pólgóra, Piekielnik és Podezkie (1588), Jelesnia (1598) 

Zubrzyca (1605), Lipnica (1609), Chyzne (1622), Rabczyca (1635), Zawoja és Skawica (a XVII. század felénél) 

emelkedtek. A Babia Góra lejtőin lévő települések eme ellenőrizetlen fejlődését leginkább a lengyel parasztok 

Lengyelország határ menti térségeiből való kivonulása idézte elő. A legnagyobb intenzitás a XVI. és XVII. 

század fordulóján, illetve a svéd háború idején volt. Az elmúlt században, a lengyel állam felbomlása előtt, a 

Babia Góra falvak fejlődése intenzív volt. Számos egyedülálló település érte el a Babia Góra hegytömb legfelső 

csúcsait, melyek az anyafalutól távol alakultak meg. 

2.2. Az emberek 

A Babia Góra hegytömbbe két etnikai csoport, a beszkid „gorallok” telepedtek le, melyeket „Babiogórci”-nak és 

„Oravci”-nak neveztek. A Babiogróci-ak a Babia Góra térség északi lejtőin, a Zawoja, Skawica, Bialka Górna, 

Grzechynia falvakban és Sidzinia Górna-ban, Polica déli lejtőin élnek. A Babiogórci-ak kultúrájának eltérő 

sajátosságait a walachia-i pásztorok kultúrája határozza meg, melyet számos helyi hatás gazdagít. Az 

életmódjuk fő forrása a juh és szarvasmarha tenyésztés, és a mezőgazdaság. Erdőben dolgoztak, illetve és 

számos szurokkal kapcsolatos munkát végeztek. Az épületeik leginkább egyszerű földsávból állt, melyet a 

lakossági oldalba vezető központilag elhelyezett folyosóra és egy farmosított helyre osztottak. Az épület egy 

érdekes sajátossága az, hogy a pincék egy elkülönített helyen állnak és kőből készültek, melyeket a mezőkön 

találtak, illetve melyeket fatető fed. Ami a vallási helyeket illeti, számos jellemző út menti kápolna található, 

legtöbbjük oszloppal ellátva. A Babiogórci ruházat inkább szerény volt. A férfiak fehér gyapjúnadrágot viseltek, 

amiken zöld díszek voltak. Az otthon készült vászoningek tetején, sötétkék kaftánt hordtak. Felsőkabátként egy 

térdig érő barna „guba”-t viseltek, melyeket vörös hímzés díszített. A fejükön sapkát viseltek, amit „klobucki”-

nak neveztek, télen pedig szőrmesapkát hordtak. A lábukon bőr parasztcipőt („krpce”-t) viseltek. A nők ruházata 

kékre festett vászonszoknyát, otthon készített vászoninget, rövid mellényt és fehér kötényt tartalmazott. Télen, a 

felső ruházat szőrme kabátból vagy vörös anyagból készült kabátból állt. A fejükön selyem vagy gyapjú sálat 

hordtak. A nők is bőrből készült parasztcipőt viseltek. A spirituális kultúrájukat gazdag démonokkal kapcsolatos 

babonák és képzeletek jellemezték. 

Az „Oravci”-ak részben lengyel, részben szlovák területeken élnek. Lengyelországban 11 faluban laknak, 

melyek a Babia Góra déli lejtőin helyezkednek el, míg Szlovákiában, a Babia Góra és Pilsko lábától teljesen le a 

Biela Orava folyóig élnek. Geopolitikai szempontból – 1918-ig az Oravci-ak etnikai sajátosságát a tény, 

miszerint a Magyar Földekhez tartoznak, nagymértékben befolyásolta. Orava lengyel területen lévő fő 

megélhetésük a juhtenyésztés, a mezőgazdaság és a szarvasmarha-, illetve az ökörtenyésztés volt. A 

mezőgazdaságra jellemző elem a hombárral ellátott ház volt, mely a ház magasabb szintjén helyezkedett el. A 

gazdaság épületei elkülönítve álltak. Az orava-i férfiak ruházatát a vászoning, a fehér gyapjúnadrág, melyet 
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parzenica (fekete hosszanti díszek) díszített, illetve fekete anyagból készült mellény tett ki. A felső ruházat 

barna „guba”-ból állt. A sapkájuk fekete volt. Télen szőrmekabátokat, és a lábaikon parasztcipőt hordtak. A nők 

otthon készült vászoningeket, szoknyákat, mellényt és kötényt viseltek. A szőrmekabátjaikat színes rátétes 

díszítéssel ékesítették. A fejükön, selyem-, gyapjú- és vászonsálat hordtak. Parasztcipőket, és ünnepi 

alkalmakkor csipkézett bőrcipőt viseltek. Az oravci-i művészetben figyelemreméltóak a hagyományos üvegre 

festett festmények. A folklór pásztormotívumok és a száműzöttek meséi sajátosságoknak számítanak. 

Mind a két csoport - az Oravci és a Babiogórci – sokáig elszigeteltségben élt, melyet a terep természetes 

domborzata idézett elő. Néhány volt csak azon kevés alkalmakból, amikor kapcsolatérintkezés történt, a Suchá-

ban és Jablonka-ban történő vásárok idején. Egészen mostanáig kevés maradt meg a babia górai-i goralokról 

szóló anyagból és spirituális kultúrából. A hagyományos építészet és a házbelsők, melyek az életmódjukat 

hívatottak tükrözni, a Zubrzyca-ban és Zavoja-ban lévő falumúzeumokban kerültek kiállításra. A spirituális 

kultúrát a térségi népművészeti csoportok és számos hagyományőrző művész tartja életben. 

2.3. A földhasználat 

A történelem tükrözi azt a tényt, hogy a települések keletkezésekor a XVI. századtól a XVIII. század végéig a 

Babia Góra erdőkben az erdőgazdálkodás primitív formáját, minimális intenzitással, alkalmazták. Ezáltal abban 

az időszakban a fakivágások nem voltak károsak. A XIX. század óta, azonban, az irtásokat a fakivágás 

rendszere hajtotta végre, kezdetben lépésenként, később egységesített rendszerben. Ez a rendszer 1945-ig 

működött. Az effajta intézkedés eredményei a nagykiterjedésű fenyő monokultúrák, melyeket leginkább az 

alacsonyabb hegyi öv vegyes erdeinek őshonos lakóit lefedő növényzetei eredményeznek, gazdag faji 

összetétellel együtt. Az ilyen meggyengült növedékek a Babia Góra Nemzeti Parkban is megtalálhatóak. Ezek 

részben védett erdőket, melyek 527 ha-t fednek le, foglalnak magukba. Ezekben a rezervátumokban 

beavatkozások történtek azzal a céllal, hogy helyreállítsák az eredeti vegyes erdőket, beleértve a bükk, fenyő, 

juhar, gyertyán és kőris erdőket. Ezek a beavatkozások a legfontosabb kivágásokat (folyamatos és részleges 

kivágások) foglal magába, így az idősebb állományok ritkítását és a fiatalabbakban lévő tisztásokat. A 

legfontosabb kivágások, a közbenső kivágások, az esetleges kivágások és az egészségügyi beavatkozások által 

megközelítőleg 1.500-2.000 m³ fát nyernek évente. A növedékek helyreállításának folyamata a részleges 

rezervátumokban 120 éven belül befejeződik. A szigorú természetes rezervátumban, semmiféle tervezett 

erdészeti beavatkozást nem végeznek. Az 1960-as évek óta, ezek a területek erőteljes folyamtoknak vannak 

alávetve, ami nem tartalmaznak emberi beavatkozást. 

A mezőgazdaság egyetlen formája park mai területén mostanáig a legeltetés, ami a legmagasabb fejlődési szint, 

mely a XIX. és a XX. század első feléhez századhoz közel esett. Abban az időben, juhok és szarvasmarhák 

százait etették az havasi legelőn, Diablak és számos erdei tisztás alatt. Az effajta intézkedés azután lett leállítva, 

hogy a Babia Góra 

Nemzeti Park megalakult. Manapság, a megközelítőleg 11 ha-os terület öt mezején, amik a lakosok 

tulajdonában vannak, semmiféle mezőgazdasági tevékenységet nem folytatnak: a legnagyobb mezőn, Czarna 

Hala-ban, szénát gyűjtöttek az 1960-as évekig. A legelő és a fűvágás felszámolása a Babia Góra mezőkön lévő 

erdők öröklését eredményezték. A természetmegőrzés alapelvéből kiindulva, ez egy negatív jelenség, mivel ez a 

ritka nem erdőben honos fajok kihalását és a park állat- és növényvilág fajainak változatosságát csökkenését 

eredményezte. 

2.4. A turizmus 

A Babia Góra Nemzeti Parkot évente több, mint 40.000 ember látogatja. A turisták kizárólag csak a kijelölt 

turistaútvonalakon mozoghatnak, aminek a teljes hossza 36 km (a nyári turistaútvonalaké 32 km, a nem 

fenntartott síelő útvonalaké pedig 4 km). A legcsodálatosabb körkilátásokat a vörös színnel jelzett 

turistaútvonalon vannak, ami a Babia Góra hegytömb hegyláncain vezet végig, ahonnan az összes környező 

hegység látható. A Diablak csúcsáról a turisták a napkeltét is szemlélhetik. A legcsodálatosabbnak mondják ezt 

az egész Beszkidekben. A sárgán jelzett turistaútvonalakat, az „Akademicka Perc”-et, a legkimerítőbb 

ösvényként tartják számon. A Górny Plaj-tól vezet, keresztül a magasabb hegyi öv fenyőerdein, a törpefenyő 

övön és az havasi övön át a Diablak-hoz. A Górny Plaj erdei útja mentén, a Krowiarki hegygerinctől kiindulva a 

Markowe Szczawiny legelő felé, halad el a még inkább kimerítő, kék színnel jelölt turistaútvonal. Ez az ösvény 

a Mokry Staw mentén és az alacsonyabb, illetve magasabb hegyi öv eredeti őserdein keresztül halad. A sárga 

színű jelzést követve, a Markkowe Szczawiny hegyi legelőitől a Czatoza falvak közelében lévő település felé, a 

gyönyörű Czatozanski őserdőt, illetve a Gruba Jodla (vaskos fenyő) rekonstruált farönkjét lehet meglátogatni, 

mely a parkon kívül látható. A turisták a park egyes rezervátumait is elérhetik a Znoja-Widel-től induló zölddel 



 A BABIA GÓRA NEMZETI PARK 

ÉS BIOSZFÉRA REZERVÁTUM 
 

 41  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

jelzett útvonalon, és a Zawoja-Ryzowana-tól kezdődő fekete színnel ellátott útvonalon a Markowe Szczawiny 

faház felé sétálva. Ez a faház, mely a Lengyel Turista és Vidék Egyesület tulajdonában van (Polskie 

Towarzystwo Turistyczno-Krajoznawcze), egy jól ismert botanikus, Hugon Zapalowicz nevét viseli. Ez a 

legidősebb turista faház a Beszkidekben, 1906-tól, ami 70 ágy elhelyezésére is képes. Voltak kísérletek arra, 

hogy felújítsák az eredeti épületet azzal a céllal, hogy korlátozzák az ágyak létszámát és, hogy megoldják a 

szennyvíz, illetve a szilárd halmazállapotú hulladékok és törmelék problémáját (jelenleg, az összes hulladék az 

erdőbe ömlik). A faház körülbelül 14.000 esti elszállásolást képes biztosítani évente. A faházhoz közel lehet 

megtalálni a Hegyi Turizmus PTTK Múzeumát (Muzeum Turystyki Górskiej PTTK). Az 1906-ban épült eredeti 

faházhoz képest kis házban van elhelyezve. A múzeum kiállításokat és Babia Góra turizmusáról szóló 

dokumentumokat mutat be. 

Az 1976-os tudományos kutatás bebizonyította, hogy a park befogadási kapacitása 30%-kal emelkedett és, hogy 

a pusztulás néhány jelzett turistaútvonalon olyan nagy mértékben megnőtt, hogy szabályozást igényelt a park 

személyzetétől. 

3. III. TERMÉSZETVÉDELEM 

3.1. Történelem 

A Babia Góra név védelme érdekében született erőfeszítések a nemzeti park megalakulása előtti évekre nyúlnak 

vissza. 1910-ben Professzor Marian Raciborski a „Kosmos” című beszámolójában hangsúlyozta a csodálatos 

erdei terület védelmének szükségességét a Babia Góra északi lejtőin, melyet Czatozhansky prales-nek (őserdő) 

hívnak. Néhány évvel később, 1923-ban, Kazimierz Sosnowski egy természetvédelmi rezervátum kialakítását 

indítványozta Babia Góra északi lejtőjének legértékesebb részén. A Babia Góra Nemzeti Park kialakításával 

kapcsolatos tényleges javaslatot Wladyslaw Miodowicz mutatta be 1929-ben. Ez a javaslat azt tanácsolta, hogy 

a Babia Góra és a Polica erdők megközelítőleg 5000 ha-nak, illetve a „Babia hora” szlovák lejtőinek 

területeinek a nemzeti park területébe kellene tartozni. Sajnálatos módon, ez a terv nem valósult meg eddig még. 

A déli lejtők védelme 1928-ban kezdődött, amikor az Orava erdősség 404 ha-nak területe az „Oravsky 

komposesorát” (Orava Magántulajdonosok Egyesülete) tulajdonába került. Ezalatt az idő alatt, a védelmi 

erdőgazdálkodás alapjai bevezetésre kerültek. 1934-ben, a Lengyel Tudományos Akadémia, melynek a 

tulajdonában a Babia Góra északi lejtőjén elhelyezkedő Zawojske erdősség, illetve 642 ha-os területi rezervátum 

áll, ezeknek a törekvéseknek köszönhetően alakult meg. Ez a terület, a déli lejtő a természetvédelmi erdejével 

együtt, a jövőbeli Nemzeti Park magját adják. A számos eltérő személyiség természetvédelemi erőfeszítései, 

mely azonnal a II. világháború után kezdődött, a Babia Góra Nemzeti Park kinyilatkoztatását eredményezte a 

Miniszterek Tanácsának Testülete által 1954. október 30-án. A Babia Góra Nemzeti Parkot 1955. január 1-jén 

hozták létre. Sajnálatos módon, a védelem kizárólag a hegytömb csúcsaira volt értendő. Jelenleg a Babia Góra 

Nemzeti Park 1.734 ha-t fed le, amelyből 122 ha vagy magántulajdonban vagy a magántulajdonosok 

egyesületének tulajdonában van. Az erdők összesen 1.585 ha-t (91%) foglalnak magukba. Az 1.061 ha-os terület 

(51%) 943 ha-os erdőt foglal magába, mely szigorú védelem alatt áll. A szigorúan ellenőrzött rezervátumok a 

havasi övet, a törpefenyők övét és a magasabb hegyi öv legtöbb fenyőerdejét, illetve a bükkfa növedékek és az 

alacsonyabb hegyi öv vegyes erdeit foglalja magába. Ezeket a részeket már 60 éve védik a Lengyel 

Tudományos Akadémia rezervátumában és a déli lejtőkön lévő természetvédelmi erdőben. A Nemzeti Park 

megmaradt területének egy részét a természetes rezervátumok alkotják, amelyekben a védelem/gazdálkodási 

intézkedéseket már megvalósították annak érdekében, hogy megújítsák az erdő azon elemeit, melyet az ember 

lerombolt. 

Jelenleg a Babia Góra Nemzeti Park 1.734 he-t fed le, amelyből 122 ha vagy magántulajdonban vagy a 

magántulajdonosok egyesületének tulajdonában van. Az erdők összesen 1.585 ha-t (91%) foglalnak magukba. 

Az 1.061 ha-os terület (51%) 943 ha-os erdőt foglal magába, mely szigorú védelem alatt áll. A szigorúan 

ellenőrzött rezervátumok a havasi övet, a törpefenyők övét és a magasabb hegyi öv legtöbb fenyőerdejét, illetve 

a bükkfa növedékek és az alacsonyabb hegyi öv vegyes erdeit foglalja magába. Ezeket a részeket már 60 éve 

védik a Lengyel Tudományos Akadémia rezervátumában és a déli lejtőkön lévő természetvédelmi erdőben. A 

Nemzeti Park megmaradt területének egy részét a természetes rezervátumok alkotják, amelyekben a 

védelem/gazdálkodási intézkedéseket már megvalósították annak érdekében, hogy megújítsák az erdő azon 

elemeit, melyet az ember lerombolt. 

3.2. A Babia Góra Bioszféra Rezervátum 
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1976-ban az UNESCO Nemzetközi Koordinációs Tanács Hivatalának döntése alapján, „Az ember és Bioszféra 

Program” keretein belül (MAB), a Babia Góra Nemzeti Parkot a nemzetközi UNESCO bioszférarezervátumok 

hálózatába kerül bevételre. Ez a tényállás egy példája a teljesen védett magashegyi életközösségnek, melyek 

kiváló zónaszerinti rétegződéssel vannak ellátva. A park, mely az egyik legkisebb Nemzeti Park 

Lengyelországban, területbővítésének szükségességét évek óta hangsúlyozzák. A terület fejlesztésének első 

tervére hatást gyakorolt a Babia Góra Nemzeti Park Tanácsadó Testülete 1979-ben, ami újabb 8.000 ha körüli 

erdő és tisztás területét képzeltek a Nemzeti Park területéhez. A Nemzeti Park, amihez a Bioszféra Rezervátum 

Rendeletet engedélyezték, meghatározott dimenziókat feltételez. A jelenkori területével a Babia Góra Nemzeti 

Park nem tesz eleget ennek a kívánalomnak azáltal, hogy túl kis területet fed le. A jelenkori területen belül a 

zónákat, melyek a bioszféra rezervátumok meghatározó jellegzetessége, nem lehet kialakítani. A Babia Góra 

Nemzeti Park egy 9.522 ha-os területtel való bővítéséről szóló legújabb indítvány 1990-ben további, a teljes 

Babia Góra hegytömb, Polica és Medralova területén állami tulajdonban lévő erdősségeket képzel a parkhoz. 

Sajnálatos módon, ez a terv még nem valósult meg. 

3.3. Oktatás 

Az Értelmezési és Oktatási Tájékoztatót a park Természettudományi Múzeuma (Muzeum Przyrodnycze) 

működteti. Az állandó kiállítás bemutatja a Babia Góra-ban lévő természetvédelem történelmét, a 

Lengyelországban és szerte a világon folyó természetvédelem rendszerét, mindemellett alapvető információkat 

biztosít a geológiáról, a hidrológiáról, az éghajlatról, a termőföldekről, a Babia Góra növény- és állatvilágáról, 

illetve a Babia Góra térségének néprajzáról. A múzeumot évente több, mint 10.000 személy látogatja. A 

legtöbbjük iskolás gyerek és tanuló. A kiállításra került terület teljes része a Babia Góra növények Botanikus 

kertje (Ogród Roslin Babiogórskich). Azokat a növényfajokat mutatja be, amelyek a jellegzetességei a 

legfontosabb növényközösségeknek, amelyekkel a Babia Góra-ban történő kirándulások során lehet leginkább 

találkozni. Manapság, néhány 100 fajt mutatnak be itt. Miután a korszerűsítése befejeződik, mintegy 200 fajjal 

lehet megismerkedni. Annak érdekében, hogy megkönnyítsék a természetes környezet további értelmezését, egy 

oktatási turistaútvonal áll rendelkezésre, melyet útszéli táblákkal jelölnek. Professzor Wladyslaw Szafer után lett 

elnevezve, illetve az Értelmezési (Oktatási) Turistaútvonalnak egy hozzá megfelelő füzete is megtalálható, ami a 

látogatók számára is elérhető. A Múzeum személyzetének oktatási tevékenysége magába foglal előadásokat, 

megbeszéléseket, iskolai programokat, fiatalok számára természettudományokat, kirándulásokat, versenyeket, 

eredeti tanulmányok publikálását, illetve prospektusokat és közkedvelt tudományos cikkeket. 

3.4. Az ütköző zóna 

A Babia Góra Nemzeti Parknak nincs ütköző zónája, ellenben azzal a ténnyel, hogy 1991-ben olyan 

körülményeket teremtettek a törvényes kialakításhoz (Jog a Természetvédelemről). Az első indítványokat az 

ütköző zóna határairól 1973-1974 között nyújtották be, a park területi tervezésével és további területekkel 

kapcsolatban. Az ütköző zónákról szóló legújabb indítványt 1982-ben nyújtották be. Eszerint a terv szerint, az 

ütköző zónának magába kellene foglalnia olyan területeket, amelyeket hozzátoldottak a már kiszélesített park 

területének határaihoz, melyek a falvak területén belül helyezkednek el: Koszarawa, Zawoja, Maków 

Podhalanski, Jordanow, Jablonka és Lipnica Wielka. Az ütköző zóna javasolt területe körülbelül 30 000 ha. Az 

ütköző zónán belül a következő építészeti és tájegységeket különböztetnek meg: 

A – a legnagyobb természeti értékkel rendelkező táj 

B – a legnagyobb kulturális értékkel rendelkező táj 

C – a nagy természeti értékkel rendelkező táj 

D – a nagy kulturális értékkel rendelkező táj 

E – átlagos természeti és kulturális értékkel rendelkező táj 

A természetvédelem alapjainak gyakorlati alkalmazása az ütköző zónában bizonyos tilalmak, utasítások, 

korlátozások és feltételek betartásának eszközei által kellene, hogy megvalósuljon. Az A és B zónákban a 

védelmet azzal a céllal vezetnék be, hogy védjék a természeti és kulturális értékeket, a C és D zónában – aktív 

védelemben részesülne, míg az E zóna – a táj kiválasztott elemeinek és képződményeinek egy aktív védelméről 

van szó. Sajnálatos módon, a Babia Góra Nemzeti Park ütköző zónáját érintő jelenlegi tervet még nem helyezték 

át a gyakorlatba. Szükséges kijelenteni, hogy a Babia Góra Nemzeti Park Bioszféra Rezervátumként is 

működhet, kizárólag az új határain belül, azaz az ütköző zónát is beleértve. Kizárólag ezután lehetséges, hogy az 

összes működési/természetvédelmi zónákat, melyek a bioszféra rezervátumra jellemző, megjelöljék a célból, 
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hogy növeljék a Babia Góra Nemzeti Park hatékonyságát, és hogy a harmonikus fejlődés érdekében feltételek 

alakítsanak ki a park ütköző zónájában élő helyi emberek számára. 

3.5. A szervezeti felépítés 

A Babia Góra Nemzeti Park Kormányzata egy szervezeti egység, mely a Krajowy Zarzad Parków Narodowych-

nak, (A Nemzeti Parkok Állami Kormányzatának) a Természetvédelmi Minisztériumnak, a Természeti 

Erőforrások és Erdők-nek (Ministerstwo Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa) van 

alárendelve Varsóban. A park ügyintézésének tevékenységét az állami költségvetésből finanszírozzák. A 

tevékenységek és szervezeti felépítés hatókörét a Természetvédelmi Jog, a Természetvédelmi Minisztérium és a 

Természeti Erőforrások és Erdők által kialakított Parkrendelet fekteti le. A Babia Góra Nemzeti Parkban, a 

személyzet 33 főt számlál jelenleg, akikből 6 erdész és 5 erdőmunkás, 9 személy ügyintéző, 5 oktatási dolgozó, 

3 természettudományi kutató, 2 őr és 2 személy pedig a park ügyintézéséért, alkalmazottakért és törvényes 

ügyekért, befektetésekért és javításért felelős. A park vezetője, akit a Természetvédelmi Minisztérium és a 

Természeti Erőforrások és Erdők neveznek ki, a tevékenységek egészéért felelős. 

 

 

 

 

 

Cím: 

Babia Góra Nemzeti Park Igazgatósága 

34-223 Zawoja 

Lengyelország 

Telefon: ++48-33-8775110, ++48-33-8775124 

A Nemzeti Park Gyűjteménye által 
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7. fejezet - A BIESZCZADY NEMZETI 
PARK ÉS BIOSZFÉRA REZERVÁTUM 

1. 

Lengyelország 

Alapítva: 1973 Nemzeti Park, 1993 Keleti Kárpátok / Keleti Beskids Bioszféra Rezervátum, 1999 Keleti 

Kárpátok Bioszféra Rezervátum (Lengyelország, Szlovákia, Ukrajna) 

2. I. Természet 

2.1. Geológia és geomorfológia 

A Bieszczady Nemzeti Parkot a közép magas Nyugat-Bieszczady-hegység területén található, ami kréta kori 

üledékes kőzetekből áll. Az antiklinális területek nehéz homokkőből, a szinklinálisok pedig könnyű Krosno 

palából épülnek fel. A geológiai struktúra hegyhátakból és völgyekből áll. A hasonló hegyhátakat széles 

völgyek választják el, melyeket mély folyóvölgyek kereszteznek. A hegyek legmagasabb tájain festői eróziós 

sziklahátak vannak körülvéve törmelék mezőkkel és csupasz vándorköves mezőkkel. A Bieszczady táj 

egyedülálló a hosszú hegyhátak tetejükön alpesi legelőkkel, amiket poloniny-knek neveznek, és ezek ábrázolva 

vannak a parkban a Tarnica masszívummal (1346 m), a Krzemieň, a Halicz, a Bukowe Berdo, és a Kiňczyk 

Bukowski csúcsokkal olyan jól, mint a Polonina Caryňska és a Polonina Wetliňska hátakkal. A határterület a 

Rabia Skala, Wielka Rawka és a Krzemieniec csúcsokkal jóval erdősebb. 

2.2. Hidrológia 

A hegyhátak és völgyek rácsszerkezetének kialakulásából következik, mint az áramlások kialakulása. A legtöbb 

folyó és csermely párhuzamosan fut a hegyhátakkal, majd észak felé keresztülvág rajtuk a mély hasadékokban. 

A Bieszczady hegység az európai kontinentális vízválsztó része-azok a folyók, amik a Bieszczady-tól erednek, a 

Balti-tenger és a Fekete-tenger vízgyűjtőjéhez tartoznak. 

2.3. Klíma 

A nemzeti park területére a kontinentális hegyi klíma hat, melyet nagy hőmérséklet ingadozások jellemeznek 

(átlag júliusi +16,2 oC, februári -7,4 oC, a legmagasabb érték a nemzeti parkban Sianki-ban +31 oC felett, a 

legalacsonyabb -40,1oC). Az éves csapadékösszeg 800 és 1200 mm között mozog, nagy része nyáron esik le 

(júliusban). A hó évente 90-től 140 napig marad meg, vastagsága 40 és 80 cm között változik, gyakran eléri a 

150 cm-t is. 

2.4. Talaj 

A Bieszczady régióban döntően cambisol-ok és distric cambisol-ok találhatók, a ferro-humuszos, és ferro-

orthic-us talajok ritkák. A hegyi eutric-us és folyami-eutric-us folyamtalajok a folyókban és a folyóvölgyekben 

találhatók meg. Számos szövettalaj - mocsár és tőzegláp található a San folyó felső völgyében, melyeket a 

legmagasabb tudományos érdeklődés kísér – Az egyetlen tőzegláp a BNP-ben a Wolosate völgyben van. 

2.5. Növényzet 

A rideg hegyi éghajlat a fő tényező. Három klimatikus-vegetációs zónát lehet elkülöníteni a Bieszczady-ban: az 

előhegység zóna (500 méteres tengerszint feletti magasságig), az alacsonyabb hegységi lombhullató erdők 

zónája (500-1150 méteres tengerszint feletti magasságig) és a poloniny (alpesi legelők) zónája. A felsőbb, 

tűlevelű erdők zónája és a szubalpin törpe hegyi fenyves zóna, jellemző a Nyugati Kárpátokra, nem létezik a 

Bieszczady hegyekben. Legvalószínűbb, hogy a hegyi fenyves zóna a Bieszczady-ban a zöld éger (Duschekia 

viridis) bozót elterjedése által tűnt el. 
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A park területének 84%-át borítja erdő-bükk (Fagus sylvatica) áll erdei fenyővel (Picea abies) és szikamórral 

(hegyi juhar) (Acer pseudoplatanus), mint keverten előforduló fajok adják a BNP erdőterületének 80%-át. Az 

éger (Alnus incana, Duschekia viridis) képezi a közel 4%-át és a tűlevelű erdők (főleg luc) a 14%-át a BNP 

erdősített területeinek. A hatalmas természetközeli, egybefüggő bükk erdők és az ős bükk erdők különlegesek 

európai szinten. Különösen érdekes a tudósok álláspontja a fent említett magasan elhelyezkedő tőzeglápok 

esetében. 

A legérdekesebb és egyben a legfontosabb növénytársulása a parknak a Kárpáti Bükk erdő (Fagetum 

carpaticum), az alacsonyabb, szubalpin lucfenyő erdők (Piceetum abietosum), a Kárpáti éger erdő (Alnetum 

incanae) a vízfolyások mentén, hegyi mocsaras éger erdők (Caltho-Alnetum) folyótorkolat nélkül és a legritkább 

erdőtársulás a BNP-ben a hegyi juhar erdők északi maradványfajokkal az aljnövényzetben. Van sok érdekes 

alpesi legelő növénytársulás, beleszámítva a Keleti-Kárpátok áfonya társulásait (Vaccinietum pocuticum), 

bozótokat zöld égerrel (pulmonarium-Alnetum viridis), kék-üveg és gömb virág legelűk (Trollio-Centauretum), 

fehér tippan társulások (Nardetum carpaticumorientale), mocsári társulások tőzegmohával (Sphagnetum medii), 

alpesi pázsit társulások csenkesszel (Festucetum supinae). 

A földrajzi és természetes fekvése eredményezte a nemzeti park növényvilágának gazdag változatosságát. Mind 

a nyugati, mind a keleti kárpáti növényfajok megtalálhatók a parkban; ezen a területen nagy számban 

koncentrálódnak a fajok. A Bieszczady Nemzeti Park növényvilága 770 edényes, 300 zuzmó, közel 200 moha, 

körülbelül 20 mikofita és számos gomba fajból áll. 22-27 Keleti kárpáti faj fordul elő a Beszkádokban és a 

parkban. 

Endemikus növényfajok a BNP-ben: a kárpáti kutyatej (Euphorbia carpatica), máramarosi csormolya 

(Melampyrum saxosum), és a Pleurotus vetlinianus (Wetlina oyster fungus). Az egyedülálló keleti kárpáti 

Aconitum tauricum (tauridian aconite, sisakvirág) Lengyelországban és a magashegységi mocsarakban 

(Hygrohypnum alpinum) található meg a Kárpátokban és így a parkban is. A Keleti Kárpátok érdekes 

növénycsoportjaiba közel 70 alpin és szubalpin faj tartozik. Azok közül a növényfajok közül, melyek 

megtalálhatók a BNP-ben, 57 törvény által védett (beleértve 12 veszélyeztetett fajt). 

2.6. Az állatvilág 

A természettudósoknak és a látogatóknak egyaránt rendkívül érdekesnek bizonyulnak azok az állatfajok, 

amelyek a BNP állatvilágát alkotják. Az összes lengyel ragadozó emlős, beleértve a barnamedve (Ursus arctos), 

a farkas (Canis lupus), a hiúz (Lynx lynx), a vadmacska (Felis silvertris), a borz (Meles meles), a vidra (Lutra 

lutra) és a róka (Vulpes vulpes) jelen van a Parkban. A legérdekesebbek többek között a növényevő emlősök, 

úgy, mint az európai bölény (Bison bonasus) és a kárpáti gímszarvas (Cervus elaphus), amelyek a 

legcsodálatosabbak az európai alfajok közül. A hiúz vadászata tilos a Krosno Tartományban azon okból 

kifolyólag, hogy lehetővé tegye ennek az állatnak, amely egyre inkább ritka, hogy a Bieszczady és a Beskid 

Niski hegylánc közelében honos egyedszáma növekedjen. Egy ilyen vadászatmentes időszak is segíthetné a 

farkas falkák védelmét a térségben. Mostanáig, a farkas nagyon értékes trófea volt, akárcsak a hiúz, az elmúlt 

hét évben. A Bieszczady Nemzeti Park sikeresnek bizonyult a hód (Castor fiber) és a hucul lovak 

meghonosításában, amelyek a Kárpátok keleti részén őshonosak, azonban a háború előtt Bieszczady-ban is jelen 

voltak. Maga a park egy mennyország a madármegfigyelőknek. Az arany sasok (Aquila chrysaetos), a foltos 

sasok (Aquila clanga), a kevésbé foltos sasok (Aquila pomarina), a kígyászöjv (Circaetus gallicus), sasbagoly 

(Bubo bubo), az uráli bagoly (Strix uralensis)épp úgy jelen vannak akárcsak a rigók Lengyelországban, amelyek 

a Földközi-tenger Medencéjében élő rigóktól (Monticola saxatilis) származnak. Az havasi madárfajok, mint 

például a víz mezei pacsirta (Anthus spinoletta) és a havasi szürkebegy (Prunella collaris) és még sok más faj a 

Bieszczady Nemzeti Parkban honos. Néha olyan ritka fajok, mint az európai fekete keselyű (Aegypius 

monachus), a vándorsólyom (Falco peregrinus) és a csizmás sas (Hieraetus pennatus) is elvándorolnak a Parkba. 

A már kihalt bieszczady-i hangamadár és fekete nyírfajd meghonosítása a Park jövőbeni feladata lesz. Egy 

másik kíváncsiskodó az állatok között az erdei sikló (Elaphne longissima), a dél-európai fajok, amelyek csak 

Lengyelország néhány terültén vannak jelen; a legnagyobb egyedszámmal egy speciálisan kialakított 

Természetvédelmi területen a San folyó torkolatánál, BNP-től északra helyezkedő területen élnek. A többi 

bieszczady-i hüllőtől eltérően, a mérges vipera (Vipera berus) a leggyakoribb. A természettudósok feltehetőleg 

érdeklődnek a kétéltű fajok iránt (Bieszczady-ban élő állatok 10 %-át teszik ki). A gerinctelen állatok faunája 

jövőbeli kutatások színtere, amely magába foglalja a rovarok és számos ritka havasi fajok, kárpáti és kelet-

kárpáti fajok, illetve védett, fenyegetett és új fajok vizsgálatát a rovartan számára. 

3. II. AZ EMBEREK ÉS A TERMÉSZET 
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3.1. A történelem és a gazdasági tevékenységek hatása a 
természeten 

A Bieszczady hegylánc a X. századtól a XIV. század közepéig a Halicz hercegséghez tartozott, és később, 

mintegy 400 évig Magyarországhoz. 1387-tól Lengyelország fennhatósága alatt áll. A mai nemzeti park területe, 

mint egy távoli és vad térsége Lengyelországnak, lakatlan maradt hosszú ideig, addig, amíg a szántóföldi terület 

elérhető nem volt az alföldön. A bieszczady-i hegylánc gyarmatosítási folyamata 1580 körül fejeződött be. Az 

újonnan telepített falvak lakóinak többsége délről vándorolt: a ruszin gazdák és az oláh gulyások. A falvakat 

olykor az úgynevezett „towhai” bandák – magyar rablók - pusztították el. 

Lengyelország felosztása során, a biesczady-i emberek az Osztrák-magyar monarchia fennhatósága alatt álltak. 

1848-ban, a jobbágy szolgálatot visszavonták, így csökkentek a helyi társadalmi kapcsolatokat, és bevezetésre 

került a nemzettudat. A különbség a bieszczady-i lakosok között: a ruszin görög katolikus rítust hívők és a 

lengyel római katolikusok fokozatosan erősödtek. Azonban a XIX. század maradt az utolsó békés időszak a 

bieszczady-i hegyláncok történelmében. 1914 őszétől 1915 tavaszáig az orosz seregek megpróbálták kiharcolni 

a Magyarországra vezető utat a Kárpátok vonulatán keresztül. Több, mint százezer orosz és osztrák-magyar 

katona meghalt a bieszczady-i harctéren; számos falú súlyosan megrongálódott, a népesség száma lecsökkent. 

1918-ban, a lengyel-ukrán háború elkezdődött. 

A bieszczady-i falvak sűrűn lakott népessége és a kedvezőtlen természeti feltételek lekorlátozták a 

mezőgazdasági tevékenységeket kezdetleges gazdálkodásra és a havasi legelőkön történő szarvasmarha 

tenyésztésre, ezáltal együttesen előidézve szegénységet a bieszczady-i falvakban. Még a termékeny években is 

sok ember éhezett; a gazdaságoknak önellátónak kellett lenniük – hétköznapi árucikkek, beleértve a 

ruhacikkeket saját készítésűek voltak, kizárólag luxuscikkeket, mint a sót és edényeket vásárolták a közeli 

városokból. A falvak legfőbb kulturális életének központja a görög katolikus templom volt. Nem volt semmiféle 

oktatási rendszer elérhető, így az írástudatlanság hétköznapinak számított. 

A XX. század elején a nagy birtokok nagy számban mentek tönkre, a bieczszady-i falvak gazdaságának vezető 

szerepe a zsidó vállalkozóktól került átvételre, akik monopolizálták a kereskedelmet a régiókban, és együtt az 

osztrák és lengyel vállalatokkal, megkezdték az intenzív fakitermelést a bieszczady-i erdőkben. Az 

erdőgazdaságban elkövetett hibák a faállományok összetételében pótlásként jelenlévő fajok kihalásához 

vezetett, illetve a helyreállítási irtások (1856-óta kötelezőek) utáni újraerdősítések céljából külföldről behozott 

vetőmagoknak köszönhetően a lucfenyő monokultúrák, melyek az ősi bükk-fenyő erdőket helyettesítik, ma már 

haldoklanak. 

1928-1929 telén a hosszú ideig tartó mínusz 40 fokos fagy meggyengítette a legtöbb faállományt, megrongált 

több régóta növekedő faállományt, illetve a legtöbb gyümölcsöskertet Bieszczady-ban. A vidéki területeken új, 

ember által kezdeményezett biocenóza jelent meg: a Polonyinákon való ökörlegeltetés kiterjedt a havasi rétek 

zónáira, ezáltal lényeges változás következett be a természetben előforduló fajok összetételében. 

A II. világháború előtt, az ukrán szövetkezeti mozgalom a Bieszczady-ban fejlődő kereskedelemre és oktatásra 

összpontosított. Ez a mozgalom egyaránt terjesztette az ukrán nemzeti gondolatokat a ruszinok között. A II. 

világháborúig nem volt sem etnikai sem pedig vallási konfliktus a ruszin, a lengyel és a zsidó lakosok között. 

A II. világháború ütközetei távol zajlottak a mai Bieszczady Nemzeti Park területétől, de etnikai konfliktus tört 

ki a lengyel és ruszin telepesek között, amikor a nácik el akarták nyomni az ukránok azon törekvéseit, hogy 

kialakítsák saját országukat, és függetlenséget nyerjenek Szovjet Uniótól és Lengyelországtól. A német 

kormány megalakította és felfegyverezte az Ukrán Rendőrségi Csapatokat, továbbá meghatározta 

tevékenységeit a bieszczady-i lakosok, a zsidók és lengyelek kiirtása irányába. Erre válaszul, a lengyel telepesek 

megalkották az önvédelmi csoportjaikat. Így mind a két nemzet Hitler közép- és kelet európai országok feletti 

politikájának váltak az áldozatává. 

A katasztrófa végleg szétrombolta a századok örökségét, és a bieszczady-i hegyláncot a pusztaságba taszította 

azáltal, hogy egy település sem maradt 1944 és 1947 között. Az Ukrán Felkelő Hadsereg, melyet a szovjet 

csapatok semmisítettek meg, uralkodott a bieszczady-i hegyláncok felett 1946 nyaráig. Az ukránok elvárták azt, 

hogy a háború után, amikor már Németországot leigázták, a szövetségesek összecsapjanak a Szovjet Unióval, és 

ezáltal megalakulna egy független ukrán állam. A lengyel és szovjet kormány döntöttek, miszerint ahhoz, hogy 

elszigeteljék az Ukrán Felkelő Hadsereget és csökkentsék a helyi ukrán telepesek támogatottságát (élelmiszer és 

emberi erőforrások által), minden ukrán származású lakost újra le kell telepíteni, vagy az Ukrán-Szovjet 

Köztársaságba vagy Lengyelországon belüli területekre. 
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1945 végén, a Lengyel Hadsereg és az Ukrán Felkelő Hadsereg közötti harcok elkezdődtek az utolsó sánc 

védelme érdekében. Mind a két oldal hegyi falvakat égetett porrá. A Lengyel Hadsereg azért tette ezt, hogy ne 

hagyjanak semmiféle ellátási alapot az Ukrán Felkelő Hadseregnek, míg az ukránok azért tették, hogy kizárólag 

felégetett területet hagyjanak a jövőbeli lengyel telepeseknek. A népesség egy része meghalt a harcok alatt, míg 

a másik része elmenekült vagy kiutasításra került a hegységből. 1946 nyara óta, a Lengyel Hadsereg fölényt 

nyert, míg az Ukrán Felkelő Hadsereg maradványai megpróbált egy jól álcázott földalatti menedékhelyen illetve 

erődítményben túlélését biztosítani. 1947-ben, a lengyel erők kezdeményező lépéseket tettek, majd végül leverte 

az Ukrán Felkelő Hadsereg csapatait. 

1947 nyara óta, a Bieszczady Hegylánc kihalt. Egy település sem maradt, a korábbi mezőket, legelőket és még 

az utakat is benőtte az éger- és nyírfaerdők. Számos vadonélő faj telepedett vissza a bieszczady-i hegységbe. 

1949 óta, néhány legelőt szezonális birkalegeltetésre használták a podhale-i felvidékiek; 1995-ig a határvidék 

területén belül 20km-es körzetbe való belépés tilos volt a turizmus számára. Bieszczady hatalmas területe 

maradt lakatlanul, és ezáltal a terület felett az uralmat a természet vette át. 

Az első telepesek, akik a Bieszczady Hegyláncban telepedtek le a háború után erdészek és a Boyko etnikai 

csoport korábbi lakosai voltak, az anyaországba tértek vissza. Az éghajlatnak és a termőföldnek köszönhetően a 

bieszczady-i hegység térsége kevésbé vonzó a gazdák számára – néhány új telepes is hátrahagyta a gazdaságát. 

Sok állam rendelkezik saját nagy farmmal Bieszczady-ban, melyeket fegyencek használtak munkaerőként. Így a 

Bieszczady Hegylánc a lengyel „Vad Kelet”-té vált; az ilyen vad területek egyaránt vonzzák a kalandvágyókat 

és azokat az embereket, akik az igazságszolgáltatást akarják elkerülni. Néhány „bieszczady-i cowboy” is 

letelepedett, megteremtve a Bieszczady legendát ezáltal. 

1975 és 1981 között, óriási terület volt megközelíthetetlen a turizmus számára a San folyó felső szakaszának 

völgyében, BNP-től északra az Ukrán határhoz közel – a vadászati övezetet a „kommunista” kormánytagok és a 

külföldi vendégek számára Muczne-ból irányították. A 70-es és 80-as években, annak érdekében, hogy 

felkészítsék a legelőket az újonnan létesített hatalmas állami tulajdonban lévő szarvasmarha legeltetésre szánt 

farmokra, a hadsereg csapatai óriási területeket taroltak le robbanószerek és bulldózerek használatával. A 

völgyeket erdőtlenítették, a korábbi természetközeli tájakat radikálisan megváltoztatták mindössze 50 év alatt. A 

kulturális örökségek maradványainak egy része, ami túlélte a háborút, és az úgynevezett „korai telepes 

időszakot” – romok, sírkertek, kápolnák és emlékműként fent álló fák megsemmisítésre kerültek. A 

piacgazdaságra való átállás a farmok összeomlását okozta, ez jelentette a legfőbb fenyegetést a bieszczady-i 

természeti környezetre nézve. A gazdasági épületek egy részét manapság a BNP használja a Hocul lovak 

tenyésztésére és turisztikai szolgáltatásokra. A Wolosate völgy, melyet a BNP működtet, helyreállító munkát 

igényelt 1991. A tőzeglápos mocsarakkal borított San river völgye, amely természetes vadvilági menekült is, 

továbbá farkasok követte gímszarvasok legelőterülete, nem más, mint a vadvédelem kulcsterülete, és egyben a 

vadászok számára hajtójátékok területeként is szolgál. 

3.2. A TURIZMUS 

1955 óta, Lengyelország kevésbé fejlett hegyvidékes régió. A Bieszczady Hegylánc mennyország volt az 

úgynevezett „Bieszczady-i stílusú turizmus” iránt lelkesedőknek – azáltal, hogy a jelzett turistaútvonal helyett a 

vadvilági ösvényeket használják, sátrakban vagy falvak romjaiban alszanak, illetve az összes felszerelést és 

élelmet a hátitáskájukban cipelve vágnak át a pusztaságon. Habár a Bieszczady nem olyan magas, mint a Tátra, 

de a nagy távolságok a települések között, az utak hiánya, a nyári buja növényzet és az embert próbáló időjárási 

körülményektélen kizárólag korlátozott bebocsátást nyújtanak még a legtapasztaltabb turistáknak is. 1962 óta, a 

főút kiépítése után, mely keresztülvezet a Bieszczady hegységen, egy napos turistaautóbuszok ezreit szervezik 

az ipari üzem dolgozóinak és Krosno tartomány gyógyfürdőjének látogatói számára, akik nyaranta 

„megszállják” a Parkot. 1968 óta, a hatalmas víztározó megépítése után, a San folyón (Jezioro Solinskie- a 

legfőbb turisztikai látványosság a régióban) lévő út motoros turisták ezreinek, akik a tó melletti szórakoztató 

területről és gyógyfürdőből jönnek, könnyítette meg a hegység megközelítését. A „bieszczady-i pusztaság” 

felfedezése buszokból és autókból a látogatók számának emelkedését eredményezi: 1500-ról 1953-ban 3 

millióra nőtt a számuk 1973-ban. A Bieszczady Nemzeti Park, melyet abban az időben építettek ki, szabályzatot 

alakított ki azért, hogy megakadályozzon olyan felügyelet nélküli behatolásokat, amiket más lengyel parkokban 

követnek el a turisták. Ami általában meglepi a külföldi természetvédőket az az, hogy a korlátozásoknak 

többnyire engedelmeskednek, noha az közvélemény sok éve már összeköti a bieszczady-i hegységet a 

korlátozás nélküli túrázással és sátorozással, a Park manapság ötször nagyobb területet fed le, mint 1973-ban 

annak ellenére, hogy a lengyelek nem igazán figyelnek oda semmiféle megkötésre vagy korlátozásra. 

A legújabb turizmus modell a Bieszczady Hegységben manapság már különbözik a negyven és húsz évvel 

ezelőttitől. A gazdasági átformálódásnak és a jólét társadalmon belüli rétegződésének köszönhetően, tömeges 
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szórakoztató-központú „turizmust” felváltotta a hegyi turizmus vagy ökoturizmus, az egyéni látogatások által 

szervezett csoportos turizmus és a külföldi vendégek számára szervezett kirándulások. A Bieszczady hegység 

egy közkedvelt hellyé vált a gyerekes családok számára, akik autóval jönnek és magasabb színvonalú 

szolgáltatásokat szeretnének igénybe venni, mindamellett, hogy az „első telepesek” 60-as évekbeli 

szálláslehetőségeiknél jobb lehetőségeket szeretnének kapni. A látogatók száma az elmúlt években mintegy 350 

és 450 ezer köré becsülik évente. Ez az általános tendencia úgy tűnik, jóval kedvezőbb a bieszczady-i 

természetvédelemnek. 

A bieszczady-i nemzeti parkban lévő szabályok nem engedik az új hotelek építését a park határain belül. A 

harmadik, átmeneti területe (zónája) a Bioszféra Rezervátumnak a szállási lehetőségek és turisztikai 

szolgáltatások fejlesztésének megfelelő terület kialakítása, ezáltal hozzájárulnak a helyi lakosok jólétének 

növeléséhez is. Az úgynevezett „szűrés akadály” fogalmát már alkalmazzák, melynek célja, hogy korlátozza a 

látogatók számát a leginkább sérülékeny helyekre. A Solinskie tavi övezetben a szórakozásközpontú 

tömegturizmus dominál, a Bioszféra Rezervátumon kívül. A tópart mentén a BNP irányába, néhány lehetséges 

látogató dönthet úgy, hogy marad éjszakára a harmadik övezet hoteljeiben és elmerül a helyi turisztikai 

szolgáltatások, szórakoztató tevékenységek és látványosságok világában. Ha elérik a Park határát, megállhatnak 

egy éjszakára a „gát kempingeknél”, melyek a BNP bejárati kapujánál jobbra találhatóak (remélhetőleg autóikat 

itt hagyják). Azok a látogatóknak, akik elérik a park belső részét csak korlátozott számú ágy áll rendelkezésükre 

a néhány hotelben. A következő reggelen néhányukat csábíthatják az út menti szolgáltatások, azonban soha nem 

fognak megállni a védett területeken. Így, kizárólag jól szituált természetszeretők és túrázók hatolnak be a védett 

területekre, amelyek messze vannak a főúttól. 

Maga a stratégia még inkább fontos a közeljövőben, hiszen a Bieszczady hegység egyre inkább válik 

nemzetközileg is híressé köszönhetően Európa első háromoldalú Bioszféra Rezervátum-kialakításának. 

Emellett, az kárpáti Eurorégióban megtalálható növekvő számú határátkelőhelyek és a Szlovák Köztársasággal 

kötött lehetséges turista egyezmény jelentősen növelik a turisták számát. 

A BNP-ben, a látogató maradhat az éjszakára a nyolc hotel, vagy a három kempingtábor, illetve négy táborhely 

egyikében – melyeket a Lengyel Turisztikai Egyesület működtet, nem pedig a BNP … . A kijelölt helyen kívüli 

kempingezés nem engedélyezett. Az autó és busz megközelíthetősége korlátozott a közútra nézve. A parkolás 

csak a kijelölt parkoló helyeken lehetséges. A látogatóknak napi belépő díjat kell fizetni a BNP 

turistaútvonalakért. A belépési díj, mindeddig nem fedezte a BNP költségeit a turisztikai fejlesztések 

karbantartására (egy főre szóló felnőtt belépő jegy ára 1995-ben: 0,20 USD, gyerek belépő jegy: 0,12 USD). A 

túrázás csak a kijelölt turistaútvonalon és értelmezési ösvényen lehetséges. A lovas turizmus is lehetséges az 

erre külön kialakított útvonalon, ami más, mint a turistáéké. A hegyi kerékpározás is engedélyezett, azonban 

kizárólag közúton és néhány erdőút vehető igénybe, a hegységen át vezető útvonalak használata tilos. Csak egy 

sífelvonó található a Parkban, Ustrzyki Gorne-ban. Általánosságban, a turistaútvonalakon való sífutás inkább 

ajánlott, mint a lejtőn való síelés. 

4. III. TERMÉSZETVÉDELEM 

4.1. Történelem és fejlődés 

A Bieszczady Nemzeti Park (BNP), ami több, mint 27 ezer hektárt fed le, a harmadik legnagyobb a lengyel 

nemzeti park-hálózaton belül. A távoli dél-kelet Lengyelországban helyezkedik el, a szomszédos országhatárok 

találkozásánál: Szlovák Köztársaság és Ukrajna. A felügyelő szerve a Parknak a Nemzeti Parkok Nemzeti 

Testülete, a Környezetvédelmi Minisztérium, a Természeti Erőforrások és a Varsói Erdőgazdálkodás. 

A Parkot 1973. augusztus 4-én alapították a Miniszterek tanácsa által, a Bieszczady hegylánc 

természettudósainak lelkiismeretes és hosszú fáradozásainak köszönhetően. Ez az elsődleges területe a közel 

hatezer hektárnak és a térszerkezetnek (maga a Park a Tarnica hegylánc felső részét és a Polonyina Carynska 

hegygerinc felső erdei határát foglalja magába – mindkettőt egyaránt a főút választja el), amelyek alkalmatlanok 

voltak a természeti kincsek védelmére azáltal, hogy nem korlátozták a völgyben folyó gazdasági tevékenységek 

negatív hatását Bieszczady legelbűvölőbb részének tájértékeire vonatkozólag. 1989-ben a BNP térség 

kiterjesztették 15 ezer hektárra és végül 1991-ben, az elkövetkező kiterjesztésnek köszönhetően elérte tényleges, 

27064 hektáros méretét; a völgyek beolvasztásával megvalósul egy a BNP teljes területének összefüggő 

védelme. 

A Bieszczady Nemzeti Park mostani méretét nem tanácsos véglegesnek tekinteni. A közvélemény szerint a 

parkot tovább fogják bővíteni a jövőben azáltal, hogy beolvasztják a San folyó völgyének felső részét akárcsak 



 A BIESZCZADY NEMZETI PARK 

ÉS BIOSZFÉRA REZERVÁTUM 
 

 49  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

néhány erdőkomplexumot, amelyek a BNP határtól északra és nyugatra helyezkednek el. A különböző tényezők 

között, különösképpen az efféle bővítéseket, meg kell említeni a rendkívül alacsony népsűrűséget (1-től 4 

személyig km²-ként), az alacsony fejlődési rátát, az erdő állami tulajdonban való meglétét és a BNP-t körülvevő 

moderngazdaságra berendezkedett területeket (magas hozamú profit nincs többé jelen a piacközpontú gazdaság 

felé való hajlásnak és a korábbi stratégiák összeomlásának köszönhetően), továbbá az erdészet és a bieszczady-i 

gazdaságban jelenlévő mezőgazdaság uralkodó szerepét. Az elgondolást a BNP terv dolgozták ki, ami a Park 

optimális méretét közel 41 és 50 ezer hektár közé helyezi. Ugyanakkor, az Állami Erdősség államapparátusa azt 

tanácsolja, hogy a Park végleges méretének 70 ezer hektárnak kellene lennie. Első alkalommal a park 

történetében az erdészek többet kívántak megvédeni, mint amit a természetvédők követeltek. Azonban az állami 

költségvetés korlátozott volt ahhoz, hogy finanszírozzák a hatalmas terület védelmét és fenntartsák a meglévő 

birtokokat és épületeket. 

A bieszczady-i régió legészakkeletibb részére vonatkozó fejlesztési tervek, melyeket a BNP-ben dolgoztak ki a 

helyi lakosokkal és hatóságokkal, azt feltételezi, hogy a fejlődő turisztikai szolgáltatások egyre erősödő 

fontossága fokozatosan meg fogja változtatni a helyi emberek foglalkozási profilját. A „turistafalvak” 

koncepciója egyre inkább fejlődő tendenciát mutat a BNP szomszédságában, a Bioszféra Rezervátum harmadik 

„átmeneti zónájában”, ami összefügg a BNP belső részének védelmi tervével („szűrőgát” koncepció) miszerint 

szövetséget hozna létre a helyi lakosság között a Park érdekében. A Rezervátum területe rendkívül vonzó lenne 

a minőségi turizmusnak: hegyi túrázás, lovaglás, hegyi kerékpározás illetve horgászás, természetfotózás és 

természetközpontú turizmus, illetve szórakozás. Amint a meglévő turizmusközpontú tevékenységekből befolyt 

haszon érvényre jut a harmadik zóna gazdaságában – a helyi lakosoknak azáltal, hogy vagy vállalkozók (a 

látogatók számára épített létesítmények tulajdonosai) vagy csak a turisztikai szolgáltatások szektorában 

dolgozók, támogatniuk kellene a régió legfőbb turisztikai látványosságainak védelmét - ezáltal teljesítik a BNP 

és a Bioszféra Rezervátum legfőbb célját, az érintetlen természetet. 

4.2. A NEMZETKÖZI BIOSZFÉRA REZERVÁTUM 

Az elgondolást egy nemzetközileg védett terület kialakításáról a Bieszczady hegységben a lengyel, szlovák és 

ukrán természettudósok is egyaránt támogatták és terjesztették elő több mint húsz éve. Abban az időben a 

politikai helyzet nem volt kedvező a terv kivitelezéséhez. 1966-ban a Szlovák Műemlék- és Természetvédelmi 

Intézet azt javasolta, hogy a határmenti már hat meglévő védett területbe tartozó hegyláncnak egy 

nemzetközileg elismert egységet kellene alkotniuk (2760 hektár védett területet jelentene ez). A nemzetközi 

konferencia során, melyet a Lengyel Természettudományi Akadémia támogatásával tartottak meg 1974-ben, 

felvetődött a bieszczady-i parkban egy nemzetközi park kialakításáról szóló javaslat. Végül a kelet európai 

UNESCO – MAB konferencián, melyet 1990-ben tartottak Kijevben, a lengyel oldal egy a Kelet-Kárpátokban 

megvalósuló Nemzetközi Bioszféra Rezervátumról való elgondolást nyújtott be az UNESCO Ember és 

Bioszféra Programja keretein belül. Az indítványt három résztvevő ország miniszterei fogadták el, így az eredeti 

megállapodás 1991-ben, Ustrzyki Dolne került aláírásra. 1993-ban az UNESCO-MAB Tanácsa elfogadta a 

lengyel és szlovák oldal pályázatait, illetve az ukrán oldalét is – 1999-ben. 

A Nemzetközi UNESCO-MAB Bioszféra Rezervátum „Kelet-Kárpátok”-i területe magába foglalja a 

Bieszczady Nemzeti Park lengyel részét (27064 hektár), együttesen a szomszédos Védett Tájparkkal: „Dolina 

Sanu” (36635 hektár) és a „Cisniansko- Wetlinski” (46025 hektár), mindkettő egyaránt 1992 került 

megalapításra. A fent említett területeknek különleges védő státusza van egy nagyobb egységen – a „Kelet 

Beszkid Védett Tájegységen”- belül. 

A szlovák oldalon a Bioszféra Rezervátum a Polonyina Nemzeti Parkot (40601 hektár) foglalja magába. A 

korábbi „Vychodné Karpaty” Védett Tájegység fő részét a Szlovák Köztársaság kormánya 1997 Polonyina 

Nemzeti Parknak nevezte el. 

Az ukrán rész tartalmazza A Regionális Tájparkot „Nadsanski” (19428 hektár), melyet 1997-ben alakítottak ki, 

továbbá a „Uzhanski” Nemzeti Természeti Parkot (39159 hektár), mely 1999-ben került kialakításra az 

Erdészeti és Tájvédelmi Rezervátum „Stuzhitsa”. 

A Hármas Tagolású Bioszféra Rezervátum teljes területe összesen 208912 hektár. Ezáltal ez a legnagyobb 

Bioszféra Rezervátum Európában mindamellett, hogy egyedülálló a Világ Hármas tagolású Bioszféra 

Rezervátumai között is. 

A bioszféra rezervátum koncepciója magába foglalja a terület zónákra való tagolását is. A tényleges terület, 

mely lefedi a leginkább védeni kívánt értékeket, szigorú védelem alatt áll. Az ütköző zóna, mely részleges 

védelem alatt áll, engedélyez néhány védintézkedést ha szükséges, akárcsak a turizmust és a szórakozást. Az 
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átmeneti terület korlátozza a káros emberi hatásokat a két védett területre vonatkozólag, továbbá engedélyezi a 

fenntartható fejlesztést a gazdaság és a környezetvédelem összehangolása által. A Rezervátum lengyel oldalra 

eső részén belül, a BNP a központi területek és az ütköző zónák, továbbá a Tájvédelmi Parkok mint átmeneti 

parkok nagyobb részét lefedi. Érdemes megemlíteni a tényt, hogy a Bioszféra Rezervátum lengyel része 

mindössze a egy része az óriási természetközeli erdőkomplexumnak, mindamellett, hogy a területek közötti 

határ alkalmas a vidéki területek védelmére és fejlődésére, viszont nem látható úgy, mint számos Európai 

Bioszféra Rezervátumban. 

A Nemzetközi Bioszféra Rezervátum néhány célja a Kelet-Kárpátokban: a védelemben történő együttműködés 

kialakítása és a természeti kincsek ésszerű kihasználása, együttes tudományos kutatás, a környezet 

feltérképezése, környezeti nevelés, továbbá a környező országok kulturális örökségének megőrzése. A víz – a 

Kárpátokban lévő erdők védelmi funkciója az egyik legkiemelkedőbb jelentőségű tényező minden közép-

európai ország vízgazdálkodási politikája számára azáltal, hogy meghatározza a mezőgazdasági és ipari 

helyzetét. A rezervátum teljes terjedelmében a Kelet-Kárpátok európai régiójában helyezkedik el, mely 

Lengyelország, a Szlovák Köztársaság, Ukrajna és Magyarország tartományainak együttes összefogásával 

alakult meg. 

4.3. A védelmi zóna és a természetvédelmi területek 

A természetvédelem a lengyel nemzeti parkok hálózatában szigorú, részleges táj- és fajvédelmi szemléletmódot 

követ. A Bieszczady Nemzeti Park területe szigorú (passzív) és részleges (aktív) védelmi zónákra van felosztva. 

A szigorú védelem célja, hogy megőrizze a természetet és a felügyeletet a már zajló természeti folyamatok 

felett. A szigorúan védett területek a Bioszféra Rezervátum lengyel részének központi területeiből épül fel. A 

BNP-n belüli szigorúan védett területek 18536 hektárt fednek le – közel 44%-a a szigorúan védett területek a 

lengyel nemzeti parkoknak (1991. december). Ez lehet a bizonyítéka a bieszczady-i természeti kincsek 

egyedülállóságának. A szigorúan védett területek vadon zónák, ezáltal nagyon kismértékű emberi beavatkozás 

engedélyezett – a kivételek mégis: a kijelölt turistaútvonalakat használó turisták, a természettudósok vezető 

kutatásai, amik nem zavarják meg a természetben végbemenő folyamatokat. 

A részlegesen védett területek 8528 hektárt fednek le a BNP-ben. A szigorúan védett területek ütköző 

zónájaként is funkcionálnak – korlátozzák az emberi tevékenységek által előidézett fenyegetéseket, mint például 

az a települések és közúti forgalom antropogén hatásait. A turizmust és a szórakozást érintő szabályozások 

kevésbé szigorúak, mint a központi területeken, így tehát engedélyezett a kutatási célokból történő növényi és 

állati minták gyűjtése. A részlegesen védett területek fő célja az aktív védelmi intézkedések, megcélozva a 

természetes ökoszisztémának helyreállítását, melyet az ember változtatott meg, a faállomány újjáépítését, a 

játékszabályokat, a növénytársulási fajok újra honosítását, természetes szukcesszió ellenőrzését, illetve 

termesztéssel kapcsolatos intézkedéseket, melyek a kívánt összetevőkre és azok megsemmisítésére utalva, 

idegennek minősülnek a természetes biocenotikus összetétel számára. A völgyekben történő modern 

mezőgazdaságra berendezkedett területeket egyesítését a park kívánt ökoszisztémájának kárpótlása, a víz 

állapotának visszaállítása, az erózióbiztonság kialakítása, az erdősítés, a halállomány, a fajok visszatelepítése és 

a terület víz-visszatartó erejének növelése tette lehetővé. 

Az erdőségi területek egy részét a részlegesen védett zónában alávetették aktív védelmi intézkedéseknek, 

legfőképpen a San folyóvölgy északi térségében a fenyegetett lucfenyő mesterséges monokultúráját, amelyeket 

a II. világháború előtt ültettek és később természetes bükk fenyő állománnyal helyettesítettek. Ott a feladat az, 

hogy ismét meghonosítsák a faállományok fajainak összetételét és helyettesítsék a mechanikai kerékkötést 

lovasival, ami kevésbé káros az aljnövényzetnek illetve a talaj felszínének. A BNP leállította a tiszta-vágást, 

melyet az erdészek alkalmaztak ezen területek a Parkkal való egyesítése előtt. A BNP támogatja és elősegíti a 

vetőmag fa módszert az újra erdősítésnél. Ezek a tevékenységek az ökológiai hatásokat célozzák meg és nem a 

fűrészáru betakarítást, ellenben a magába foglalt magas árakkal, mivel az Állami Erdőségek erdőgazdaságok 

üzemeltetése tisztán haszonelvűségen alapul. 

A BNP Természetvédelmi Terv a húsz év távlatában vállalt és meghatározott védelmi intézkedések – az 

interdiszciplináris kutatások eredményeként és a Rezervátum átmeneti területének egy részeként – egy kísérleti 

védelmi terv a lengyel nemzeti parkok hálózata számára. A kutatás különböző technikai szemléletmódon 

alapult: a környezeti fejlődésen az eredeti helyzetben, feltérképezésen, légi fotókon, több mint 1.100 állandó 

kimutatást adó tervrajzokban a sűrített ADPOL hálózat csomópontjaiban, mely a GPS használatával van 

stabilizálva, nem más, mint az ellenőrzött korszerű és kiterjedt tudása a BNP-ben lévő természetnek. 
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Bieszczady Nemzeti Parkban Hat Szigorú Állami Természetvédelmi Rezervátumot alakítottak ki a szigorúan 

védett terülten. 

„U zrodel Solinki” rezervátum (területe 343,94 hektár) kialakítására 1958-ban került sor azért, hogy védjék az 

ősi bükk fenyő faállományokat – a kárpáti bükk erdőket (Dentario glandulosae-Fagetum) illetve a platánerdőket 

akárcsak a barnamedve, a hiúz és a gímszarvas menedékhelyét. 

„Wetlina” rezervátum (területe 110,85 hektár, 1958-ban alapították) annak érdekében, hogy védjék az ősi bükk 

és platán faállományokat szorosan együtt az erdei fenyővel, ami utánpótlásként szolgál; ez az egyik legnagyobb 

platán fák gyülekezetének telke Lengyelországban. 

„Puszcza Bikowa nad Sanem” rezervátum (területe: 498,78 hektár, 1980-ban alapították) célja, hogy megvédje a 

legjobban megőrzött bieszczady-i Kárpátok hosszú évek óta növekedő (akár a 140 éves) bükk, bükk fenyő és a 

savas hegyi bükkerdőket (Luzulo nemorosae-Fagetum), akárcsak a Kárpátok éger erdejét (Alnetum incanae 

carpaticum). 

„Poloniny Malej i Wielkiej Rawki” rezervátum (területe 52,15 hektár, 1968-ban alapították) célja a jellegzetes 

Kelet-Kárpátokbeli havasi rét növénytársulásának, 33 havasi és 11 kelet-kárpáti növényfaj, illetve a havasi rétek 

jellemző állatvilágának, illetve a rendkívül ritka sziklás zselnicemeggy madár egyetlen állományának védelme a 

Bieszczady-ban. 

„Wolosate” rezervátum (területe 2,04 hektár, alapítva: 1958-ban) célja a BNP-ben előforduló egyetlen 

felsőmocsaras tőzeglápjának és az ott honos növényfajok ősi összetételének, beleértve a rovarevő liliomfát, 

védelme. 

„Przelom Solinki” rezervátum (területe: 2,90 hektár, alapítva: 1958-ban)célja a Kárpátokban honos egyedülálló 

számos mocsári faj védelme. 

A Bieszczady Nemzeti Park határának legközelebbi szomszédságában, a harmadik, átmeneti körzetében a 

Rezervátumnak 13 egyéb szigorúan és részlegesen védett Állami Természetvédelmi Rezervátuma található: 

felsőmocsaras tőzegláb rezervátumok („Tarnawa”, „Litmirz”, „Dzwiniacz”, „Kokiec”, „Zakole”); 

erdőrezervátumok („Hulskie”, „Woronikowka”, „Olszyna legowa w Kalnicy”, „Cisy na gorze Jawor” – az 

utolsó védi a maximum 10 méter magas tiszafákat); földtani rezervátumok („Sine Wiry”, „Zwiezlo”, 

„Goloborze”) és a „Krywke” nevű rezervátum, amely a folyótorkolatot védi, és ahol az erdei sikló is honos. 

Tulajdonképpen ezeket a rezervátumokat a védelmi státuszuknak megfelelően a központi területek részeként 

tartják számon a Bioszféra Rezervátumban. A Bieszczady Nemzeti Park dolgozói egyénre szabott tervekkel és 

pályázatokkal készülnek az új természeti jelleggel rendelkező rezervátumok BNP-n kívüli megalapítására, mint 

például a San river völgyben található felsőmocsaras tőzegláp lelőhelye, a természet közeli faállományok 

gazdag fajösszetétele a Roztoka völgyben, a Magura Stuposianska-ban található barnamedve menedékhelye 

óriási vagy talán az egyetlen barlang Bieszczady-ban, Nasiczne-hez közel. Így a néhány legértékesebb 

természetvédelmi terület védelme sikeres lehet még a BNP-be való beolvasztásuk előtt. 

4.4. EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS A TERVEK KIVITELEZÉSE 

Annak érdekében, hogy elérje a védelemmel kapcsolatos céljait, a Bieszczady Nemzeti Park más egységekkel és 

hatóságokkal, melyek a bieszczady-i régiót működtetik, társul: az Állami Erdészettel és helyi testületek 

igazgatásával, mindemellett az iskolákkal, a helyi lakosokkal, az ökológiai és turisztikai szerveződésekkel. 

Az Állami Erdészettel való együttműködés alapvető fontosságú, annak köszönhetően, hogy a Rezervátum 

területének 75%-át a lengyel oldalon az erdészek irányítják. A helyi hatóságok részt vesznek a Bioszféra 

Rezervátum Tanácsában és a BNP számára történő Védelmi Terv kidolgozásának térbeli tervezési 

folyamataiban. A különböző NGO és BNP társulások között a legfontosabb a Park igazgatása szempontjából: a 

Lengyel Turisztikai Egyesület, a Bieszczady Hegység Természetvédelmi Őrsége, a Hegyi Önkéntes 

Mentőszolgálat, maga az önkéntes csoport részt vesz a kulturális örökség védelmének tervében akárcsak az 

iskolás gyerekek a „Tisztítsuk meg a Hegységet” mozgalomban. 

A Nemzeti Természetvédelmi Alappal és a Vízgazdálkodással való közreműködés számos tervek kivitelezését 

eredményezte. A legfontosabb a BNP Védelmezési Terv kiterjesztése a Parkon belüli falvak növényekkel való 

barbár viselkedésére, mely a folyók első osztályú víztisztaságát eredményezi. Az új terv a hagyományos, fával 

és kőszénnel történő fűtési rendszer helyettesítését célozza meg egy környezetbarátabb módszerrel, az olaj és a 

gázkazán használatával. 
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A BNP Tudományos Oktatási Központja és a Természetvédelmi Múzeum Ustryzyki Dolne-ban, mely 46 

kilométerre a Park területétől északra fekszik, fontos szerepet játszik a bieszczady-i térségben lévő iskolák 

együttműködése szemszögéből. Bázisát a Múzeumban elhelyezve, az oktatási területek hálózatával, illetve a 

BNP-ben kialakított értelmezési útvonalakkal, a Hivatal számos környezetvédelmi oktatást működtet mind 

tanároknak mind diákoknak egyaránt. 

A BNP-t a Bieszczady Regionális Fejlesztési Irodjának Tanácsa képviseli, a PHARE alap igazgatja, melynek 

célja a helyi közösségekért történő fejlesztési prioritások és a magánvállalkozók támogatásának megvalósítása. 

A BNP a bieszczady erdő Vasúti Alapítvány tagja, megcélozva a 100 éves keskeny nyomtávú erdei vasút 

helyreállítását, mely a legfőbb turisztikai látványosság a Biszczady hegységben, és amelyet 1995-ben, pont a 

100 éves évfordulója előtt helyeztek üzemen kívül. 

Bieszczady nemzetközi jelentőségének köszönhetően, hiszen világszerte védett területekről van szó, a BNP 

egyre inkább fejlődik a külföldi szerveződésekkel és intézményekkel való együttműködésben. 

Az UNESCO-MAB Nemzetközi Bioszféra Rezervátum „Kelet-Kárpátok”-i keretmunkán belül a BNP 

együttműködik a szlovák és ukrán partnereivel, természettudósaival és a védett területek dolgozóival. A BNP 

nemzetközi konferenciákat és műhelyeket is szervez, melyek a kelet-kárpáti természeti értékekre koncentrál. A 

Lengyel Tudományos Akadémiával és ukrán természettudósokkal is együttműködve készül a BNP a 

Nemzetközi Ökológiai Intézet tervére Ustryzki Dolne-ban. Együtt a szlovák és az ukrán természettudósokkal 

közös kutatásokat folytat a Stuzhica Rezervátumról Ukrajnában. A Lviv Egyetemről érkező ukrán 

természettudósokkal való együttműködés az ukrán „Nadsanie” Tájvédelmi park megalapítását eredményezte a 

San folyó jobb partján. 

A Bioszféra Rezervátum Tudományos Hivatala Wolosate-ben elősegíti a természettudósok és a védett területek 

igazgatóinak együttműködését. A Rezervátum számára történő rádiókommunikáció rendszerét a BNP dolgozta 

ki és helyezte üzembe azáltal, hogy ez a lengyel oldal egyik kötelezettsége volt a háromoldalú egyezményből 

adódva, melyet 1991-ben írtal alá Ustryzki Dolne-ban. A BNO a szlovák és ukrán partnereivel együtt vesznek 

részt a Nemzetközi Bioszféra Rezervátumért működő Koordinációs Tanácsban és a Kelet-Kárpátoki 

Biodiverzitás Védelmi Alapítványban, melyet a Világbankkal és a MacArthur Alapítvánnyal együtt alakítottak 

Genfben. A BNP már korábban is részt vett a Nemzetközi Bioszféra Rezervátumról szóló háromoldalú 

kormányközi egyezmény előkészületében, melyet 1996 írtak alá. 

A Bieszczady Nemzeti Park a Kárpáti Nemzeti Parkok Egyesületének és a Védett Területeknek tagja. 1995-ben 

a BNP a Kárpáti Nemzeti Parkok Egyesületének éves konferenciájának volt a házigazdája, akárcsak a 

kormányközi Lengyel-Szlovák Közös Munkacsoport a Természetvédelemért találkozáson, melyet a kétoldalú 

egyezménynek köszönhetően alapítottak. 

Összedolgozva az Egyesült Államok Nemzeti Park Szolgálattal, a BNP 1993-ban Ustryzki Gorne-ban egy 

műhelyt szervezett „Általános Gazdálkodási Tervezés a Védett Területeken” névvel a nemzeti parkok, illetve az 

állami és közösségi szintű dolgozóknak, ahol a térbeli tervezés a szlovák és ukrán kollégák részvételével vált 

egységessé. A műhely, melyet 1995 szervezett a BNP Ustryzki Gorne-ban az Európai Közösség anyagi 

támogatásával, a Nemzetközi Bioszféra Rezervátumban fenntartható turizmusra koncentrált, mindamellett, hogy 

összegyűjtötte a védett területek, igazgatóságok, közösségek, erdészek, a régiókénti térbeli tervezés és fejlesztési 

egységek, turisztikai szervezetek, tudományos intézmények és az NGO lengyelországi és szlovákiai képviselőit, 

továbbá egy egyedülálló lehetőséget teremtett a gondolatok és tapasztalatok megosztásához. 

A BNP dolgozói aktívan részt vettek az UNESCO-MAB konferenciákon és szemináriumokon Franciaországban 

és Spanyolországban, az Európai Tanács kollokviumain, melyek a hegyi területek fejlesztéséről, a fenntartható 

turizmusról és a környezetvédelemről szóltak Szlovákiában, Cipruson, az EUROSITE általános éves 

találkozóján Magyarországon, a Nemzetközi Vadőr Államszövetség Első Világkongresszusán Zakopane-ban, 

illetve Lengyel és Amerikai Tudományos Akadémia konferenciáin. 

1994-ben, a BNP beterjesztett egy tervet a természetet érintő károk korlátozásáról, melyet a korlátozatlan 

turizmus okozott. A tervet az Európai Közösség a PHARE alapból finanszírozta, ami leginkább a rehabilitációs 

és fejlesztési tényezőkre (a turistaútvonalak helyreállítása és átformálása, a vadőrök szállási lehetőségei, a 

természeti károk korlátozása, melyet a közutak okoznak, illetve az eső elleni menedékhelyek kialakítását a 

turisták számára), a hulladékgazdálkodás kérdésére (vizesblokkok kiépítése a táborokban és a főút mentén, alom 

tartályok) fókuszált, illetve hívta fel a figyelmet a társadalom és munkatársak képzésére. 
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A jövőbeli terveket a Parkban készítették elő, melyek a helyettesíthető és meglévő fűtési szerkezettel, a 

kulturális örökség védelmi tényezőivel, a BNP-vel szomszédos új természetes rezervátumok kiépítésével, a GIS 

kivitelezésével, nemzetközi együttműködési iroda és központ kiépítésével, természetközpontú 

oktatással/értelmező programok és a Védelmi Intézkedések bevezetésével, illetve a Park kiszélesítésével 

foglalkozott. Egy másik komoly kihívás a turisztikai központok hiánya volt a Parkban. Mostanáig a BNP nem 

alakított ki sem közelebbi együttműködést sem aláírt testvérvárosi megállapodásokat külföldi védett 

területekkel. A Park nem rendelkezik állami költségvetési támogatásokkal az együttműködés kialakításához, 

még a Bioszféra Rezervátum sem. 

4.5. SZERVEZETI STRUKTÚRA 

Szinte a BNP teljes területe állami tulajdonban van. A Parkigazgató a célok elérésért (természetvédelem, 

tudományos kutatás és az intézmények látogatói elérhetősége) felelős, továbbá a Természetvédelmi 

Minisztériumnak , illetve a Természeti Erőforrásoknak és az Erdészetnek van alárendelve. Különleges 

igazgatási egységként képviseli az Állami Költségvetést, illetve igazgatja az állami tulajdont, mindemellett a 

Tartományi hatósági hatalma van a természetvédelmi ügyekben a Park területén belül. 

A Bieszczady Nemzeti Park kilenc természetvédelmi egységből (erdészetből) tevődik össze, BNP Tudományos 

és Oktatási Központ Ustrzyki Dolne-ben, BNP Természetvédelmi Múzeum Ustrzyki Dolne-ben és a BNP 

Központ Ustrzyki Gorne-ban. 

A BNP közel 60 dolgozót foglalkoztat és finanszíroz az állami költségvetésből, úgy, mint igazgatókat, 

erdészeket, könyvelőket és a Tudományos és Oktatási Központ és Természetvédelmi Múzeum munkatársait. 

Megközelítőleg 50 dolgozó dolgozik az önellátó egységben, ők a turisztikai fejlesztések fenntartásával és az 

erdős és erdőtlen területek ökoszisztémáinak aktív védelmével foglalkoznak. 

Egy távoli, alig lakott helyen, távol az akadémiai központtól helyezkedik el, a Park komoly emberi 

erőforrásokkal kapcsolatos problémákkal néz szembe. A BNP nem képes arra, hogy további vadőröket vagy 

magasan kvalifikált munkásokat foglalkoztasson, noha a foglalkoztatottak teljes létszáma úgy tűnik, hogy nem 

megfelelő a Park méretének és funkcióinak. Például, az átlagos terület egy alkalmazottra nézve a lengyel 

nemzeti parkokban 126,8 hektár, a lengyel Kárpátokban lévő nemzeti parkokban 144,4 hektár és a BNP-ben 

246,0 hektár. Figyelembe kell venni, hogy a BNP munkatársak Ustrzyki Dolne-ben egy órái távolságra vannak a 

Parktól. 

A rendkívüli módon nehéz életkörülmények (nagy távok a legközelebbi bolthoz, iskolához, vagy kórházhoz, 

rossz utak, havas telek, rossz telefonálási lehetőségek, szállítási kiadások, az élelmiszerárak magasabbak, mint 

Varsóban, amihez továbbá hozzájárul az 50%-kal kevesebb bérezés a környékbeli erdészetekhez képes) nem 

vonzzák a magasan kvalifikált és motivált alkalmazottakat a Parkba. 

A védelmi tevékenységeket legfőképpen a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Nemzeti Alap finanszírozza. 

Cím: 

Bieszczady Nemzeti Park Igazgatósága 

38 – 714 Ustrzyki Gorne 

Lengyelország 

Telefon: ++48-090309156 
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8. fejezet - Tátra Nemzeti Park és 
Bioszféra Rezervátum 

1. 

Szlovák Köztársaság 

Alapítva: 1948 Tátra Nemzeti park, 1993 Tátra Bioszféra Rezervátum 

2. Bevezetés 

Nemzetközileg Tátra vagy Tatry, a Nyugat Kárpátok legmagasabb területe, amelyet három nemzeti park fed le: 

ebből kettő Szlovákiában, egy pedig Lengyelországban található. Megalakulásuk óta, ezen nemzeti parkok igen 

befolyásos szerepet játszanak mind a természetes élőhelyek, mind pedig a kapcsolódó kulturális értékek 

védelmének területén. Évek óta, ezek a változatos védelemi szintekkel rendelkező területek, olyan 

tevékenységekben vettek részt, amelyek eleget tettek az UNECSO Ember és bioszféra programjának. A 

nemzetközi együttműködés és az információ áramlás igazán jellemző volt a szlovák és lengyel határon 

elhelyezkedő két nemzeti park esetében. Érthető módon, „Tatranský národný park” (Tárta Nemzeti Park, ezentúl 

TANAP-ként) a szlovákiai oldalon, és „Tatrzanski Park Narodwy” (ezentúl TPN) a lengyel oldalon, értékes 

tagjaivá váltak az UNECSO globális bioszféra rezervátum hálózatának. A kétoldali Tárta Bioszféra Rezervátum 

(ezentúl Tátra B. R.) , ami a TANAP-ból és TNP-ből áll, a szlovák oldal körülbelül a négy negyedét adja az 

egész területnek. 

3. I. Természet 

3.1. Földrajz 

A Tátra B. R. tartalmaz, magas hegyeket a Tátrából és azzal határos alföldeket is: délen , a Podtatranská-

medencének egy részét, és északon pedig a Podtatranká-völgy egy részét. A Chočské és a Spišská Magura 

dombságok alkotják a nyugati és keleti határait. 

Környezeti szempontból, a legértékesebb területe a TANAP-nak maga a Tárta, ami körülbelül 60 km hosszú és 

17 km széles. Ez a terület két geomorfológiai szempontból különböző hegyláncból áll – a Nyugati – és Keleti 

Tátrából. A tájképpel kapcsolatban, ez a régió és a környező alföldek általában jellemzőek a Kárpátokra. A 

Magas-Tátra egyben Szlovákia és a teljes 1500 km hosszú Kárpátoknak is a legmagasabb hegye. És egyben a 

nemzeti identitás és a benszülött szláv ( Slavonic) emberek - akik több századdal ezelőtt telepedtek le a Kárpát-

medence nyugati területein -, függetlenségének a szimbóluma. 

Bibliográfiai szempontból, a Tárta tulajdonképpen egy sziget, ahol ritka hegyi és alpesi ökoszisztémák maradtak 

fenn egyedülálló növény- és állatfajokkal. Ez a terület a legmagasabb európai hegység a Kaukázus és az Alpok 

illetve az Északi sark között. Következésképpen kiemelkedő „útkereszteződést” képez, mind az észak-déli 

illetve a kelet-nyugati alpesi és sarkvidéki bióta szervezetek migrációs útjai között. 

A Tárta Nemzeti Park Szlovákia északi felén helyezkedik el. 49°05’- 49°20’ északi szélességi és 19°35’-20°25’ 

keleti hosszúsági földrajzi koordináták határolják. Északon, a nemzeti parkot a lengyel államhatár zárja le, kb. 

60 km hosszan (nyugat kelet irányban). A fő hegylánc legszélesebb területe, mely körülbelül 17 km széles, a 

Bielovodská dolina völgy, a lengyel határ között a Skorušniak csúcs alatt található. A nemzeti park területének 

szélessége a Rysy csúcs és a Tatranská Štrba között 10 km és a Kasprovy dombok illetve a Podbanské között 

pedig 12 km. A nemzeti park területe nyugat-keleti irányban elnyúlt formájú és a Liptói régióban található 

Suchá dolina völgytől terjed egészen a Šarpanec-ig majdnem teljesen a Spišská Belá-t Tatranska Kotlin-át 

összekötő főútvonalig. A nemzeti park déli határa a Podtatranska kotlina medencében található, igen 

szabálytalan vonalvezetése van, mivel vagy a legalsó erdősávot vagy pedig a Tárta hegylábát követi. 

A védelmi zóna legalacsonyabb része a Podtatranska kotlina medencében van, 610 m tengerszint feletti 

magasságon. A legmagasabb pont a Gerlach csúcs (2655 m) a Magas Tátra területén. A legnagyobb relatív 

felszíni emelkedést pedig a keleti- és nyugati Tátrában tapasztalhatjuk. 
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A 610-800 m tengerszint feletti magasság közé eső zóna tartalmazza majdnem a védelmi zónának teljes, 

magának a nemzeti parknak pedig egy kis részét.. A 801-1800 m –ig terjedő emelkedési zónában vannak az 

erdők és a törpe fenyvesek a nemzeti park területén belül. Az 1800 m tengerszint feletti magasság feletti 

területek pedig terméketlen, sziklás alpesi tájat foglalnak magukban. 

Geomorfológiailag, a Tátra két részre osztható fel: a Nyugati – és a Keleti Tátrára. A Podtatranská kotlina 

medence pedig geomorfológiailag a Tatranské hegylábi elődombságra, a Podtatranska kotlina medencére és a 

Liptovská kotlina medencére osztható fel. A nemzeti park védelmi zónája az leginkább az utolsó három területre 

terjed ki. 

A Nyugati –Tátra 7 hegyrajzi részre van felosztva. A legmagasabb csúcsa a Bystrá (2248 m). A Nyugati-Tárta 

teljes területén a terméketlen alpesi tájkép sokkal gyakoribb, mint a sziklás. 

A nyugati – Tátrában 29 csúcs van 2000 méteres tengerszint feletti magassággal. 

A Keleti –Tátra geomorfológiai egysége további két részre osztható fel: a magas-Tátrára és a Bélai-Tátrára. A 

Kopské sedlo nyereg (1750 m) választja őket ketté. A Magas-Tátra fő vonulata 26 km hosszú és nyugaton a 

Laliové nyereggel (1947 m) kezdődik. A legnyugatabbi csúcs a Svinica (2301 m) és a legutolsó észak-keleten 

pedig a Jahňací štít (2230 m).A Magas-Tátra sajátságossága az, hogy a legmagasabb csúcsok nem a fő 

hegyvonulatban találhatóak, hanem annak déli nyúlványain, melyek magasabbak az északi nyúlványoknál is. A 

déli oldalon 5 fontos ág található: Kriváň (2495 m), Končistá (2537m), Gerlachovský štít (2452 m), Slavkovský 

štít (2452 m) és a Lomnický štít (magyarul Lomnici csúcs, 2634 m). A Magas –Tátra északi felén csak két 

nyúlvány helyezkedik el a szlovák oldalon: Vyšný Ţabi štít (2259m) és a Široká (2210 m). A magas-Tátrában 

25 csúcs található 2500 méter feletti tengerszint feletti magassággal. 

A Bélai – Tátrának nyugat-keleti irányban megnyúlt alakja van. A majdnem 14 km hosszú mészkő hegyláncot a 

Široké sedlo nyereg (1830 m) választja két részre. A nyugati résznek erősen tagolt felszíne van a következő 

csúcsokkal: Muráň (1890 m), Nový (1999 m), Havran (2152 m)c és a Ţdiarska vidla (2142 m). A keleti oldal 

kevésbé tagolt a felszínű, és a következő csúcsok találhatóak ott: Hlúpy 82061 m), Zadné jatky (2020 m), 

Predné Jatky (1941 m), Košiare (2012 m) és a Bujačí vrch (1849 m). 

Magának a nemzeti parknak a területe 741,11 km2 a védő zóna területe pedig 365,74 km2, összesen 1106,85 

km2. 

3.2. Földtan 

A terület igen összetett geológiai struktúrája tükrözi a komplikált geológiai múltat. Ezeket a strukturális 

egységeket meg lehet különböztetni az eredetük és a kőzettani kapcsolataik alapján: a kristályos mag, az 

üledékes köpenye a környező hegyláncoknak és az üledékes rétegek a környező medencéknek. 

A kristályos mag formálja a fő hegyvonulat nagy részét és a déli lejtőket a „gránit” Nyugat illetve Magas- 

Tátrában. Ez metamorfikus kőzeteket tartalmaz ( gneisz, paragneisz, csillámpala, karcitok, amfibolok) illetve 

mignanit gránitos vulkánikus kőzeteket ( gránit, granodiorit, diorit). Míg a Magas-Tátrában a utóbbiak 

találhatóak túlnyomó részben, addig a Nyugat-Tártrában a metamorfikus kőzetek a gyakoriabbak. Az összes 

kőzet Proterozoikus és Paleozoikus. 

A teljes magot áthatolja a változó szélességű tektonikus zóna hálózata, mely diaphtoriteszeket, phylloniteszeket 

és myloniteszeket tartalmaz.A milonoteszek különösen érdekesek geomorfológiai szempontból. Ezek a könnyen 

málló kőzetek a metamorfikus és vulkáni kőzetek tömörödéséből származnak. Legfőképpen domborzati 

formákat alakítanak, mint például nyergek, hágók és szurdokok. 

A Tátra üledékes köpenye, kőzetek lerakódásaként jött létre a kristályos mag felett a Paleozoikum végén illetve 

a Mezozoikum során, és a Choč Nappe és a Kríţna Nappe Mezozoikus kőzeteivel (karcitok, homokkövek, 

brecca, konglomerátumok, palák, dolomit, mészkő) amelyek később kerültek át erre a területre. Amíg ezek a 

kőzetek eredetileg tömörek voltak, geomorfológiai folyamatok lepusztították azokat, így tehát csak 

maradványaik maradtak fent, kivéve a „meszes” Bélai Tátrát. A Nyugat-Tátrában összefüggő területek 

bukkannak fel az Osobitá hegység és a Sivy vrch szakadék körül és a Červné dombságban. A Magas-Tátrában, 

csak a Javorinská Široká körül tűnnek fel illetve több kisebb területen a Podtatranska medencében (Hrádok, 

Suchý Hrádok, Surový Hrádok és a Hrubý Grúň). 
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A Podtatranska medence és a Podtatranska völgy flysch homokkőből és agyagból áll, melyek a harmadidőszaki 

tenger aljzatán rakódtak le. A legidősebb harmadidőszaki üledék (konglomerátum, brecca, homokkő és a 

nummuliteszes mészkő) csak e fölött a FLYSCH képződmény felett bukkannak elő több kisseb, de inkább 

jelentéktelen lelőhelyeken. 

3.3. Domborzat 

A domborzat kialakulása a felső harmadidőszakban kezdődött, amikor a terület megemelkedett különböző 

hegyképződési folyamatok során a Chočsko-Podtatranská törésvonal mentén. A teljes becsült kiemelkedés 3500 

m, ebből a felső harmadidőszakban 2500 m-re került sor. 

A harmadidőszaki földfelszín intenzíven lepusztult és újjáalakult a negyedidőszak elején. Az eljegesedés három 

fázisa során, alpesi (hegységi) gleccserek alakították ki a glaciális völgyeket széles glaciális völgykatlanokkal, 

szikla lépcsőkkel 100 – 400 m magasságig, és mély völgyekkel. A gleccserek kivájták a katlanokat és éles 

gerincekké és csúcsokká keskenyítették az ormokat. A 32 gleccserből a leghosszabbak a Bielovodská völgy (14 

km) Koprová völgy (12,5 km), és a Mengusovská völgyek voltak. 

A gleccserek lepusztították a kőzeteket és masszív moréna sáncokat raktak le a hegyek alatt. A legjelentősebb 

hegylábi morénák a Magas-Tátra déli oldalán (Tátra hegyláb) több mint 100 méterrel a környező medencék fölé 

magasodnak. 

A postglaciális patakok a morénák anyagának többségét elszállították és lerakták a Tátra hegylábi Flysch 

alapzatában, mint nagy fluvioglaciális kúpok. Ennek egyik eredménye az volt, hogy a Biely folyó iránya 

megváltozott a Liptói medencében, a medence másik oldalára a Kozie Chrbty dombok irányába. A hideg és 

száraz időszakokban, lösz került a területre és rakódott le a glaciális folyók hordalékkúpjaira. Folyók és patakok 

folyamatosan átdolgozták a teljes hordalék síkságokat, melyeket az eljegesedés során a Tátra völgyeiből érkező 

anyagok alkottak, erózióval és akkumulációval. 

Az alpesi zónában 1600 vagy 1700 m felett, a fontosabb geomorfológiai folyamatok a fagy által befolyásolt 

kőzetek és azok mállás termékeinek képződése, mely társult a fagy által előidézett aprózódási folyamatokkal 

mely erodálta a hegygerinceket és a szikla falakat. A jelentős mennyiségű törmelék, mely ezeknek a 

folyamatoknak az eredménye, lejjebb jutva durva törmelék lejtő kúpokat és lekopott sziklatömbös területeket 

hozott létre. Az utóbbi 10000 év alatt, körülbelül 350 millió m3-nyi törmelék halmozódott fel a Magas-

Tátrában. Ebből adódik, hogy a csúcsok és a gerincek körülbelül 5 méterrel lettek alacsonyabbak. 

Erős fagyhatás és a mállástermékek kiválogatódása az alpesi zónában mintás felszín kialakulásához vezetett 

(sokszögű talaj, STONE_PAVED felszín) ami igen hasonló a sarki területek talajához. Periglaciális talaj 

(PATTERNED GROUNd ? GIRLand soil, thufurs), ami a fagy és a vegetáció hatásainak kombinációjának az 

eredménye, s ez szintén igen jellemző a területre 

A karbonátos kőzetek karsztosodásának eredményeképpen speciális felszínformák alakultak ki az üledék 

köpenyben a nyugat, kelet és észak Tátrában egyaránt. A karsztos domborzat kiemelkedő, annak különösen 

változatos felszíni formái miatt mint például karrmezők, víznyelők, illetev a föld alatti képződmények miatt 

melyek között több, mint 200 barlang és különböző típusú víznyelő is van. Ezek a jelenségek a kémiai erózió 

eredményei a felső harmadidőszak óta a mezozoikus mészkő és dolomit tektonikai repedéseiben lezajlott kémiai 

erózió eredményei. Az alsó negyedidőszak interglaciálisaiban, a gleccserekből kiolvadt víz szintén nagy 

szerepet játszott. Karszt jelenségek több egymástól eltérő hegytömbben is megtalálhatóak változatos 

magasságon, egészen az alacsony hegyektől az alpesi zónákig. Jellemzőjük a talajvíz aktív elfolyása, ami a 

csapadék beszivárgásából ered. 

A Nyugat Tátrában , a Sivý domb közelében lévő karsztos terület nemzetközi szinten ismert. Ezenfelül az 

érdekes csipkés ormozatú sziklák a 93 m mély víznyelővel. És ezen a területen található az 1450 m hosszúságú 

Brestová barlang. Az Osobitá hegy környékén lévő terület 140 méteres mélységig karsztosodott. A Červené 

dombságban lévő alpesi karsztnak is nagy jelentőségű van, benne található a Zadny Úplaz barlang, mely 

több,mint 640 méter hosszú és 160 méter mély. A Magas-Tátrában, a legnagyobb barlang a Javorinka, a 

Javorinká Široká területen. Ez körülbelül 4000 méter hosszú, több szintű járatokkal 190 méteres magasságban. 

A Bélai Tártában, a leghíresebb barlang, a Belianská barlang 1752 méter hosszú járataival és cseppkővel 

gazdagon díszített termeivel. Ez a TANAP területén az egyetlen barlang mely szabadon látogatható. 

Az egyik furcsasága a Tátrának az, hogy a legmagasabb csúcsok nem a fő vonulataiban vannak. A Nyugat-Tátra 

három legmagasabb csúcsa: Bystrá (2248 m), Jakubina (2149 m), Baranec (2184 m). Ezek a déli 
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hegyvonulatokon fekszenek és magasabbak mint a központi gerinc. Ehhez hasonlóan, a Magas-Tátrában is a 

Tátra legmagasabb csúcsa a Gerlachovský (2655 m) és a Lomnický csúcs (2634 m) illetve a Krivaň (2495 m) is 

magasabbak a központi gerincnél. Két fő oka van ennek a szokatlan jelenségnek: az első, hogy a hegység észak 

felé süllyedt a nagymértékű déli kiemelkedés miatt; második, a kristályos mag déli irányban való felbomlása és 

az északon bekövetkezett mezozoikus alapkőzet összezáródása között lévő kontraszt. A hegység emelkedése a 

negyedidőszakban is folytatódott, ahogy azt a növekedő magassága is mutatja a Štrbský Divide-nak a Liptovská 

és a Podradská medence között, ami egyben a nyugatfelé irányuló mozgását is eredményezte a Belá völgyének 

is. 

Jégkorszaki erózió volt a legjelentősebb hatás, mely formálta a csodálatos látványát a „gránit” Tátrának. 

Összehasonlítva a Magas-Tátrával, a Nyugati-Tátra sokkal egyenletesebben formált. Ez azért van, mert az a 

terület kevésbé volt eljegesedve, s így leginkább a medence alakú völgyek képződése a jellemző. Közöttük 

nagykiterjedésű, alpesi tundra domborzattal rendelkező leginkább egyenletes hegygerincek maradtak fenn. 

A „meszes” Tátra tektonikus rétegmaradványokkal borított domborzata a kőzettanilag homogén összetétel 

eredménye. Az ellenálló alapkőzetekből álló rétegekről lepusztították a kevésbé ellenálló alapkőzetek üledékes 

együttesei a ömlési és a lejtő erózió. Az ellenálló alapkőzet képletek gyakran formálnak jellegzetes alakú 

sziklákat, például a Bélai-Tátra déli oldalán Muráňtól (1890 m) nyugatra egészen a legmagasabb csúcsig – 

Havran (2152 m) – és a Bujačíig (1949 m). 

Összességében tehát, a TANAP rendkívülien dinamikus és változatos felszíne a földkéregmozgásoknak, a 

terület geológiai felépítésének és a külső geomorfológiai tényezőknek köszönhető, melyeket a helyi klíma 

határozott és határoz meg. 

3.4. Vízrajz 

Két fő tényező játszott igazán nagy szerepet a Tátra vízrajzának kialakításában: a domborzat és a főhegyláncok 

elhelyezkedése illetve hogy a kőzetek mennyire ellenállóak a tektonikus viszonyokból származó eróziónak. A 

„gránit” Tátrában lévő megsüllyedt felszínű vízelvezető medencék igen nagyon és megközelítőleg kör alakúak. 

Igen sűrű vízhálózattal rendelkeznek. Ezzel szemben, azok a völgyek amelyek magasabb térszíneken alakultak 

ki, körte alakúak, alapvetően hosszúkásak és keskenyek, a forrásvidékek felé szélesebbek, melyek általában egy 

vagy több jégkorszaki cirkuszvölgyből állnak. A vízesések általánosak a szikla lépcsőkön ezekben a fajta 

medencékben. A legmagasabb a Kribáň csúcsnak az északi oldalán található Nefcerka völgyben lévő Kmetov 

vízesés, mely 80 m magas. A legismertebb vízesések a Skok a Mlynická völgyben és a Studenovodské a 

Studené völgyben. A „gránit” Tátrával szemben a „meszes” Tátrára az egyszerű patakok rendszere a jellemző 

keskeny völgyekkel. 

A Tátrából érkező víz két irányba folyik: a Dunajec és Visztula folyókon keresztül a Balti-tengerbe (észak felé) 

illetve a Váh és a Duna folyókon keresztül a Fekete-tengerbe (dél felé). Ez a fontos európai vízgyűjtő terület 

egészen az Oravától tart a Volovecig (2063 m) végig a főhegygerincen a Čubrináig (2378 m) és onnan pedig a 

Magas-Tátra déli elágazásán keresztül a Podtátranská medencében lévő Štrbský vízválasztóig. 

A legfontosabb patak a hegységben a Belá, amely a Tátra középső területén hat völgy (Koprová, Tichá, 

Kamenistá, Bystrá, Račková völygek) vizét vezeti le a Váh folyóig. A Nyugati-Tátra fő patakjai az Oravica és a 

Studený Potok, melyek az Orava folyóba torkollanak. A Poprád folyó vezeti le a Mlynica, Studený Potok és a 

Keţmarská Biela völyek vizét, míg a Javorinka és a Biela Voda (vizek) a Dunajec folyóba ömlenek. 

Szlovákia hegyei közül a Tátrának van a legmagasabb vízhozama területegységre nézve (kb. 50 liter/sec/km2), 

kiváltképpen köszönhető ez a csillámos alapkőzetnek. A területegységenkénti vízhozam a nyár elején a 

legmagasabb, például, akkor amikor a patakok vízhozama a kisebb térszíneken csökken. A legalacsonyabb 

vízhozam februárban és márciusban van. 

A periglaciális tavak fontos bizonyítékai a jégkorszaknak. Két típusuk van a kialakulásuk alapján: azok amelyek 

a jégkorszaki cirkuszvölgyek mélyedéseiben maradtak fenn és azok amelyek a morénák által képzett gátak 

mögött rekedtek. A két típus nem csak a tavak medencéinek mélységében és alakjában különbözik, hanem 

hőmérsékleti viszonyokban, színben, a víz átlátszóságában és egyéb más jellemzőkben is. Vannak olyan tavak is 

amelyek eredete vegyes. 

A Tátrában lévő 110 glaciális tó közül, három területe meghaladja a 10 ha-t: Vel’ké Hincovo a Mengusovká 

völgyben, a Štrbské a Mlynická völyg alatt és a Niţné Temnosmrečianske a Koprová völygben. Vel’ké Hincovo 
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egyben a legmélyebb tó is (53,7 m), utána következik a Niţné Terianske (47,2 m) és a Niţné Temnosmrečianske 

(37,8 m). Van több tó is ami 25 méternél vagy még annál is mélyebb. 

A glaciális tavak teljes felülete körülbelül 3 km2 és körülbelül 10 millió m3 az űrtartalmuk. A legtöbb közülük 

1600 és 1700 méter tengerszint feletti magasságon található. A legmagasabban a Modré-tó fekszik, 2157 

méteren. 

3.5. Klíma 

A Tátra klímáját a földrajzi elhelyezkedése határozza meg. Mivel Közép-Európa szívében helyezkedik el, 

inkább kontinentális éghajlat a jellemző rá, például magas hőmérsékletkülönbségek a nyár és a tél között, és 

nagy csapadék mennyiség a nyár folyamán. 

A hegység alacsonyabb térszínein,, az uralkodó észak-nyugati szélirányt erősen befolyásolja a domborzat, ezért 

van az, hogy a szél viszonyok rövid távolságokon belül is különbözhetnek. Nyáron tipikus, a helyi hegyi illetve 

völgyi szelek naponta bekövetkező rendszeres irány és sebesség változása. A szelek intenzitása és erőssége a 

magasságtól is függ. Például a Podtatranská medencében 90-től 120 napig terjedhet a szélcsendes órák száma, 

de a csúcsokon ez csak 35-40 nap. Viszont erős és viharos szelek körülbelül az év 120 napján fordulhatnak elő a 

Podtatranska medencében a csúcsokon és gerinceken pedig a viharos napok száma minimum 300 évente. A 

Tátra déli oldalán, leszálló bora szelek igen ritkán fordulnak elő. 

Az évi középhőmérséklet a legalacsonyabb térszíneken 5,5 °C, csúcsokon pedig -3,8 °C. A legmelegebb hónap 

a július, amikor az átlakhőmérséklet a Liptovský Hrádoknál (746 m), Statý Smokovecnél (1018 m) és a Lomnici 

csúcson (2634 m) egyenként 16,4, 14,4 és 4,2 °C. A hőmérséklet inverziója gyakori a levegő alacsony felszín 

közeli rétegeiben völgyekben és medencékben. 

Ahogyan a hegyvonulatok akadályt képeznek a nagyobb légtömegeknek, a nyugat és északnyugati irányból 

érkező légtömegeket felemeli a hegyláncok fölé. A levegő adiabatikusan lehűl, vízgőz kondenzálódik és eső 

esik a szél felöli lejtőkre. A szélvédett oldalakon, száraz föhn szelek fújnak a völgyek felé. Az évi átlagcsapadék 

nő a magassággal egészen 650 mm-től 2200 mm.-ig. Ehhez hasonlóan, a magasság függvényében van 

növekedés a csapadékos napok illetve a havas napok számában is: egészen 145 (ebből 35 hóeséses) Liptovský 

Hrádokon 190 (ebből 60 hóeséses) Starý Smokovecnél és 215 (150 hóeséses) a Lomnici csúcson. 

A hó borítás mértéke elérheti a 300 cm-t is a legmagasabb térszíneken. Átlagosan, a hó 80 napig marad meg 

Liptovský Hrádokon, 130 napig Starý Smokovecnél és 240 napig a Lomnici csúcson. A lavinák gyakoriak, 

leginkább a déli lejtőkön 1700-1900 méteres tengerszint feletti magasságon. 

3.6. Talaj 

A TANAP területén nagyszámban előforduló talaj típusok számos talajképző tényező meglétére utalnak, 

különös tekintettel a geológiai és geomorfológiai folyamatokra. 

Terméketlen talajok (lithosoil-litotalaj-kőtalaj-kőzethatású talaj) vagy közvetlenül az alapkőzeten alakultak ki 

vagy sekély in-situ málló anyagok domináltak a magasabb térszíneken. A humin szint alig létezik bennünk. Az 

alapkőzettől függően, ezek a talajok, lehetnek kovasavasak vagy meszesek. 

Termékeny talajok a savas kőzeten a kövesen málló képleteken jelennek meg. A humin réteg alatt, van egy vagy 

agyagos réteg (barna talaj) vagy pedig egy eluviált réteg fehér szilikát szemcsékkel. (podzolos talaj). 

Redzina talajokat kemény mészkövön illetve dolomiton málló képleteken fordulnak elő. Ezek nagyon kövesek, 

és az alapkőzetből származó karbonátok vagy visszamaradnak bennük (tipikus rendzinák) vagy kimosódnak 

belőlük (eluviált redzinák). A Bálai-Tátrában létezik még egy speciális típusú redzina talaj is, amelynek 

felszínén van egy félig felbomlott anyagokat tartalmazó durva réteg. Barna és eluviált pararedzinák vegyesen 

fordulhatnak elő szilikátos vagy meszes alapkőzeten is. 

Barna talajok (cambisol) leginkább hordaléklejtőkön, morénákon, savas kőzetek fluvioglaciális üledékein és 

1100m alatt erodálódott flysch alapkőzetek üledékei fordulnak elő. A viszonylag vékony humin réteg alatt, egy 

jellegzetes réteg található, a talajok közötti mállás rétege. Ezeknek a talajoknak a többsége savanyú, néha 

agyagos az alsóbb rétegük. 
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A Tátrában a öntés síkságok, pseudoagyagos talajok a jégkorszaki üledékeken találhatóak. Az év során, 

időszakosan a felszíni víz által telítettek, ami rozsdás pontokat eredményez a felszín alatti agyagos rétegekben. 

Azok a talajok, melyek egyszerre telítettek a felszíni és talajvíz által, azok az amphi-talajok. Erősen telítődött 

agyagos és stagno-agyagos talajok szorosan köthetőek ezekhez a talajokhoz. 

Podzol talajok a legelterjedtebb talajok a savanyú alapkőzeten. A humin réteg alatt található a kékesszürke 

eluvialis szint sötét kékesszürke és rozsdás illuviális szinttel alatta. Ennek három altípusa van: barna, vasas és 

humin-vasas podzol. Sekély eredetű anyagokon, nagyon vékony tisztán kialakult nanopodzolok keletkeznek. 

Más talajok, mint például a luvisol durva lössz agyag üledékeken található meg a Podtatranská medencében, 

öntéstalajok (öntésterületeken lévő talajok) nagyobb patakok, folyók mentén lévő üledékes területeken, 

láptalajok pedig sok egymástól független szétszórt területen találhatóak meg a Magas-Tátra hegylábi területein. 

3.7. Flóra 

A harmadidőszak végétől lezajlott igen összetett evolúció után, a TANAP vegetációja csak néhány száz éve 

alakult ki. Jellegzetesen diverz mind függőleges, mind pedig vízszintes irányban. Ennek, azaz oka, hogy 

változóak a terület geológiai, topográfiai, vízi, klimatikus és talajadottságai egyaránt. Bár nagy általánosságban 

a vegetáció felépítését a klimatikus tényezők határozzák meg. Hat vegetáció zónát különböztethetünk meg a 

magasság függvényében. 

Az alacsonyabb hegyek (alacsonyhegység) zónája fedi le az alacsonyabb térszíneket 800-900 m-ig. Tájképileg 

ezt úgy lehetne leírni, hogy ezek a területek a tulajdonképpeni maradványai az uralkodó erdei közösségeknek. 

Savanyú táptalajon leginkább lucfenyvesek és erdeifenyves-bükkösök állnak lucfenyővel, kalcium igényes bükk 

áll mészkő táptalajon. Lucfenyő (Picea abies) a fő fafaj. 

A hegyi (montán) zóna 800-900m és 1200-1250m tengerszint feletti magasságon helyezkedik el. Ebben a 

tipikusan erdős zónában, egyfelől található erdeifenyves-bükkösök lucfenyővel és lucfenyővel elegyes bükkösök 

a Nyugati-Tátrában. Lucfenyővel elegyes erdei fenyvesek és lucosok vannak a Magas-Tátrában. A Tátra 

hegylábi térszínein a vízzel telített talajokon kiterjed erdeifenyvesek és nyír-éger lápok vannak. A lucfenyő 

(Picea abies) itt is a fő fafaj, amit erdei fenyő (pinus sylvestris), jegenyefenyő (Abies alba), hegyi juhar (Acer 

pseudoplatanus), bükk (Fagus sylvatica), nyírfa (Betula pendula) és a kecskefűz (Salix caprea) kísér. A cserjék 

közül találkozhatunk az ükörkelonccal (Lonicera xylosteum), a fekete lonccal (Lonicera nigra), a havasalji 

rózsával (Rosa pendulina) és a vad málnával (Rubus idaeus). 

A magas hegyi (supramontán) zóna 1200-1250 m és 1500-1550 m tengerszint feletti magasság között 

helyezkedik el. Ez azóna majdnem teljes egészében hegyi lucfenyvesekkel borított, ahol savanyú táptalajon 

madárberkenye (Sorbus aucuparia), európai vörösfenyő (Larix decidua), havasi cirbolya (Pinus cembra) 

található. Meszes táptalajon pedig hegyi juhar (Acer pseudoplatanus) és bükk (Fagus sylvatica) van jelen. A 

hegyi zóna cserjéi találhatóak meg itt is, csak kevésbé sűrű előfordulással. 

Szubalpesi zóna 1500-1550 m és 1800-1850 m tengerszint feletti magasságon helyezkedik el és nagyrész 

törpefenyő (Pinus mugo) borítja.A zóna alacsonyabb térszínein ez afaj keveredik a lucfenyővel (Picea abies), a 

havasi cirbolyával (Pinus cembra), molyhos nyírrel (Betula pubescens ssp carpatica), a havasi ribizkével (Ribes 

alpinum), a bérci ribiszkével (Ribes petraeum), a madárberkenyével (Sorbus aucuparia) és végül a hegyi fűzzel 

(Salix silesiaca). 

Az alpesi zóna 1800-1850 m és 2300 m között helyezkedik el. Itt az uralkodó vegetáció az alpesi tundra. Az 

előforduló fás szárú fajok, csak alacsony vagy törpe cserjék: Kitaibel-fűz (Salix kitaibeliana), Prémes fűz (Salix 

jacquiniana), fűzva (Salix reticulata), Fűnemű fűz (Salix herbacea), borókának egy alfaja (Juniperus communis 

ssp. alpina), vörös áfonya (Vaccinium vitis-idaea), fekete áfonya (Vaccinium myrtillus), hamvas áfonya 

(Vaccinium gaultherioides), csarab (Calluna vulgaris) és a Empetrum hermaphroditum. 

A szubnivális zóna 2300 m feletti tengerszint feletti magasságon terület. Amíg az edényes növények ritkák, 

körülbelül 40 faj fordul elő 2600 méter feletti magasságon. A terméketlen talajok kezdetben főként zuzmókkal 

fedettek, majd később mohák is megjelennek, melyek közül a legjellemzőbb az Andreaea nivalis. 

3.8. Fauna 

Az állatok elterjedése mutatja élőhely és táplálék igényét. Számos jellegzetes csoportja az állat közösségeknek 

mutatja azok különböző környezeti igényét a Tátrában. 
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Erdősségek közösségei igen faj gazdagok, kiváltképp azok nagyszámú biotópjai miatt (cserjések, elegyetlen 

erdők, elegyes erdők, szórványos fiatal erdők, csalitosok és füves területek). Ragadozók mint például a barna 

medve (Ursus arctos), északi hiúz (Lynx lynx), farkas (Canis lupus), vadmacska (Felis sylvestris), nyuszt 

(Martes martes), borz (Meles meles) és más jellemző fajok. Számos rágcsáló faj csak az erdőkben fordul elő, 

mint például a Tátrában tipikus, de ritka erdei pele (Dryomys nitedula) és a tátrai földipocok (Sorex alpinus 

tatricus). Víztelített éger lápokban a hegyi patakok közelében él a miller-vízicickány (Neomys anomalus). A 

gímszarvas (Cervus elaphus) a legjellemzőbb patás állat, az alacsonyabb térszíneken pedig őz (Capreolus 

capreolus) is megjelenik. 

A siketfajd (Tetrao urogallus) és a császármadár (Tetrastes bonasia) az erdős területek jellemző szárnyas-vadja. 

A fán fészkelő ragadozó madarak közül például előfordul a héja (Accipiter gentilis), az egerészölyv (Buteo 

buteo), a Kabasólyom (Falco subbuteo), és a Kis békászósas (Aquila pomarina). Télen megjelenik a területen a 

gatyás ölyv (Buteo lagopus) is. Az éjjeli ragadozó madarak közül a Bélai-Tátrában megtalálható a ritka uráli 

bagoly (Strix uralensis) és a tejes hegység területén pedig jelen vannak a gatyáskuvik (Aegolius funereus) és az 

európai törpekuvik (Glaucidium passerinum). A háborítatlan sziklás oldalakon él a nagy fülesbagoly (Bubo 

bubo). Harkályfélék közül jelen van a háromujjú harkály (Picoides tridactylus) és a Fekete harkály (Dryocopus 

martius). Az erdei énekesmadarak közül jelen van a süvöltő (Pyrrhula pyrrhula), hat faj a rigófélék közül - 

fekete rigó (Turdus merula), léprigó (Turdus viscivorus), fenyőrigó (Turdus pilaris), Örvös rigó (Turdus 

torquatus), énekes rigó (Turdus philomelos) és a szőlőrigó (Turdus iliacus) – és két tovább ritka faj a kis 

keresztcsőrű (Loxia curvirostra) és a fenyőszajkó (Nucifraga caryocatactes). A közönséges vipera és a gyepi 

béka (Rana temporaria) legközönségesebb hüllő és kétéltű fajok az erdőkben. 

A tipikus alpesi és szubnivális fajok a tátrai zerge (Rupicapra rupicapra tatrica), európai mormota (Marmota 

marmota latirostris), tátrai földipocok (Pitymis tatricus), havasi pocok (Chionomys nivalis) és négy madárfaj: 

hajnalmadár (Tichodroma muraria), havasi pityer (Anthus spinoletta), szirti sas (Aquila chrysaetos) és a 

hantmadár (Oenanthe oenanthe). A fontosabb és ritka gerinctelenek a pillangók: Erebia pandrosse ssp. roberti, 

Erebia gorge ssp. rudkowski, Psoda alpinata illetve a Psoda schwingenchusii és a bogarak részéről pedig a 

Nebria tatrica és a Deltomerus tatricus. 

A vízben élő vagy vizet kedvelő állatfajok is igen fontosak a Tátrában. A kárpáti gőte (Triturus montandoni) 

tipikusan kárpáti endemizmus. Az iszapos aljzatú hegyi és szubalpin patakokat kedveli a alpesi gőte (Triturus 

alpestris). A halfajok közül érdemes kiemelni a Sebes pisztrángot (Salmo trutta), a pénzes pért (Thymallus 

thymallus) és a cifra kölöntét (Cottus poecilopus), mely utóbbi képes Szlovákiában a Tártában éri el 

elterjedésének legmagasabb határát, az 1265 m tengerszint feletti magasságon. 

4. II. Ember és természet 

4.1. Őstörténeti települések 

Bár már régóta vannak viták arról a valószínűségről hogy élhettek e emberek a Tátra magasan fekvő völgyeiben, 

a jelenlegi archeológiai munkálatok során, a nemzetközi szinten is ismert Gánovce és Hôrka, Poprád közelében 

bebizonyította , hogy már a neandervölgyi ember is jelen volt ezen a területen. Ez nem meglepő, hisz 

figyelembe véve a terület klímáját az utolsó interglaciális idején az hasonló volt a maihoz. 

A terület emberi hasznosítását a Palaelotikumban az is bizonyítja, hogy felfedeztek egy rénszarvasvadászok által 

használt időszakos tábort a Burich dombon közel Vel’ký Slavkovhoz. Abban az időben, amikor a környezeti 

feltételek kevésbé voltak alkalmasak az emberi használatra, mint ma, az emberek még akkor is használták a 

hegylábi térszíneket. Az emberi terület használat a Neolitikumban is folytatódott, amikor is az első gazdálkodók 

az első gabonát aratták le a Tátra alatt, közel Poprad-Matejovce, akkor ez volt a legmagasabb tengerszint feletti 

magasság Európában ahol ilyen tevékenységet folytattak. 

Állandó megtelepedést a területen a késő Neolitikumban tapasztaltak Litov és Spiš környékén Havránekben a 

Liptovská Mara víztározó felett, ahogy azt a régészeti bizonyítékok is mutatják A magasabb térszíneken, az 

emberek letelepedése és a haszonállatok tartása a késő Neolitikumtól kezdődően folyamatosan nőtt, ahogy azt 

egy kutatás is mutatja a Dolný Smokovecben és a Tatranská Poliankában. A szláv emberek által lakott, mind ez 

mind pedig más területek, a Podtatranská medencén belül legalábbis a Vel’ká Morava Birodalom idején, 

egészen kr. u. a 9. századig. 

4.2. Történelmi települések 
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Dokumentumok utalnak rá, hogy a jelenkori települések nagy része a Podtatranska medencében már a 13. 

században is létezet. A többit bányászok alapították illetve morvaországi emberek, akik a 17. századig 

vándoroltak erre a területre. Mind a nem bennszülött emberek bevándorlása, mind pedig a Tátra földrajzi 

helyzete, a folyamatosan változó magyar és lengyel államhatár okozta kulturális keveredést. Az országhatár 

változása a jelenlegi században is folytatódott, amikor is a Javorina területek többségét átengedték 

Lengyelországnak, mikor megalakították az előző Csehszlovák Köztársaságot 1918-ban. 

A nagy tengerszint feletti magasság, az igen tagolt felszín, a szigorú klíma, a nem igazán megfelelő talajok és a 

nehéz elérhetőség jellemzi a Tátrát, s ezáltal válik ez a terület alkalmatlanná az állandó települések és a tartós 

termelés számára. Ennél fogva, ezek a területek majdnem teljesen lakatlanok maradtak egészen a19. századig. 

Az első telepesek a Tátrában a kutatók, vadászok és a növénygyűjtők voltak. Néhány bányászati kutatás 

jövedelmező volt. 

Egészen a II. Világ háborúig, a helyi gazdaság alapjait lényegében a legeltetéses állattartás és az 

erdőgazdálkodás adta. Szlovák és felvidéki elemek dominálnak a vidéki építészetben, amelyek több helyen is 

fennmaradtak, különösképpen Ţdiarban. A legértékesebb épületeket skanzenekbe gyűjtötték össze: az Orava 

régióban Zuberec-Brestováról, a Liptói régióban pedig Pribylináról. 

Habár a Tátra legrégebbi települése – Starý Smokovec –, amit 1793-ban alapítottak, a turizmust érintő tervezett 

befektetések csak a 19 század utolsó évtizedeiben kezdődtek meg a déli klimatikusan megfelelő hegylábi 

oldalán a Magas-Tátrának. Annak ellenére, hogy a lengyel hegylábi oldalon , ahol a 19 század közepétől 

kezdődően a turizmushoz szükséges létesítmények a meglévő vidéki falvakban épültek ki, az első települések a 

szlovák oldalon inkább az egészségügyi szolgáltatásért, gyógyhelyekért, rekreációért és turizmusért épültek ki. 

A Tátra eredeti központjai – Podbanské, Tri studničky, Štrbské Pleso, Vyšné Hágy, Nová Polianka, Tatranská 

Lomnica, Tatranské Matliare, Tatranská Kotlina – nyitott inkább szórványos elhelyezkedéssel lehet jellemezni. 

A még ma is fennálló épületeket hat építészetileg különböző csoportba lehet sorolni, építésük éve illetve ideje 

alapján: 

• - egyszintes faházak, amelyek a 19. század első felében épültek 

• - 1850 és 1870 között épült, nagy két emeletes farönkökből álló épületek, melyeket bevakoltak és amelyek az 

előző faházak alapjaira épültek 

• - a következő időszakra, mely körülbelül 1904-ben kezdődött, a meredek tetővel rendelkező gazdagon 

díszített rönk házak és dekoratív erkélyek, tornyocskák jellemzőek 

• - 1904-1914-ig terjedő időszak volt az első hatalmas beruházásoké, mely a korábbi rönkházakéhoz hasonló 

karakterű luxus hotelek építését célozta meg 

• - a két háború közötti időszakban, hatalmas erkélyekkel és teraszokkal ellátott kisebb modern nyaralók építése 

volt a jellemző. Ezek voltak az első lapost tetős házak a Tátrában. 

• - azok az épületek, melyek a II. Világ háború utáni felvirágzás során épültek, igen eltérő stílusúak. 

4.3. Városiasodás és a Tátra településeinek építészete 

A települések többségében, a gyógyítás és rehabilitáció eszközei voltak az első épületek – ez volt az elsődleges 

funkciójuk ezeknek a településeknek. Később, több kiszolgáló létesítmény is épült, leginkább vásárlást, szociális 

és kulturális életet, szórakoztatást célzó épületek vagy, mint például a rekreációs és sport létesítmények. A tátrai 

települések eredeti rehabilitációs funkciójának ismét meghatározóvá kéne válnia. 

Egyedülálló tulajdonsága a Magas-Tátrának, hogy a tátrai települések agglomerációja majdnem hogy egy 

teljesen összefüggő gyűrűt alkotnak a „Cesta Slobody” út mentén, ami – a Tátra Villany Vasúttal együtt – egy 

igen frekventált kommunikációs folyosót képez. A tátrai települések többsége azokon a helyeken találhatóak, 

ahol az alsó-Tátrából levezető utak belecsatlakoznak a Cesta Slobody főútba. Az eredeti várostervezési 

koncepció vízszintesen két felé választja a Tátra településeit (a) a gyógyászati, rehabilitációs és 

rekreációs/sportolási lehetőségeket biztosító zóna és (b) zóna a kommunális iparnak és lakhely a dolgozók 

számára. Ezt a két zónát a Cesta Slobody főút választja ketté. 

Sok település egy optikai szerkezeti tengelyre épült, hogy jó panorámájuk legyen a szomszédos hegycsúcsokra. 

A tátrai települések építészete tükrözi az épületek stílusát a 19. század második felétől egészen napjainkig eltelt 
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időből. Több település megőrzött olyan területeket, ahol egyedi stílusos épületek vannak, amik az Alpok 

hegység központjának mintájára lettek tervezve. 

Építészeti változatossága az épületeknek A 20. században bekövetkezett építészeti változatossága az 

épületeknek negatív hatással bírt az eredeti egységes stílusára a tátrai településeknek. Városiasodás 

szempontjából nézve minden településnek a legértékesebb része a történelmi parkok, amik a biológiai 

élettartamuk felé járnak és melyek szakszerű helyreállítást igényelnek. 

4.4. Földhasználat 

Míg a jelenlegi földhasználat a TANAP területén a kulturális és szocio-gazdasági tradíciókból ered, a természet 

védelem a kiemelkedő cél a földhasználat szabályozásakor, miszerint minden tevékenység szabályozva van, 

térben és időben egyaránt. 

Használva a természeti és szocio-gazdasági kritériumokat, három tájgazdálkodási terület lehet 

megkülönböztetve. Ezek egyáltalán nem felelnek meg a B. R. három Unesco Ember és bioszféra programja által 

kijelölt három zónának: A zóna (mag terület), B zóna (puffer zóna) és C zóna (átmeneti vagy fejlesztési terület). 

4.5. Bányászat 

A kohászatban az olvasztást, arra használták, hogy kivonják a vasércet a hegy rétegeiből, ez már a őskor óta 

létezett a Magas-Tátra hegyi zónáiban. A 15. században, a magyar és lengyel uralkodók elkezdtek érdeklődni 

azok után a híresztelések után, miszerint a Magas – és a Nyugati-Tátrában aranyat találtak. A leghosszabb és 

legintenzívebb kutatásokat a Kriváň csúcson végezték. Ezeket először közvetlenül az állam kincstár 

finanszírozta, és amikor ezek a kísérletek megbuktak, különböző vállalkozók finanszírozták. A legmagasabb 

galériák egészen 2100 méteres magasságig értek és e mellett is csak a várt mennyiségnél sokkal kisebb 

mértékben találtak aranyat. A kutatások továbbá jelentéktelen mennyiségű antimonitet, pirantinmentitet és 

cinnabaritot hoztak csak. A veszteséges tevékenységet végül 1787-ben végleg abbahagyták. 

A Kriváň csúcson megkezdett bányászati tevékenységekkel majdnem hogy egy időben, a Nyugati-Tátrának 

néhány völgyében megkezdődött a vas kitermelése. Ezenfelül réz, ezüst és némi arany bányászata is a Nyugati-

Tátra fő hegyvonulataiban. A kitermelt anyag a bányák közelében került feldolgozásra. Poking engedéyleket, 

amelyeket a magyar és lengyel uralkodók bocsátottak ki, nem igazán adtak pontos földrajzi megnevezést, hogy a 

hegy melyik területein is érvényesek valójában.. Ezért azok tulajdonosai a Tátra teljes területén tevékenykedtek, 

már amennyire a versengés azt lehetővé tette a számukra, függetlenül az államhatároktól, amiről tulajdonképpen 

nem is volt tudomásuk. 

Vannak történetek ritka lelőhelyekről, de egy hiteles információ szerint csak egy rövid ideig volt sikeres a 

malahit, réz, cinnabarrit és vas érc bányászat a Magas és a Bélai-Tátra határán illetve a vasérc bányászat a 

Magas-Tátra észak-keleti végén, közel a már megszűnt Tatranská Javorina faluban lévő vas kohóhoz és 

öntödéhez. 

Nyíltszini bányák – homokgödrök – kőfejtők alakultak sorra az utak, vasutak, hotelek és szanatóriumok 

építkezési munkálatait kísérve 1871 után a „Tatranské podhorie” hegylábi területen. A legerősebb hatással a 

természetes környezetre a Tatranská Polianka nevű falu mellett használt homok gödör volt és egy kőfejtő 

Tátránská Kotlina közelében, amelyek megszüntetését a TANAP Igazgatósága vívta ki az előbb említettét 

1958ban az utóbb említettet pedig 1961ben. Az összes történelmi földalatti bánya tevékenységet felhagyták még 

a Tátra Nemzeti Park megalakítása előtt. Az erdők leginkább a nagy mennyiségű faszén termelést szenvedték 

meg, amit a helyi kohókba és öntödékbe szállítottak. 

4.6. Mezőgazdaság 

A szub-Tátra mezőgazdasága szabályozva van a klíma, a terep és a talaj adottságok által. Mely tulajdonságok 

csak ellenálló és kis igényű gabonák termelését teszik csak lehetővé. A múltban ezek többnyire a kender és a len 

voltak, a 18. század óta viszont az elsődleges termény a burgonya. Zöldségeket és gyümölcsfákat csak a 

kiskertekben művelik. 

A kialakulása óta, az állattartáshoz a marha és a bárány tenyésztés tartozott, amiben– már a középkor óta – 

alpesi pásztorok dolgoztak. Ezt a tevékenységet leginkább a Bélai és a Nyugat-Tátrában folytatták. Legeltetéses 

területek helyenként egészen 2000 m-ig is terjedtek, kiváltképp juhászat bővítésének az idején a 17 és 18. 



 Tátra Nemzeti Park és Bioszféra 

Rezervátum 
 

 64  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

században. A legeltetésnek számos visszás hatása volt és sok jelentős kárral járt. A környezet pusztulását 

leginkább maguk a juhászok okozták, aki azért hogy több terüeltök legyen legeltetni, szándékosan kivágták a 

törpefenyő állományokat és a legfelső részeit az erdőknek. A problémát az állatok taposása is okozta, akik 

folyamatosan leromlott lejtőket hagytak maguk után. Az összes eddigi erőfeszítés ellenére, az eredeti élőhelyek 

helyreállítási munkálatai még nem jártak teljes sikerrel. 

A marha és bárány tenyésztés csökkent a 19. század második felében, leginkább az régió iparosodásának 

köszönhetően, és az alpesi régiókban lévő legelők nagysága is lassan csökkeni kezdett a könnyebben elérhető és 

jobb minőségű hegyalji legelők és kaszálók visszakövetelésével. 

A legeltetést illetően szórványos kísérlet volt még a Nemzeti park megalakítása után is , de 1955 után sikeresen 

felszámolták azokat a Tátra természeti környezetének a javára. 

4.7. Erdő tulajdoni viszonyok 

A 11. század után, a Tátrának nem volt konkrét tulajdonosa. Miután a területet magyar csoportok foglalták el, a 

Tátra egyfajta örökös tulajdonává vált a magyar monarchiának. Az uralkodók érdekeltek voltak a gabona 

termesztésben – de abban az időben a Tátra javarészt még ősi érintetlen erdőkkel volt borítva – és a 13. 

században kezdte el hűbéreseit a Keleti és Nyugati Tátra hegyláncaitól délre eső területekkel bőségesen 

megjutalmazni. Így a jelenlegi nemzeti parki erdők területén 6 feudális földbirtok jött létre és két nyert birtok, 

mely területnek egy része továbbra is állami tulajdon maradt. A tulajdonosok folyamatosan változtak az öröklési 

viszonyoknak megfelelően, , a terület fel lett osztva ismét, , de az adományozott területek határai gyakorlatilag a 

jobbágyság felszámolásáig ugyan azok maradtak. 

A korábbi birtokokat felosztották jobbágy és úri telkekre bírósági tárgyalások során, amelyeket az úri bíróság 

irányított. A földek újrafelosztásának többsége az 1850-es években kezdődött, de nagyon sok több évig is 

elhúzódott. A kezdetektől fogva, a földesurak megpróbálták átengedni a termelő szövetkezeteknek csak a leg 

értéktelenebb és leginkább széttagolt területeket. A bizalmatlan szövetkezeti tagok rögtön letermelték azokat az 

azonnali profit reményében. A 19. század végétől kezdődően a felelőtlen erdőgazdálkodás kiprovokálta a 

kisajátítást engedélyező törvény szükségességét, de a törvényt nem sikerült hatályba léptetni. 

1892 óta, a magyar földművelésügyi minisztérium belefáradt abba, hogy a leginkább veszélyeztetett területek 

szisztematikus megszerzésével oldja meg ezt a problémát. Ami röviddel azelőtt következett be, hogy ezeket a 

területeket, gazdag külföldiek szerezték meg, főként Hohenlohe hercege és Diergardt báró. 1918 után az új 

Csehszlovák állam folytatta a magyarok által tett erőfeszítéseket, amelynek vége az lett, hogy az előbb említett 

földbirtokosoktól visszaszerezték a teljes Tátra területét.Abból az időből, amikorról a Tátra Nmezeti Park 

származik, a teljes 43505 ha-os területből 29331 ha az állam tulajdona volt. És 1958-ra további 18827 ha lett a 

TANAP közvetlen tulajdona. 1987-ben a Nyugati-Tátra is a TANAP részévé vált. 

A törvénytelen beavatkozása a diktatórikus rendszernek a magántulajdont illetően, jelenleg megoldottnak 

tekinthető a helyreállító normák által, és 1993 január elsejétől a teljes 29875 ha-t visszajutatták az illetékes 

tulajdonosoknak. Habár, területileg, ezek a földbirtokok a Tátra Nemzeti Park részei maradtak, a hivatalosan 

engedélyezett erdő gazdálkodási tervek továbbra is érvényesek kezelésükre. Napjainkban, a TANAP 54%-a van 

az állam tulajdonában. 

4.8. A dinamikus és a jelenlegi állapota az erdőgazdálkodásnak 

Az erdőgazdálkodás a Tátrában a 19. század végén kezdődött erdő térképek kidolgozásával a Podbaské 

területen. Az első Erdő Gazdálkodási Terv a szövetkezeti erdők számára készült 1818 és 1820 között. A nem 

állami erdők számára Erdőgazdálkodási Terveket 1886-tól kezdtek el készíteni. Az összes erdőt érintő 

széleskörű alkalmazását az 1879-es erdőtörvény alapozta meg. Ezeknek az erdőterveknek alapelvük lényegében 

ugyan az volt, mint jelenleg. Az Erdő gazdálkodás korosztályok rendszerén alapult. Az erdők két típusba voltak 

sorolva (a) gazdasági erdők, 80 éves vágásfordulóval (b) véd erdők 100-120 éves vágásfordulóval és (c) 

rekreációs erdők. A gazdasági erdőkben a tarvágás elfogadott volt. 

4.9. Erdőgazdálkodás 1918-1952 

Az erdők felosztása gyakorlatilag ugyan az maradt. A vágás forduló viszont megnyúltak. A tarvágásokat 

limitálták és megújították helyenként természetes erdőtelepítésekkel. A gazdálkodást válogató rendszer alapján 

hajtották végre, a véderdőkben. A kitermelés mértéke csökkent, és az állományok tökéletesítése megkezdődött. 
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Hangsúlyozták azokat a tendenciákat, melyek szerint sokkal inkább természetesen elegyes erdőket kell 

létrehozni. 

Az alapvető változást az erdőgazdálkodásban a Nemzeti Park megalakítása hozta. 

4.10. Erdőgazdálkodási tervek 1952-ben és 1955-ben 

Ezekben a tradicionális szakaszokban, melyek 1952-ben és 1955-ben kezdődtek, az erdőgazdálkodási tervek 

fejlődtek. Az erdőket (a) kitermelési erdő (gazdasági) (b) talaj védelmi erdő szigorú megőrzéssel és (c) részleges 

védelmű erdő (ezt megelőzően ez volt a rekreációs erdő) típusokba sorolták. A vágásidőt 100-120 évig terjedő 

időben stabilizálták. 

A gazdálkodás célja a fokozatos művelése volt a Tátra típusú vegyes hegyi erdőknek. A gazdálkodási terv 

tevékenységei igen óvatosak voltak, igen erős csökkenés volt a nemzetközi beavatkozásnak. Az engedélyezhető 

kivágás mennyiségét következtetések alapján határozták meg például, mint a vágási ajánlat összege 

állományonként. Fotometrikus felvételezését is elkezdték az erdőknek, a legeltetés teljesen ki volt zárva. 

4.11. Erdőgazdálkodási terv 1966-ban 

Egy különálló fogalom készült az erdőgazdálkodás számára. A Nemzeti Parkon belül lévő erdőkre vonatkozó 

szabályok tisztán meg lettek határozva. A célok meghatározása és a további célok felé megtett fejlődés 

monitorozása olyan új funkciók voltak, amelyekkel akkor egészítették ki az erdőgazdálkodást. Az erdők 

felosztása segített az állományok kategorizálásában (a) helyreállításban lévő erdő (ez volt korábban a gazdasági) 

(b) természetes (ez volt korábban a véderdő) és (c) parkerdők. Az erdőgazdálkodáshoz szükséges paraméterek 

száma megnőtt. 

4.12. Erdőgazdálkodási terv 1975-ban 

Az erdészeti óvintézkedések koncepcióját, valamint az erdőgazdálkodást, szakmai bizottságok készítették egész 

Szlovákiában. Az alap előnye nőtt a funkcionális tipizáció (erdőgazdálkodás integritás). Funkcionális állomány, 

védő, technológiai és fenitípusos reprezentációk lettek hozzáadva a környezeti típus reprezentációhoz. 

Létrehozták a gazdálkodási alapelvek fejlesztésének alapját. Az erdőfelosztás a funkcionális típus 

reprezentáción alapult. És ezért hozták létre a kulturális/termelési erdők, kulturális erdők és talajvédelmi erdők 

kategóriáit. 

4.13. Erdőgazdálkodási terv 1987-ben 

A legutolsó erdőgazdálkodási terv az általánosan érvényes erdőgazdálkodási elvek szerint lett kidolgozva, de 

újfent új erdő felosztás történt. Hat gazdasági erdőt és három védelmi erdőt hoztak létre különleges feladatokkal. 

A vágási idő hosszabbodott. 

Napjainkban, a teljes erdőterület 65%-a tartozik a védelmi erdő kategóriába (talaj, vízvédelem - ökológiai 

funkciók) és 35% pedig a különleges célokat szolgáló egyéb kategóriába (környezeti funkciók – rekreáció, 

egészség, gyógyfürdő és természet védelem, stb.). 

4.14. Felső erdő szint és változásai az emberi tevékenység 
következtében 

A Tátra hegység felső erdő szint hosszának háromnegyede nincs az eredeti pozíciójában. Ez főleg a 

pásztoroknak köszönhető, akik elfoglaltak puszta területeket legeltetés céljából és erdőket valamint törpefenyő 

állományokat vágtak ki és égettek fel.A természetes erdővonal, aminek 90-95%-át lucfenyő alkotja, mely 1550-

1740 méter tengerszint feletti magasság között található. 

Az erdő vonal a Tátrában átlagosan csak az 1395 méteres magasságig terjed és az alsóbb szintek a Nyugat 

Tátrában 150-200 m között, a Magas-Tátrában 180-220 m között, a Bélai-Tátra hegységben 250-350 m (a Tátra 

Nemzeti Parkban átlagban 195 m) között találhatóak. Az átlagos magassága a kontinus és diszkontinus 

erdővonalnak egyaránt 1482 m tengerszint feletti magasasság, és teljes hossza összesen 364 m. 
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A nyomás a felső erdővonalhoz közeli erdőállományokon csak úgy, mint a törpefenyő állományokon 

növekedett, főleg a pásztor emberek (a „Valachi” kolonizáció) kolonizációjának eredményeként a 16. 

században. A 20. század első harmadában körülbelül 15500 marhát és bárányt legeltettek a Tátrában, a század 

második felében 9600 állat volt még mindig a területen. A Bélai-Tátrában volt a leginkább kiterjedt a 

pásztorkodás, ahol a felső erdő szinteket erősen lejjebb nyomták és a törpe fenyő állományokat helyenként 

teljesen ki is irtották. A felső erdő vonal felett az eredeti 27,6 száz ha terület helyett jelenleg csak 26%-át fedik 

le a törpe fenyvesek. Ez a romboló emberi tevékenység (a bányászattal, az aromás olajok, az olvasztás és az 

utolsó évtizedekben folyó rekreációból, turizmusból és a turisták tömege illetve a sí létesítmények által okozott 

hatásokkal együttvéve) a lavinákkal súlytott és lepusztult területek nagymértékű növekedéséhez vezetett, ahol a 

lavinák és a gravitációs erózió egyre csak lejjebb és lejjebb nyomta a jelenlegi erdő határokat. 

Jelenleg, egy erős negatív tényező befolyásolja az erdő és törpe fenyő állományokat és tovább csökkenti a felső 

erdő vonalat és ez a légszennyezés. 

4.15. Vadászat és halászat 

A Tátra Nemzeti Park területén az alapvető feladat a vad és a további állatvilág védelemben az, hogy védelmet, 

a zavartalan élethez illetve az eredeti környezet fejlődéséhez szükséges körülményeket biztosítsa. Ez a célja a 

„Fauna védelme” programnak is, ami a nemzeti park igazgatóság, a vadak és más állatok számára kialakított 

gyakorlati védelemnek az eszköze. Ez a program az egyik része a terület geobiocönózisának komplex 

védelmének. Konkrét eredménye az ebbe a körbe tartozó tevékenységeknek, hogy az 1948-as megalapítása óta a 

nemzeti parknak, a faunát fennmaradt és fejlődött. A fajok sokfélesége és száma számos alkalommal 

megnövekedett összehasonlítva a TANAP megalakításakor meglévő állapottal. A TANAP kivételes az 

állatfajok változatosságát tekintve. A Szlovákiában élő és a Vadászati Törvényben jegyzett mindenkori 97 

vadfajból, a nemzeti park területén 63 faj található meg, ami majdnem 65%-ot jelent. Pozitív eredmény, szintén, 

hogy fennmaradt az önszabályozó képessége az állat közösségeknek ezekben a viszonylag kisméretű területeken 

és fenntartható populációi vannak olyan fajoknak, mint például a farkas, hiúz, medve, vidra, sas, stb. 

Ez a tény vezet a terület, a környék, – szélesebb nemzetközi kontextusban – az európai kontinens ökológiai 

stabilitásához. A is bebizonyosodott, hogy a TANAP faunájának védelmi rendszere, beleértve a vadállatok 

védelmét is, jó szakmai szinten működik, és a TANAP további fennmaradása indokolt és szükséges. 

Természetesen, szükséges az új ökológiai ismeretek, az új földtulajdonosi viszonyok, az új vadászterületek 

megalakulása és az új nemzetközi feltételek és a vadászattal, halászattal és az általános állatvilággal kapcsolatos 

kritériumok értelmében átformálni a TANAP üzemeltetését. Ez azt jelenti, hogy a vadmegőrzési tevékenységek, 

beleértve a szelekcióját/szabályozását a vadfajoknak, a kereskedelmi vadászattal és halászattal ellentétben, itt 

csak elkerülhetetlen és szükséges esetekben lehet végezni, szakszerűen és teljes körű szakszerű információk 

alapján kell végezni. 

4.16. Növények és erdei gyümölcsök gyűjtése 

Az első írásos utalás a területen történő növény gyűjtésről „ Történelmi és földrajzi ismeretek a jelenlegi 

Magyarországról” című könyv második kötetében van, egy Očovái faluból, Matej Bellből származó szlovák 

történész és geográfus tollából, melyet 1769-ben írt. 

A TANAP területén található ökoszisztéma mindig is gazdag volt vad gyümölcsökben és növényekben. 

Néhányat közülük mindennapi étkezésre is használtak az emberek, leginkább a természeti katasztrófák és 

járványos betegségek idején. Az 1871-es megépített Kassa-Bohumin vasútvonal megnyitotta a nyilvánosság 

előtt is ezt a területet és megkezdődött a turisztikai fejlődése a Magas-Tátrának. Ennek az volt a következménye, 

hogy megnövekedett a tradicionális növények és gyümölcsök begyűjtése, valamint megnövekedett a kereslet a 

bennszülött növényekből készült termékek iránt is a kereslet. 

A nemzeti park eredetétől fogva a növények és gombék gyűjtése majdnem teljesen szabad volt (kivételt képez 

ez alól a havasi gyopár és a Velická dlina völgyben található Kvetnica teljes területe). 

1953 után a TANAP igazgatósága – mint a nemzeti park területének hatósága – elkezdte szűkíteni és limitálni a 

nemzeti parkban gyűjthető növények, erdei gyümölcsök, gombák körét. 

1970 után a turista létesítmények gyorsan fejlődtek és a látogatók száma a kezelhető mértéken is túl tett. Ennek 

következménye képen az erdei növények és gombák gyűjtése is megnőtt. A helyzet 1989 után igen bonyolulttá 

vált, amikor a földeket vissza adták az eredeti tulajdonosoknak, az 1990-1992ben megnövekedett 

munkanélküliség és az erdei gyümölcsök vonzó árai miatt. 
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A növények, erdei gyümölcsök és gomba gyűjtés problémáját lehetetlen megoldani egy olyan általánosan 

érvényes norma nélkül, ami teljes Szlovákia területére kiterjed és egy pontos cél nélkül, ami a védett területeket, 

kiváltképpen a nemzeti parkot és rezervátumait irányozza meg. 

4.17. A turizmus és sportok hatása 

A turisták elsőként a 16. század közepén mutattak érdeklődést a Magas- Tátra hegyei iránt. A turisták számának 

növekedése igényelte a turista tevékenységek megszervezését, az ilyen első szabályozásokra 1873-ban került 

sor. A területen működő turista szervezetek, kialakították a turista utak és turistaházak igényes rendszerét, 

megszervezték a túravezetőket és a hegyi mentést, úgy hogy közben nagy figyelmet szenteltek a 

természetvédelemnek. 1950-től fogva összes feladatukat – kivéve a turista házak adminisztrációja – a szakszerű 

Tátrai Mentő Szolgálat vette át, ami 1957 óta a nemzeti park igazgatóságához tartozik. 

A turizmus, ahogyan ma ismerjük, 1871-től kezdett el feltűnni, amikor a Podtatranská kotlina medencét a 

Kassa-Bohumin vasútvonallal össze kötötték a világ többi részével. A megállók közelébe hoteleket építettek és a 

Tátra-hegység zónáiban számos klimatikus center nőtt ki, elsőként Starý Smokovec, melyet már 1793-ban 

alapítottak, és aztán végig egészen Štrbské pleso-tól Tatranska Kotlináig. Néhányuknak közülük klimatikus 

fürdő jellege volt, de 16-ból 8 jelenleg turista centrum másik pedig rendelkezik mindkét funkcióval. Az I. Világ 

Háború előtt, a Tátrába látogatók száma körülbelül 10000 volt évente, a két háború között ez felszökött 25000-

re majd 1970-es évektől megemelkedett évi 500000-re és napjainkban elképzelhetetlen mértéket ölt, körülbelül 

3 millió látogatóval kell számolni évente. A kiszolgálás mértéke a tátrai településekben, mindig is a mindenkori 

trendekhez illetve a helyi és külföldi vendégkör változó szükségleteihez igazodott. 1885-ig, az turista 

létesítmények üzemeltetése a nyári időszakra volt limitálva, de később, ez az egész évre kiterjedt és a szezonális 

(nyár és tél) ritmus jól megfigyelhető volt. E tény felett szemet hunytak amikor új turista létesítmények épültek, 

ezért lett a, hogy a Tátrának jelenleg egy túldimenzionált kapacitása van, amelyet nem használnak az évszakok 

közötti periodicitásban. 

A Fejlődés érdekes része az önálló települések fejlődésében a különböző sport létesítmények. A történelmileg 

elsőként jelzett ilyen létesítmény a bowling klub volt 1863-ból Starý Smokovecben. Tenisz pályákat, 

kézilabdapályákat és golfpályákat, atlétikai és football versenyekre stadionokat, trapp-lövő területeket és 

lóverseny pályákat építettek számos területen. Az első nagy nemzetközi esemény a Tátrában az 1900-as 

Gyorskorcsolya Európa Bajnokság volt, amit Štrbské Pleso gleccsertó jegén rendeztek. 

A hegymászás a 20. század elején vált sporttá és igazén népszerűvé 1949 után vált, igen széleskörű technikák 

használatával. Az első nemzetközi szánkó versenyt 1903-ban tartották és egy az európai paramétereknek 

megfelelő szánkópályát éítettek Tatranská Lomnicán. 1905 óta népszerű lett az alpesi síelés és a sífutás is. 1911-

ben Tatranska Polianka adott otthont az első nemzetközi alpesi síversenynek. 1935ben és 1970ben a sífutó Világ 

Bajnokságot a Mlynická dolina völgyben tartották, ahol építettek egy modern sport üdülőt is építettek a 

sífutóágnak. Ezen a helyen Szlovák sí Grand Prix versenyeket is tartottak (1976 óta a Világ Kupa versenyekkel 

együtt). Továbbá ennek a területnek több jól felszerelt sí üdülője is van, p.l. Hrebienkoban, Soliskoban, 

Tatranska Lomnicában, Skalnatá dolinában és a rekreációs síelésnek helyet biztosító Ţdiarban. Ökológiai okok 

miatt, további sí üdülők építését kizárták az értékes tájképi környezetből (p.l. Slovanká dolina völgy és az 

Adamcula a Roháče-hegységben). 

A területi fejlődés terve a Magas-Tátrában 1959 óta egy fordított sorrendet foglalt magában a TANAP 

prioritásait illetően: rekreáció, turizmus és sport, egészségügy és kutatás. A funkciók ezen sorrendje került át a 

Tátra Nemzeti Park fogalmába is 1964-ben. 

Az ezt követő kaotikus fejlődés hozta meg a látogatókkal való túltöltöttségét a területnek, mely az 1980 és 1982 

között lévő időszakban érte el a csúcspontját. A társadalom gazdasági lehetőségeihez mérten ez a fejlődés nem 

valósult meg teljes egészében, ami leginkább a külső területek közlekedésében és a szennyvíz tisztításában 

nyilvánul meg. 

Emellett közvetlen negatív hatások, mint például a táj panorámájának zavarása, a vadvilági területek fejlődése 

(p.l. több mint 100 ha erdőterületet csatoltak hozzá a Štrbské Pleso környékéhez a Sífutó Világ Bajnoksággal 

kapcsolatban 1970-ben) és a motorizált látogatók által okozott károk illetve jelentkeztek károk az 

ökoszisztémában is az erdős zónák területein és az alpesi környezetben. Ezek a károk elsőként a tátrai 

települések, kampingek, üdülő területek, közlekedési létesítmények, hegyi kunyhók és a turista utak 

szomszédságában jelentkeztek. Az ökoszisztéma síkbeli rombolása ,a szemetelés, a vegetációban való károkozás 

mellett igen komoly probléma a látogatók nem megfelelő viselkedése a vadállatokkal szemben, kiemelkedik 

ezek közül a szándékos zavarás, mint például a fotózás, filmezés és etetés. Hasonló károsodásokat okoz a 
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szervezett turista tevékenységek is. Az alpesi környezetben ezek leginkább a hegymászás, alpesisíelés, 

sárkányrepülés, ejtőernyőzés és az utóbbi időben előforduló hegyi kerékpározás is. 

1974 óta, a Nemzeti Park Igazgatóságnak a park látogatóinak szabályozásával kellett kezdenie p.l. limitálni a 

turisták számát egyes jelölt túra szakaszokon, a tátrai települések kommunikációját. A hegymászás időbeli 

szabályozása elkezdődött, alpesisíelést csakúgy mint a sárkányrepülést és a siklóernyőzést kijelölt területekre 

korlátozták. A síelést is az arra a célra kiválasztott lejtőkre korlátozták, a hegyi kerékpározást pedig az arra 

kijelölt ösvényekre. 

Annak dacára, hogy 1989 után, a TANAP-ba látogatók száma körülbelül 40-50%-al csökkent, még mindig 

vannak olyan területek, ahol túl sok ember fordul meg (e.g. Skalnaté Pleso és Solisko)ahol a TANAP 

Igazgatósága néhány technikai mérést hajt végre, hogy csökkenteni tudják a park környezetében bekövetkező 

károkat. 

A TANAP Igazgatósága kizárta a csoportosan szervezett tevékenységeket (p.l. turisták eljutása a Tátra 

csúcsokra) ahol a résztvevők száma meghaladja a napi 300-at. 

A becslések szerint az egyes turisták és sport tevékenységek hatása a növényekre és az állat közösségekre 

nagyon komplikált. A közösségek részletes vizsgálata szükséges hozzá, az egyes fajok mennyiségét és a 

közöttük lévő kapcsolatok milyenségét illetően. Ugyanakkor, manapság már teljes sora van azon tárgyilagos 

módszereknek melyek a közösségek állapotát mérik fel, vagy becsülik meg illetve azoknak amelyek kiterjednek 

arra is hogy mennyire vannak befolyásolva az egyes közösségek az emberi tevékenységek által. És ma már az is 

ismert, hogy mikor szükséges ezeknek a tevékenységeknek a szabályozását elkezdeni vagy éppen kizárni őket. 

4.18. Egészségügyi és rekreációs szolgáltatások 

A legidősebb tátrai település – Starý Smokovec (1793) - megalakulásának oka nem a természeti környezet, 

hanem az ásványvíz volt, ami már rég óta fontos szerepet játszott a népi gyógyításban a környező településeken. 

Az 1830-as években alakították meg a Priesnitz Víz Gyógyító Intézetét, de az nem élte túl a többi Podtatranská - 

és a Liptói medencében lévő sokkal inkább hatásos és jobban jövedelmező fürdővel való versengést. Mikuláš 

Szontagh, a fiatal és ambiciózus orvos, aki 1873-ban lett egy szezonális fürdő orvosa Starý Smokovecben, 

hamar megtanulta, hogy a Magas-Tátra fő gyógyító tényezője nem a forrás víz, hanem az alpesi klíma. 

Megalapította saját fürdő üdülőjét, Nový Smokovec néven, és – különösen ezután, amikor a szezon kiterjedt az 

egész évre – hihetetlen sikereket ért el a tuberkulózis és a Bazedow kór gyógyításában klíma kúrájával. Hasonló 

szanatóriumot létesítettek 1902-ben Tatranská Poliankán. 

Az első Világ Háború alatt a szállodák és szanatóriumok nagy részét sérült katonai kórházakká alakították át 

sérült és tuberkulózisos katonák számára egyaránt. A tuberkulózis nem tűnt még a háború után sem. Másik 

oldalon polgári településeket is fürdőkké alakítottak. Új nagy szanatórium létesült Nový Smokovecen és Vyšné 

Hágyon, Dolný Smokovecen pedig gyermek szanatóriumot létesítettek. 

A jelenlegi egészségügyi helyzet e létesítmények többségében a légzésszervi betegségeken és az allergiás 

megbetegedéseken lévő hangsúlyt eredményezte. Helios – az új modern asztmagyógyító intézet speciális 

gyermek részleggel – épült Štrbké Pleso. 

A jelenlegi rekreációs létesítmények elődei családi panziók voltak az 1920-as és 1930-as években. A második 

Világ Háború után ezeket alakították át az első szakszervezeti kórházi intézményekké. 1954 óta a szlovák 

Rekreációs Létesítmények igazgatósága építetett egy egész sornyi nagy kapacitású épületet, és különböző 

szlovák és cseh cégek telepedtek meg bennük, mint ahogy a legnépszerűbb nyugati völgyek torkolatánál, több 

rekreációs létesítményt is tulajdonolnak. Manapság, sok közülük szállodai szolgáltatást is nyújt. 

4.19. Az egészségügyi és rehabilitációs tevékenységek jelenlegi 
helyzete 

Napjainkban, két fő típusa van az egészségügyi szolgáltatásoknak a Magas-Tátrában. Ezek (a) Egészségügyi 

Intézmények a légzőszervi megbetegedések és tüdő és ex-tüdő tuberkulózis egyaránt és (b) a fürdők, 

részvénytársaságok formájában. A fent említett egészségügyi létesítmények többsége a 19 század végéből 

származik. 
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Egészségügyi intézmények létrejöttét a Magas-Tátrában a kedvező hatásokkal bíró egyedi klímának köszönhető, 

ami sok tekintetben – jobb, mint az alpesi klíma. Hideg illetve félig hideg zónában stimuláló éghajlaton 

találhatóak. A Tárta klímájának gyógyító hatása főként a nap sugarainak szinergiájából és a relatív hideg, tiszta 

és száraz levegőből áll. 

4.20. A közlekedés fejlődése 

Az emberek szórványosan hatoltak be a Magas-Tátrába már az ős-kor idején és a legidősebb ismert utak a 

Lethenic olvasztókhoz vezettek több helyen a hegyvidéki övezetben. A 16. század második feléig, az alsó Tátra 

régióból származó telepeseknek csak gazdasági kapcsolata volt a Tátra természetével és így kialakítottak egy 

praktikus kommunikációs hálózatot, ami mély völgyeken, nyergeken és még néhány csúcson is keresztül 

vezetet, hogy megfeleljen a terület gazdasági igényeiknek. 

A turista útvonalak nemzetközi kiépítése még az 1870-es évekre nyúlik vissza. Ezeket turista szervezetek hozták 

létre és 1952 óta a TANAP Igazgatósága kezeli. A turista útvonalak összekötnek számos nyerget és nyolc kilátó 

csúcsot, ezártal téve ezeket a helyeket elérhetővé a hegymászók számára. A nyugati és keleti része a Magas-

Tátrának egy turista úttal van összekötve, amit „Magistrála” –nak neveznek, amely leginkább jóval a legfelső 

erdővonal felett vezet. 1930-as években hozták létre és több, mint 49 km hosszú. 

A legfőbb közlekedési vonal a „Cesta slobody” nevű út. Áthalad az összes klimatikus üdülőhelyen és a Štrbské 

Pleso és Tatranská Kotlina közötti szakaszon az előző turista út helyére épült. Miután ki lett terjesztve mind két 

oldalon, keresztirányú úttá vált Liptovký Hrádok és Lysá Pol’ana között a lengyel határon. A Podtatranká 

kotlina medencében falvak és városok kapcsolódnak hozzá függőlegesen. 

Impulzus a helyi vasútvonal építéséhez 1871-ben lett, amikor a Tátra régiót a Kassa-Bohumin vasútvonal 

elérhetővé tette. 1895-nem Tatranská Lomnicát vonattal összekötötték Lengyelországgal, 1896-ban Štrbské 

Plesot fogaskerekű vasúttal kötötték össze Štrbával és az 1908-1912-ig terjedő időszakban a Tátra Villanyvasút 

is megépült. Az utolsó évtizedekben ezek közül az összes kapcsolatot újjáépítették és technikailag adaptálták az 

új igényekhez. 

1908 óta sikló köti össze Starý Smokovecet Hrebienokkal. A Tatranka Lomnicából a Lomnici csúcsra vezető 

sikló 1940-ben épült és a Skalnaté Plesóra vezető párhuzamos sikló pedig 1973-ban. 

Végül, a második világégés után, megépült a poprádi repülőtér. 1961-ben nemzetközi státuszt is kapott és ezzel 

a Tátra régió már levegőn keresztül is elérhetővé vált. A repülőtér helikopter leszállóként is üzemel, ami 

széleskörűen használatos a hegységben leginkább mentési műveleteknél. 

5. III. Természetvédelem 

5.1. Tudományos kutatás 

Az első környezeti leírást a Tátráról a csúcsokat elsőként megmászók adták. Azonban, az első tudományos 

leírását a régiónak a 18. század elején egy szlovák polihisztor, Matej Bell, készítette. A következő megbízható 

leírása a Tátrának 1797-ben jelent meg, amit egy angol földrajztudós R. Towson írt. A 19. század fordulóján a 

régiót Kitaibel Pál is meglátogatta, a magyar növénytan egyik megalakítója, majd 1813-ban a világhírű svéd 

botanász is G. Wahlenberg. 

A 19. század elején, a lengyel geológus, S. Staszic ösztönző érdeklődéssel volt a kicsi de vonzó alpesi hegylánc 

tanulmányozásáért. 

A világháborúk között a kutatást átvette a prágai botanikus K. Domin, a geológus R. Kettner és j. Volko-

Starohorský és a lenygel ökológus W. Goetel. Multidiszciplináris és részletes kutatás csak a TANAP kutató 

állomásának 1953-as megalapítása után kezdődött. Ez egy a néhány tudományos terepi kutatói állomások közül 

a szlovák hegyekben, ami alapot kínál kutatás végzésére az egész Tátrában. 1957 után kutatási eredmények 

tulajdonképpen évente kerültek közlésre a „Zborník prác o TANAPe” (Kutatási eljárások a Tátrában) című 

kötetben, 1995-től már a Tanulmányok a TANAP-ban és számos további könyvben melyek a „Kniţnica 

TANAP” című sorozatban szerepeltek. 

Ahhoz, hogy tudományos alapot biztosítsanak a megzavart környezet visszaállításához, az összes környezeti 

tényező részletes analízisét végezték el a Kutatóállomás tudósai, a Zvoleni Műszaki Egyetem Erdőmérnöki 
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karával, Ökológiai és Környezeti karával; a Komesky Egyetem Természettudományi Karával Pozsonyból, a a 

Szlovák Tudományos Akadémiának az Erdő ökológiai Intézetével és a Tájökológiai Intézetével, az D. Stur 

Földtani Intézettével Pozsonyból, a szlovák Hydrometeorológiai Intézettel szintén Pozsonyból, a Kassai 

Állatorvosi Egyetemmel és sok más szlovák tudományos intézménnyel együtt működve. 

Ez a kutatás magában foglalta a geológiai és geomorfológiai térképek készítését is; talaj és phyto-szociológia 

analíziseket, fás fajok eloszlásának felmérését, kutatásokat az alpesi erdőhatár és erdei fenyves övezetek 

helyzetét és helyreállítását illetően, a lavinák eredetéről és hatásairól és a regionális vízmérlegről. A zerge, 

mormota és rénszarvas autökológiáját és a szárnyasvadak elterjedését is tanulmányozták. 

Az 1970-es években tervezési elveket dolgoztak ki az erdő- és vízgazdálkodáshoz, mezőgazdasághoz, flóra és 

fauna védelemhez, építési tevékenységekhez, rekreációhoz és sportokhoz, alapanyagok kitermeléséhez, 

közlekedéshez és a szemétszállításhoz. A Kutatóállomás tudósai a természetes erdők felépítését vizsgálták, 

megbecsülték az erdőkitermelés eredményét erdővédelmi szempontból és különböző módszerek hatékonyságát 

a vadkár elkerülése terén, és megoldottak más problémákat az erdőrezervátumok gazdálkodása terén. A 

történelem és az etnográfia biztosított tudást az emberi településekkel kapcsolatban a Tátra hegylábainál. 

1980-as évek óta, a Kutatóintézet a TANAP területén az egyre csak növekedő antropogén hatások felmérésére 

és becslésére fókuszál. Egy esettanulmányban, a Tatranska Lomnica régiót természeti értékei alapján elemezték, 

több az emberi hatás változását jelző indikátort is vizsgáltak és a fenntartható fejlődés elvei valamint az 

üdülőerdők gazdálkodásának a javaslata is megfogalmazódott. 

Jelenleg, a TANAP Kutatóintézetében dolgozó kutatók és munkatársaik fő feladata egy környezeti monitoring 

végzése a Bioszféra Rezervátumban, elsősorban olyan hosszú távú környezeti hatások megfigyelésével, 

amelyeket a nagy mennyiségű látogató vagy éppen a levegő és víz szennyezés okoz. A Kutatóintézet jelenleg 17 

kutatót és technikust foglalkoztat, akik oktatással kapcsolatos kutatásokat és információterjesztést végeznek. Az 

1989-es rendszerváltás óta, a szomszédos Lengyel TNP-vel való kutatási együtt működés hatálya és mélysége 

nőtt. 

5.2. Természetvédelmi érték 

Az első Tátráról szóló leírást egy kirlyi tanácsadó J. Wernher által készített beszámolóban lehet megtalálni, amit 

1549-ben készített. A Tátrát, a Kárpátok legmagasabb hegyláncaként említi, kiemelvén azt, hogy a helyi 

emberek Hó Hegynek hívják, mivel a csúcsokat állandóan hó borítja. A „Tatry” név a szláv szikla szóból – trtri 

– ered. Minkét felfogás korrekt, hisz visszatükrözik az emberek első benyomását a hegyről. 

Ökológia szempontból, a Tátra egy a legkarakteresebb területei közül a Kárpátoknak, hatalmas hegyi erdőkkel 

és egyedi alpesi tájjal. A legnagyobb értéke Közép-Európában az, hogy természeti környezete különösen jól 

konzervált. Az IUCN a TANAP-ot a másodikkategóriás nemzeti parkok közé sorolja. 

A szubmontán táj, a sok mezőgazdasági réttel és legelővel, még mindig sok erdővel rendelkezik vizes területek 

életközösségeinek maradványaival együtt, melyeknek rendkívüli a természetvédelmi értékük. Az üdülőkkel és 

turista településekkel tarkított hegyi táj átmenetet képez a művelt és természeti területek között, magában 

foglalva igen sokféle erdőt, igen magas biotikus sokszínséggel. Az alpesi táj egy magányos szigete a természeti 

értékeknek és a tájképi szépségeknek, magában foglalva egy szubnivális övezetet ami egyedi mind a Szlovák 

Köztársaságban, mind pedig az egész Kárpátok területén. 

A Tátra domborzata miatt is kiemelkedő, a környező medencéktől a csúcsokig 800-1800 méterig terjedő 

magassági különbségekkel, s a csúcsok közül tizenhét 2500 méter fölé nyúlik. Ezek a hegygerincnek nagy 

fontossággal bírnak továbbá a Kárpátok központi hegyeinek geológiájának a megértésében, kitűnő lehetőségeket 

biztosítva a glaciális és periglaciális geomorfológiai jelenségek alpesi környezetben való tanulmányozására az 

óriási számú sziklás csúcsival, mély völgyeivel és glaciális tavaival. A Kárpátok kontextusában, a Tátrát részben 

össze lehetne hasonlítani (geológiailag és geomorfológiailag) a Rodna és az Erdélyi Alpok legfelső területeivel. 

A botanikusok számára, a Tátra különösen jól ismert alpesi és szubnivális öveiről. Habár, ezeket is inkább az 

erdős zónák jellemzik, melyek leginkább a földrajzi helyzetet és a klimatikus kondíciókat tükrözik. Ez 

hozzájárul egyedi kutatások folytatásához a teljes hegylánc területén – erdő ökológiával, klímával és talajjal 

kapcsolatban – amiket más védett tájakon nem lehetne elvégezni. Az erdei fák közül a legismertebb az erdei 

cirbolya (Pinus cembra). 
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Összesen 1300 edényes növényfaj fordul elő a Tátrában. Ezek közül több északi eredetű, többségben az utolsó 

jégkorszak reliktum növényei, amelyeknek déli elterjedési határa a Tátra területére esik, továbbá számos Tátrai 

és Kárpáti endemizmus is fellelhető itt. Összesen 138 védett fajt tartanak számon. A legveszélyeztetettebbek 

például Havasi gyopár (Leontopodium alpinum), fehér kökörcsin (Pulsatilla alba), tavaszi kökörcsin (Pulsatilla 

vernalis), jogaras kakastaréj (Pedicularis sceptrum-carolinum). És hogy csak néhány ritka fajt említsünk még: 

• 24 tátrai endemizmus, mint például: Alchemilla oculimarina, Euphrasia exaritata, Cerithe glabra ssp. tatrica, 

Primula halleri ssp. platyphylla; 

• 15 szub-tátrai endemizmus mint, például: Gentianella lutescens ssp. tatrae, Aconitum variegatum ssp. kotulae; 

• 34 nyugat kárpáti endemizmus mint, például: Alchemilla walasii, Dianthus hungaricus, Carex sempervirens 

ssp. tatrorum, Festuca tatrae; 

• 4 nyugat-kárpáti szubendemizmus mint, például: Crosus scepusiensis, Gentianoides frigida; 

• 38 kárpáti endemizmus mint, például: Alchemilla boleslai, Erigeron alpinus ssp. intermedius var. Hungaricus, 

Oxytropis carpatica, Trisetum ciliare; 

• 19 kárpáti szubendemizmus mint például: Ranunculus pseudomontanus, Minuartia langii, Senecio 

abrotanifolius ssp. carpathicus, Leucanthemum waldsteinii; 

• 3 nyugat-kárpáti paleo-endemizmus: Saxifraga wahlenbergii, Dianthus nitidus, Delphinium oxysepalum; 

A Tátrában sok olyan faj is megtalálható, ami nem endemikus, de sehol máshol nem fordul elő Szlovákiában pl.: 

havasi istác (Armeria alpina), Bellardiochloa violacea és az Onobrychis montana. Fontosabb lápi fajok a 

következők: mocsári molyűző - Ledum palustre, kis áfonya - Oxycoccus palustris, Hamvas áfonya - Vaccinium 

uliginosum, cinegefűz - Salix repens ssp. rosmarinifolia és a kereklevelű harmatfű - Drosera rotundifolia. 

Ahogy az már az állatokról szóló fejezetben is említve volt, 8 hüllő, 3 kétéltű, 115 madár és 45 emlők állatfaj 

található meg a Tátrában. Habár, a Tátra nemcsak gerincesekben gazdag, de gerinctelenekben is, sok közülük 

szabad szemmel nem látható, de óriási jelentőségük van az ökoszisztémák működésében. Sok tarozik közülük a 

legritkább ismert fajok közé, mások pedig csak a Tátrában fordulnak elő. Az erdőkben ezek közé tartoznak 

puhatestűek, mint például Clausilia crutiata, Discus ruderatus, Spelseodiscus tatricus; pókok pl. Bathyphantes 

torrentum, Oedothorax gibbiefera, Lessertinella carpatica; atkák pl. Prozercon kunsti, Macrohlaspis dentatus; 

bogarak pl. Deronectes borealis, Agathidium rhinoceros, Catops kirbyi, Acalles croaticus; lepkék pl. Parnassius 

apollo, Enthepria flavocinctata és százlábúak pl. Tatrasoma carpathicum. 

A glaciális tavakban élő hidrofaunához tartozik, a csak tátrai előfordulású Trichodrilus tatrensis és a jégkorszaki 

reliktum Branchynecta paludosa. Sok a ritka rákféle, ciklopsz, vizi bolha Cyclops tatricus, Daphnia pulicaria és 

vizi tevek, mint pl. Leuctra maxima. Hét új kerekes féreg fajt is leírtak már a Tátrából – Habrotrocha bartosi, 

Otostephanos annulatus, Wierzejskiella vaneri, Encentrum mariae, Encentrum martoides, Lecane bryophila, 

Mniobia recurvicornis – és további két új atkát: Lebertia slovenica és Lebertia pallida. 

5.3. A természet védelme története 

Szlováki első nemzeti parkja a TANAP volt. A nemzeti park 1948. december 18-i megalapítása (1949. január 1-

től érvényes) volt azoknak a több évtizedes erőfeszítéseknek az eredménye, melyek a terület egyedi természeti 

értékeinek megőrzéséért folytak az egyre csak terjeszkedő emberi hasznosítástól, kiváltképp az erdészeti és 

mezőgazdasági hasznosítástól. 

Az első természetvédelemre vonatkozó tevékenységek az 1870-es években kezdődtek. Ezek a ritka állatfajok 

védelmét érintették különösen a zergére, az alpesi mormotára és a vonzó növény fajokkal rendelkező érdekes 

lelőhelyekre nézve. Az első javaslata a fenntartható használatnak és az erdő védelemnek, különös tekintettel az 

arrola fenyőre, 1876-ban látott napvilágot. 

Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása után, figyelemreméltó politikai támogatást kapott a nemzetközi 

együttműködés. Ennek egyik eredménye egy szlovák-lengyel natúr park koncepciója volt, amit hivatalosan a 

Krakkói Protokolban ismertek el, melyet mind két ország 1924-ben alá is írt. Egy évvel később, a Tátra Nemzeti 

Parkról részletes projekt készült. Azonban, a bonyolult tulajdonjogi viszonyok miatt nem lehetett azonnal 

megvalósítani, így a Tátrában a törvényes természet védelem korlátozott maradt egészen 1949-ig. Emellett a 
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zergét, alpesi mormotát és a medvéket 1932-ben teljes körű védelem alá helyezték; hiúzt, nyestet, vidrát és a 

nyércet 1936-ban; míg a szirti sast 1937-ben. 

A TANAP megalakítása után az elsődleges feladat a legeltetés kiküszöbölése volt háziállatokkal. Ezt végül 

1955-ben el is érték. Ebben az időszakban, projekteket dolgoztak ki több,mint 3300 ha ősi havasalji lucfenyves 

és hegyvidéki erdei fenyves visszaállítására. 

1956-ban, a kő, kavics és homok források kiaknázása megszűnt. Ezeket az anyagokat elsődlegesen építő 

anyagként használták helyi fürdők, turista és rekreációs centrumok építéséhez. Az 1950-es években, 

korlátozásokat hoztak az új turista létesítmények építésében és a túristák számának szisztematikus szabályozása 

is megkezdődött. 

1964-ben a Szlovák Nemzeti Tanács elnöksége hivatalosan jóváhagyta a „Koncepció a Természeti Környezet 

Alkotására és Védelmére a TANAP területén” a dokumentum szokatlanul haladó szellemiségű a maga idejében. 

A természeti környezet összes élő és élettelen alkotó részének állapot felmérésének az elkészítésén alapult, 

következésképpen a természet megőrzés elsődleges céljainak promócióján és a regionális feladatok irányításán. 

Annak érdekében, hogy folytassák a hosszú-távú megőrzést, a „TANAP ellátása 2000-ig” nevű programot 

hagyta jóvá a Szlovák Köztársaság kormánya 1991-ben mint egy „…alapvető fogalmi dokumentum a Tátra 

pótolhatatlan természeti erőforrásainak megőrzésért támasztott célok teljesítésére ideértve megvalósításához 

szükséges iránymutatásokat…”. Ez a program fogalmilag a fenntartható fejlődés nemzetközileg elismert 

stratégiájára és a természetvédelem differenciált elvein alapul, ahol minden egyes zónának meg van a saját 

specifikus környezeti funkciója. Minden egyes funkcionális egységben a gazdálkodás és a természeti 

erőforrások konzervációját illetően meg vannak határozva a hosszú távú célkitűzések. Ezt a programot az új 

természet és tájképvédelmi törvény alapján 1999-ben megújították. (No 287/1994, mely 1995.01.01-től 

érvényes). 

5.4. Tátra Bioszféra Rezervátum 

Az UNESCO (Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete) legfontosabb 

programjainak az egyike az Ember és Bioszféra program (MAB – Man and Biosphere). 

A MAB alap témája az ember és környezete közötti kölcsönös kapcsolatok vizsgálata. A természetes környezet 

és a természeti források védelmének tudományos, technikai és oktatási problémáira összpontosít. A MAB nem a 

technikai segítségnyújtás programja, de egyike a széles körű tudományos együttműködésnek. 

Amikor 1970-ben a MAB programot bejelentették, az általános UNESCO konferencián az ajánlották, hogy 

speciális figyelemmel legyenek a genetikai források védelme és használata iránt, hogy ennek keretein belül a 

reprezentatív ökoszisztémának megőrzésére, a növény és állatfajok eredeti lelőhelyei valamint a ritka és 

veszélyeztetett fajok védelmére egy új irányt fejlesszenek. 

A Bioszféra Rezervátumok (BR) azok a reprezentatív ökológiai területek, melyeket egy jóváhagyott cselekvési 

terv alapján irányítanak és tanulmányoznak. Feladatuk szerint alapvető tudományos ismereteket és gyakorlati 

tapasztalatokat biztosítanak e régiók megőrzése és gazdasági, kulturális fejlődése között lévő harmonikus 

kapcsolatról. Ugyanakkor hosszú távú kutatások és monitoring tevékenységek végzésére is szolgáló területek. 

A kétoldali Tátra Bioszféra Rezervátum UNESCO 1993. február 15-én alakult meg. 

A MAB – UNESCO program fő prioritásai jelenleg leginkább a biodiverzitás védelme, a tartós egészséges 

fejlődé alapfeltételeinek kialakítása, a globális változások kiterjedésének és gyorsaságának monitoringja. Ezzel 

egy időben nagy hangsúlyt kapnak a publikációk (kölcsönös információ javítása), az ökológiai oktatás, a 

nemzetközi és interdiszciplináris együttműködés megerősítése. 

5.5. Növények Vörös Listája 

Az utóbbi évtizedekben komoly probléma volt a TANAP területén: a folyamatosan növekvő látogatók száma, az 

autó forgalom által okozott levegőszennyezés, a szennyező anyagok hosszú távolságra való eljutása a savas eső 

révén. Ennek következtében, pár lelőhelyről néhány taxon nagyon veszélyeztetett és kritikusan veszélyeztetett 

magasabb rendű növényfaj el is tűnt. A TANAP területén 1398 taxonja található meg a magasabb növényeknek. 

Ez a szám azonban minden bizonnyal nőni fog, mivel hiányzik annak a mnéhány nemrégiben leírt „kisebb 

fajok”-nak a kiterjedésének és élőhelyének információja. Az fent említett szám 12 ritkaként, veszélyeztetettként 
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és Európában endemikusként számon tartott taxont foglal magában. Ez a szám továbbá 410 olyan taxont foglal 

magában, ami kihaltkét, endemikusként és veszélyeztetett magasabb rendű növényfajként van stámon tartva 

Szlovákiában. Ez a lista, ugyanakkor, nem vesz figyelembe olyan taxonokat, amelyek némely régión belül 

veszélyeztetettek, ebben az esetben a TANAP vagy a Védelmi Övezetben. Ezért hozta létre a TANAP 

Igazgatósága a Regionális Vörös Listát, ami az IUCN kategóriák alapján van összeállítva. Ez a lista magában 

foglalja jelenlegi ismereteinket a taxonok előfordulásáról és kiterjedéséről és minden ötödik évben frissíteni 

kell. 

A zuzmók – szerkezetük és életmódjuk miatt – a súlyosan veszélyeztetett fajok közé tartoznak a jelenlegi 

környezetben, amely a civilizáció és technológiák által érintett. A légköri szennyezés minden típusa magas 

kockázatot jelent számos, leginkább epifita zuzmónak. A levegő szennyezők mellett, sok zuzmó fajok drámai 

visszahúzódásának elsődleges oka gyakran a biotópok mélyreható változása. A Tátrában több, mint 1000 zuzmó 

található meg. A TANAP-ban a vörös lista 229 taxont foglal magában. A sok zuzmóflórával kapcsolatos munka 

ellenére a Tátrában a zuzmók sokkal kevésbé ismertek mint a felsőbb rendű növények. 

Hasonlóképpen korai még felsorolni bármilyen endemizmust és szubendemizmust is. A listán nem szerepelnek 

olyan taxonómiailag problémás, nem zuzmósodott gomba fajok, amelyek tradicionálisan a zuzmók közé 

sorolandók hasonlóságuk vagy közeli rokonságuk miatt vagy olyanok amelyek olyan nemzetséghez tartoznak 

amelyek többségében zuzmósodott fajokat tartalmaznak. 

Néhány moha faj veszélyeztetője vagy visszahúzódásának fő oka az élőhelyek változása, amit a természetes 

szukcesszió okoz (pl.: Paludella squarosa), vagy krábbi mocsaras rétek lecsapolódása (pl.: Sphagnum 

platyphyllum), öreg fák eltávolítása fasorokból (pl.: Orthotrichum lyelii), levegőben lévő szennyezők (pl.: Ulota 

rehmanii) és a legeltetés kizárása (Splachnaceae). 

5.6. Állatok Vörös Listája 

Az endemikus, reliktum, ritka és ritkán előforduló fajok mellett, az összes olyan faj törvény által védett, 

amelyek szerepelnek a TANAP Vörös Listáján. 

Sok a Tátra faunáját már több évtizede tanulmányozó szakértő erőfeszítése ellenére még mindig lehetetlen 

megbecsülni a Tátra gerincteleneinek biodivezitását minőségi és mennyiségi szempontból egyaránt. 

Leginkább a rákok eloszlása érdemel figyelmet pl. Branchinecta paludosa – egy glaciális reliktum egyetlen egy 

előfordulási területtel. Tátrában endemikus pókok (Aranidea) pl. Leptyphantes annulatus, L. varians; a lepkék 

között (Lepidoptera) Erebia ssp. Praeclara, E. gorge ssp. rudkowski; bogarak között (Carabidae) Nebria tatrica, 

Deltomerus tatrica;Collembola-k között főként Hypogastrura tatrica és mások.A törvény által védett fajok 

között, túlnyomó többségben vannak azok a fajok mellek szerepelnek a nyilatkozatban pl.: két endemikus alfaja 

a Parnassius apollo L. ssp condicus és P.a. ssp. liptauensis. Figyelemre méltó az előfordulása 15 fajnak a 

Carabus nemzetségből mint pl. Carabus silvestris var. Escheri és Carabus fabricii. 

Az új keletű gerinces fajok között 191 faj szerepelt a listán. 2 Cyclostoma faj, 16 Telestomi faj, 10 Amphibia 

faj, 7 Reptilia faj, 114 madárfaj (Aves), 42 emlős faj (Nammalia) és két kihalt emlős faj, melyeket ismét be 

szeretnék vezetni. A listán szereplő összes gerinces állatfaj közül, 122 faj Szlovákia egész területén védett és 

101 faj, pedig szerepel a Vörös Könyvben. 

Figyelmet és speciális kezelést igényelnek főként az alpesi gerinces fajok, glaciális reliktumok és a Tátrai 

endemizmusok ( Marmota marmota ssp. latirostris, Rupicarpa rupicarpa ssp. tatrica, Microtus nivalis ssp. 

mirhanreinii). Ritka előfordulása van a területen a Triturus montadoni, Pytymus tatricus és a Sorex alpinus ssp 

tatricus fajoknak, utóbbit tátrai endemizmusként tartják számon. Ezen állatok élőhelyei erősen zavartak az 

ember által (antropogén hatások – levegő szennyezés, a tropikus bázis emberi tevékenységre történő 

megváltozása – pl. legeltetés, erdőkivágás, törpefenyő állományok kivágása, stb.) 

5.7. Az abiotikus környezet teherbírása 

A táj és az abiotikus környezet teherbírásának becslésének alapja a Tátra Nemzeti Parkban az abiotikus 

komplexek érzékenységének foka, amióta az ökoszisztéma érzékenységét külön problémaként kezelik. 

A természeti elemek érzékenységének kritériumainak megfelelően öt különböző típusa van a tájnak a Tátra 

Nemzeti Parkban: 
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• 1. igen érzékeny táj igen alacsony teherbírással. Ez a típus olyan altípusokat foglal magában amelyeket folyó 

felhalmozódási folyamatok befolyásoltak, glaciális, erózió/lecsupaszodás és felhalmozódási folyamatok a 

karsztos kőzeten, és a lejtő modellezés folyamatai. Ez az altípus 18 abiotikus komplex típust tartalmaz (a 28 

közül), ami szubnivális, alpesi, szubalpesi és a hegyi övezet nagy részére korlátozódik (beerdősült részei a 

jégkorszaki és karszt formáknak, valamint a magas fokú képződési dinamikával rendelkező lejtő képződés 

formái). 

• 2. Nagyon érzékeny táj alacsony teherbíró képességgel. Ez a típus olyan területeket foglal magában melyeket 

nem karsztos területeken pusztító erózió, és folyók által végbemenó eróziós folyamatok befolyásolnak. Ez a 

típus további 5 abiotikus komplex típust foglal magában. Uralkodó részt foglal el a hegyi övezetből valamint 

az alpesi területekből amelyek nem karsztos kőzeten találhatóak (Paleozoikum és Mezozoikum). 

• 3. Közepesen érzékeny táj közepesen mértékű teherbíró képességgel. Ez a típus a Magas-Tátra hegylábi 

területeire terjed ki, amit oldal és elülső moréna sáncok és azok völgyei alkotnak. 

• 4. Mersekelten veszelyeztetett taj, mersekelten megnovekedett teherbirasi ertekkel. Ez a tipus az elohegysegig 

terjed, mely poligenetikus sziklatormelekekbol all, foleg a Tatra hegyseg labanal. Az elohegyseg mas 

teruleteken all meg flysh kovekbol is a nemzeti park vedett zonajan belul. 

• 5. Kevesbe veszelyeztetett taj megnovekedett teherbirasi ertekkel. Ez a tipus a medencekig es vajatokig terjed 

folyami teraszokal, glacifluvialis tolcserekkel es dombokkal. 

A biotikus kornyezet teherbirasa 

Az elmult evek tarsadalmi es gazdasagi valtozasainak eredmenyekent a Tatra Nemzeti park latogatoinak szama 

drasztikusan lecsokent. Bar a legvonzobb helyszinek – melyek mara mar majdnem teljesen lepusztultak a tul sok 

latogato miatt – meg mindig rendkivul nepszeruek es a csucs napokon a latogatok szama tobbszorosen 

meghaladja a befogadokepesseg hatarait. Eppen ezert, meg a turistak a Nemzeti Park alpesi okorendszerenek 

nyomasa ellenere is, jogos az aggodalom az ertekek megorzesevel kapcsolatban. 

A termeszetvedok intuitivan megertettek, hogy a fenntarthato teherbiras megertesenek a kulcsa a negativ 

fenomena analizisaban rejlik. Erre iranyultak az elmult ket evtized fitoindikacios modszereinek kutatasai is. A 

kovetkezo fitoindikacios modszereket hasznaltak a TANAP teruleteken: a vegetacio szinantropikus fokanak 

ertekelese, fitoenotikus valtozasok analizise, a gyepszint biomasszajaban tortent valtozasok indikacioja, allando 

kutatasi teruletek hasznalata, fitoindikacio a turista utvonalakon levo birtokok ertekelese altal, valamint az autos 

forgalom teherbirasanak fitoindikacioja felhasznalva a novenyek azon kepesseget, hogy akkumulaljak a nehez 

femeket. Ebben a kozremukodesben az egyeni fitoindikacios modszerek hasznalatat ertekelik es a 

fenntarthatosagukat a nemzeti park termeszetvedeleme erdekeben elemzik. 

5.8. A TANAP kornyezetgazdalkodasi programja a 2008-as evre 

1998-ban a TANAP igazgatasa elkeszitett egy mellekletet a TANAP program kornyezetgazdalkodasahoz (mely 

1991-tol volt ervenyes). 

Annak erdekeben, hogy alap strategiakat implementaljanak a program vallalja, hogy: 

•  

•  

•  

•  

•  

5.9. Terkulonbsegek a TANAP teruleten 

A terkulonbsegek a nemzeti park teruleten es a diferencialt termeszetvedelemre valo szukseg az okologiai 

feltetelek nagyfoku valtozekonysagat reflektaljak. Ezek a emelkedesi kulonbsegekbol, a geologiai struktura 

valtozasaibol, a geomorfologiai es klimatikus kondiciok kulonbsegeibol, a talaj melysegebol es minosegebol 



 Tátra Nemzeti Park és Bioszféra 

Rezervátum 
 

 75  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

kovetkeznek, valamint meg a terbeli elosztas es a tarsadalom-okonomiai tevekenysegek dinamikaja is hatassal 

vannak ra. 

Az egesz kornyezetvedelmi program elsodleges celja a TANAP terulet terbeli diferencialas szabalyainak 

alkalmazasabol all, ill. annak diferencialt konzervalasabol es hasznalatabol. Ezen cel eleresehez a program 

harom termeszetvedelmi zonat korvonalaz a TANAP teruleten, melyek tovabb oszthatok okologiailag 

funkcionalis teruletekre. 

A Szlovak Koztarsasag nemzeti tanacsanak 287/1994-es termeszet es tajvedelmi torvenyeben egy nemzeti park 

harom zonara oszthato. A zonakat a vedelmi szintjuk szerint kell meghatarozni es felfejleszteni. A vedelmi zona 

(buffer zona) a nemzeti park negyedik zonaja, mely tajvedelmi teruletkent szolgal. 

A program egyeni zonakat specifikal kornyezeti szemszogbol, felsorolja a negativ hatasokat, felsorolja a tiltott 

tevekenysegeket – altalanosan ervenyes jogi normak ertelmeben – meghatarozza a konzervalas es a 

kornyezetvedelem fobb trendjeinek celjait. 

5.10. Informacios rendszer 

A program egyik celja, hogy kifejlesszen egy modern informacios rendszert, melynek segitsegevel informaciot 

dolgozhatnak fel a TANAP termeszetes kornyezeterol szamitogepes technologia alapjan. Ez a rendszer lehetove 

tenne, hogy meghatarozzanak funkcionalis kapcsolatokat a tajegysegek indikacioi es tulajdonai kozott es hogy 

uj felteteleket szabjanak a termeszetes kornyezet megovasa erdekeben. 

5.11. Kornyezeti oktatas 

A kornyezettan magaba foglalja a specialis oktatasi letesitmenyek teruleten folyo tevekenysegek fejleszteset (pl. 

a TANAP muzeumot es informacios vagy termeszet konzervalasi latogatoi centrumot), oktatasi 

tevekenysegeket, csakugy mint publikacios es promocios tevekenysegeket is. 

Az oktatasi letesitmenyek teruleten a program vallalja, hogy ujjaepiti es megepiti az informacios kozpontokat, 

frissiti a Tatranska Lomnicaban talalhato TANAP muzeum kiallitasi anyagat es a tatrai kiallitast nyilvanossa 

teszi es informacios letesitmenyeket hoz letre hegyi hazikokban, valamint a meglevo tanosvenyeket felujitja es 

ujakkal is boviti. 

Az oktatasi tevekenysegen belul szukseges lesz a turavezetesre alkalmas statusz kinyilvanitasa a TANAP 

teruleten, egyutt kell mukodniuk kulturalis es oktatasi intezmenyekkel, iskolakkal, szallashelyekkel, a sajtoval 

radioval es televizioval es mas szervezetekkel az orszagon belul es kulfoldon egyarant. 

A publikacios tevekenysegeken belul szukseges tovabbra is a hirlevelek, folyoiratok, TANAP utikalauzok es 

mas publikaciok, kisebb kiadvanyok, audiovizualis kiadvanyok es egyebek fenntartasa. 

A promocios tevekenysegeken belul szukseges megalkotni kulon letesitmenyeket a termeszetvedelem 

promotalasara. 

5.12. Nemzetkozi egyuttmukodes 

Mar 1990-ben a TANAP igazgatosaga megkezdte a nemzetkozi kooperaciok fejleszteset minden iranyba. A 

kezdemenyezes eredmenyekeppen a Jaremtchaban levo Karpati Nemzeti Parkrol szolo nemzetkozi 

konferencian, Ukrajna, a TANAP igazgatosag vezetoje osszehivta a karpati regioban levo nemzeti parkok es 

rezervatumok vezetoit. Ez a kozos megbeszeles 1991 oktobereben Tatranska Lomnicaban az ACANAP ( 

Karpati Nemzeti Parkok es Vedett Teruletek Szovettsege) letrejottehez vezetett. Az ACANAP iranyitasi 

egysege a Tatranska Lomnicaban a TANAP igazgatason belul talalhato. 

1991-ben a Szlovak Koztarsasag Kulugyminiszteriuma bejegyezte a Szlovak Nemzeti Parkok es Tajegysegek 

Szovettseget, mint onketes szervezet. 1992-ben a szervezetet IUCN tagga avattak a Nem Kormanyzati 

Szervezetek (NKSZ) kategoriajaban. 

Egy nagyon hatekony kooperacio kezdodott ekkor a szomszedos nemzeti parkokkal a hataron tulrol 

Lengyelorszaggal a Tatrzanski Park Narodowy-val Zakopany kozponttal. Egy tudomanyos egyuttmukodes 

kezdotott Angliaval es Ukrajnaval is. 1992-ben es 1993-ban a TANAP tudomanyos es szakemberei 

megrendeztek egy tudomanyos expediciot az ukran Karpat allami rezervatumba. A terepmunka ideje alatt Prof. 
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Zlatnik nehany kutatasi terulete 1935-bol visszallaitasra kerult a Pop Ivan Marmaroshski es Shiroki Luh 

oserdokben. A rachovi Karpati Rezervatum erdogazdalkodasi egysege biztositott megfelelo szallast es 

kozlekedest. 

A Japannal valo egyuttmukodes ketto TANAP alkalmazott reszvetelevel kezdodott a Nemzeti Parkok vezetoi 

szamara megrendezett workshop-on (1991 es 1992-ben), melyet a Japan Nemzetkozi Egyuttmukodesi 

Ugynokseg (JNEU) tett lehetove. 1998-ban az ACANAPtol 10 specialista vegzett el egy rovid senior manager 

tanfolyamot Glynwood Kozpontban, az Egyesult Allamokban. 

A TANAP Kutato Allomas gyumolcsozo egyuttmukodesbe kezdett mas hasonlo orientalodasu partnerekkel is, 

foleg az informacios rendszerek es megfigyelesek szferajaban. 

5.13. Szervezeti Felepites 

A TANAP termeszetvedelemert felelos ugynoksege a Tatra Nemzeti Park Igazgatosaga, melynek szekhelye 

Tatranska Lomnicaban van. Az igazgatosag a kornyezetvedelmi miniszteriumhoz tartozik. 

Az igazgatosagot az igazgato iranyitja, aki a Nemzeti Park minden fontos tervet megvitatja a Szlovak 

Koztarsasag Nemzeti Parkok Tudomanyos Tanacsaval. Az igazgatosag negy reszbol all: Oktatas es Informacio, 

Termeszet es Tajvedelem, Okorendszerek gondozasa es a Vadorok reszlege. 

Cim: 

Tatra Nemzeti Park Igazgatosaga 

059 60 Tatranska Lomnica 

Szlovak Koztarsasag 

Telefon/Fax: ++421 969 4467 195 

Email: tanap@isternet.sk 
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9. fejezet - Pieniny Nemzeti Park 

1. 

Szlovák Köztársaság 

Alapítva: 1932 Pieniny –i Szlovák Természeti Rezervátum, 1967 Pieniny Nemzeti Park 

2. I. Termeszet 

2.1. Foldrajz es Foldtan 

A Pieniny Nemzeti Park Szlovákia északi részén helyezkedik el. Koordinátai a következők: északi szélesség 49° 

25’ 04’’, keleti hosszúság 20° 11’ 09” es 20° 36’ 11”. A terület nyugatról keletre terjed a lengyel határt érintve 

30 km hosszan. A legszelesebb terület 15.5 km. A legalacsonyabb pontja a Lesnicky Potok patak torkolatánál 

található, melynek tengerszint feletti magassága 429 m. A legmagasabb pontja a nemzeti parknak a Vysoke 

Skalky csúcs, mely a Repisko (1259 m) védelmi zónájához tartozik. A nemzeti park a nyugati Kárpátok 

régiójában terül el, mely részét képezi a Vychodne Beskydy és a Podholnomagursky regióknak. A nemzeti park 

védelmi zónája, mely a Podholno-magursky-n belül található a Spisska Magura hegységhez tartozik. 

A nemzeti park területe 38,96 km². A védelmi zóna területe 224,33 km². 

A nemzeti park a Közép-Kárpátok kb. 600 km hosszúságú sziklaszirtjeinek egy kis részéből áll, mely a Dunajec 

folyó es a Riecka Potok folyó között fekszik. A védelmi zóna pedig a Közép-Kárpátok paleocénjéből áll. 

Földtanilag ezt a régiót a Haligov régió, a szirt zóna es a paleocén valamint a kvarterner Kárpátok alkotják. A 

Haligov régiót mezozoikus sziklak, triászi es alacsony mészkő-karbonát tartalmú üledékek képezik, beleértve a 

dolomitokat, mészköveket, és homokos mészköveket, valamint ide tartoznak meg a paleocén sziklak, mint a 

meszkő, homokkő, konglomerátumok és a karbonát törmelékek is. A sziklás zóna felépítese összetett. 

Pieninyben mezozoikus kövekből áll, mint a jura karszt mészkövei es a flysh mészkő üledékei, melybe 

beletartoznak a mészkő, karsztmészkő és az agyagkövek is. Ezen kívül vannak meg paleocén homok és 

csillámpala rétegei, homokmészkő, mészkő, homokkő es agyagkő rétegei. A ma már védett területnek számitó 

nemzeti park területén rakódtak le a belső Kárpátok paleocén üledékei. Vannak finomszemcsés homokkövek, 

porkövek, mészkövek, agyagkövek és néhol durva szemcsés mészkövek. A menilit agyagkövekkel együtt 

vannak átlátszó szilikon kristályok is, melyeket marmarosh gyémántoknak hívnak. A negyedidőszakot a fiatal 

pleisztocén és holocén üledékek, mint a homok, kavics és agyag jellemzik. A folyami üledékek főleg 

mezozoikus kövekből es kristály kövekből állnak a Dunajec folyó partján, továbbá a paleocén kövek is az 

üledék részét képezhetik. Az ártereket kavicsok, homok és agyag hordalék borítják. Gyakran történnek 

földcsuszamlások a sziklás területeken, kiváltképp a belső Kárpátok paleocénjében. A természetes tavak ott 

jöttek létre, ahol a vízáramlás útja elzáródott. Ezek a tavak nagyon jól védettek. 

A legláthatóbb része ennek a régiónak a sziklás zóna a Haligov régión belül. A domborzat régiókra való 

felosztása a központi hegység rendszer létrejötte után történt a régió felemelkedését követően. Az eredetileg 

lapos területet az erózió es a denudációs folyamatok felosztották, kiváltképp az olyan területeken ahol kevésbé 

ellenálló kőzet volt, mint például a Közép-Kárpátok paleocénja es a szikla felületek. Ezek a folyamatok kevésbé 

ellenálló kőzetekre gyakoroltak hatást, melyek eredményeképpen azok felemelkedtek. A strukturális és 

tektonikus formák ebben a régióban elsősorban kemény kőzetként és tektonikusan kondicionált 

domboldalakként jelennek meg. A leglátványosabb szirtekhez tartoznak többek között a Holica (824 m), Polana 

(558 m), Safranovka (742 m), Rabstin (845 m), Kycera (953 m) es a Vysoke skalky (1050 m). A kemény kőzet 

ritkán fordul elő a Spisska Magura régióban, pl. Repisko (1259 m), Prislop (1215 m) es a Bukovina (1176 m). 

Tektonikus eróziós denudálódott lejtőket gyakran tálalhatunk a Pieninyben. A denudációs-eróziós folyamatokra 

a középhegység további lapos területein láthatunk példákat illetve a vízgyűjtő rendszerben, mely 200-250 m 

magasan, a mai völgyek szintje fölött található, pl. a Na Plasniu (889 m), Na safranovke (742 m), Na Lucnej 

skale es a Na Vysokych skalkach (1050 m). A vízgyűjtő rendszer szintezett felszíne 120-150 m magasan van, a 

Dunajec, Lesyncky Potok es a Lipnicky Potok folyásának jelenlegi szintje fölött. A Spisska Magura mindkét 

szintezett felszín maradványait megőrizte. Az öregebb középhegységek 900 – 1100 méteres magasság között 

tálalhatóak. 
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A korábbi strukturális völgyek közül a leglátványosabb a Dunajec völgy. A Lipnicky völgynek van egy 

epigenetikus eredetű szűkítő völgy része. Hasonlóképpen a Lesnicky Potoknak szinten van egy szűkítő szakasza 

mielőtt becsatlakozik a Dunajecbe, mely elválasztja az Osobita Skalat és a Kacat. A Spisska Maguraban ezek a 

szűkítő völgyszakaszok ritkának számítanak, pl. a Velka Frankovaban a Frankovsky Potok es az Osturniansky 

Potok összefolyásánál találhatunk ilyet. 

Az eróziós felhalmozódás tájformák folyóárterek és teraszok formájában jelennek meg a fő csatornák mentén. A 

felhalmozódási formák a domborzat alacsonyabb területein látványosabbak. 

A lankás moderációs formák gyakran bizonyítékként szolgálnak a múltbéli és jelenlegi változásokra. Ebben a 

régióban szembetűnő az intenzív lejtőfolyamatok nagyszámú megjelenése. Ezeket földcsuszamlások jellemzik – 

a lejtőrétegek áramlása szoliflukcióként történik, melyek kiváltképp a periglaciális időszakban voltak 

folyamatban. Később, különböző típusú morénák, mint például a kőzettörmelékes orsók és kőzettörmelékes 

ömledékek. A Spišská Magura lejtő folyamatai a felszín alatti húzó mozgások jellemezték, amik formálták a 

blokkos területeket és a feldarabolódott formákat. A karsztos domborzathoz a kevéssé fejlett karszt 

tulajdonságokkal rendelkező sziklás szerkezet kapcsolódik. Felszínalatti karsztot olyan területeken lehet találni, 

mint például az Aksamitka barlangban és kisebb karsztos üregekben. 

Az antropogén domborzati formákat a kőbányák, föld és homok mezők képviselik. 

Nagyon sok sziklás domborzat található a Pieniny régióban. 

2.2. Klíma 

800 méter alatt kissé melegebb régió helyezkedik igen nedves völgyekből álló kistérséggel. Ez a régió egy hideg 

térség része, aminek van egy kissé hidegebb és nedvesebb kistérsége. Az évi átlag hőmérséklet a völgyekben, 

körülbelül 474 méteren 6,3 C°. A hegység tetején, körülbelül 800 méter tengerszint feletti magasságon 5,5 C°. 

Az évi átlagos csapadék Červeny Kláštorban 775 mm, Osturňaban 862 mm és Ţdiar-Podspádyban pedig 1154 

mm. A tél folyamán a hőmérséklet felcserélődésnek hosszú időszaka van. A relatív páratartalom magasabb télen 

és alacsonyabb tavasszal. Zamagurieban nagyobb mértékű a csapadék, mint az evaporáció. A hó vastagsága 

januárban a völgyekben a legmagasabb. Ilyenkor körülbelül 20 cm-es a hótakaró. A hegyek tetején körülbelül 

40-50 cm. A legtöbb felhő a tél folyamán található a terület felett és viszonylag kevés nyáron. A felhő takarás 

erősebb a tavasz folyamán, mit ősszel. Az átlag évi napsütéses órák száma 1400 és 1500 óra között van. Az 

uralkodó szélirány dél-nyugat észak-nyugat irányú. Az átlagos szélsebesség egy kissé meghaladja a 4m/sec-ot. 

Ritka a szélcsendes idő. Tél végén és a tavasz elején a legnagyobb a szél sebessége. Erős szelek sokkal 

gyakrabban fújnak dél felől, mint észak felől. 

2.3. Vízrajz 

A Nemzeti Park térésge a Dunajec medence része. A Dunajec alkotja a park északi határát és ugyanakkor a 

folyó alkotja a lengyel-szlovák nemzeti határt is. A folyó ágya az elmúlt 20 év alatt körülbelül 20 cm-rel lett 

mélyebb. A vízgyűjtő területe körülbelül 1469 km2. A Dunajec mellékfolyói között szerepel a Lipnik, Rieak, 

Osturnianský Potok és a Lesnický Porok. A Spišská Magura térségben néhány természetes tó található. Ezek 

földcsuszamlások vagy gátak révén jöttek létre. A leghíresebb ezek közül a Malé Jazero és az Ozero au 

Ostuniansky medencében; és a Jezerské Jazero a Rieka medencében. Kisebb gátakat építettek a Veterný Potok 

medencéjében, amely a Lipník mellékfolyója. Ilyen gátakat lehet a Hutník nevű kis patakon is, Haligovce 

közelében. Körülbelül 150 forrás található a Nemzeti Park területén. Ezek ivóvízforrások. A patak igen kicsi. 

Körülbelül 0,01-10,0 liter/sec-os vízhozammal rendelkeznek. Ez a térfogat június és július hónapokban a 

legmagasabb. A Dunajec legnagyobb árvize 1973. június 30-án volt., amikor a víz felszíne egészen 635 cm-ig 

emelkedett és a folyam térfogata 1363 m3/sec volt. A földalatti vizeknek viszonylag sekély folyása van. Két fő 

oka van a réteg, repedés és moréna forrásoknak; vízzáró flysh medence, és a magas csapadékmennyiség. De a 

víz térfogata ezeknek a forrásoknak nem túl magas. Csak körülbelül 20 liter/sec ivóvíz nyerhető ki belőlük. A 

felszín alatti vizek térfogata a Matiašovcében 1 l/sec. A Červný Kláštor sziklás zónájában van egy kénes forrás, 

melynek vizét a múltban orvosi célokra használták. Gyomor és bőr és reumás megbetegedéseket gyógyítottak 

vele. 

2.4. Talajok 

A talajképző folyamatok változatosságából ered a felső talaj réteg sokszínűsége. Kilenc talajtípus található meg 

a területen; első, morénák szikla fala lithosols és karbonátos regotalajok kisebb területeivel; második, barna 
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redzina talajok tipikus redzinával és erodálódott talajokkal; harmadik kilúgzott barna erdőtalajok a redzinák és 

barna pararedzinák mentén;negyedik, kilúgzott barna pararedzinák kilúgzott barna redzinákkal és karbonátos 

barna erdőtalajjal – cambisols; ötödik, moréna redzinák kilúgzott barna erdőtalajokkal és tipikus cambisols-al.; 

hetedik, tipikus savas cambisols-ok redzinared brunisosl-al; nyolcadik, tipikus savas fluvisols hordalákos-vasas 

talajokkal és karbonátos (redzinared) cambisols-al; kilencedik, agyag fluvisols-al és folyóvízi pelic-kel. A 

Spišská Magura hegység legmagasabb területein vasas és humuszos podzolok talajok vannak. 

A mezőgzadasági területek talajai közül a legtipikusabbak a telített és savas brunisols, a hordalék talajok és a 

vasas talajok. A legkevésbé jellemzőek a redzinared brunisosl. Szokatlanul, több itt az öntés talaj és az agyagos 

talaj, mint az erdőkben. A mezőgazdasági talajok alapkőzete a szilicium-karbonátos kőzet. Az erdőkben a 

legáltalánosabb aljzat szilikon-karbonátos és karbonátos kőzetekből áll. 

A felszíni elfolyás okozta potenciális talaj erózió jelentős probléma a Pieniny Nemzeti Park földfelszíne 

számára. A Pieniny geomorfológiai régió erdő talaját potenciálisan átlagban 31,7 m3/ha/év talajerózió 

veszélyezteti. Az erózió ilyen fokú intenzitása azt jelenti, hogy az erdőknek igen magas erózió csökkentő 

funkcióval rendelkeznek. A Pieniny régiót tekintik az erózió által leginkább veszélyeztetett térségnek 

Szlovákiában. 

2.5. Vegetáció és flóra (növényzet és növényvilág) 

A Nemzeti Park tájképe a legfiatalabb geológiai korban alakult ki, a negyedidőszakban, ami körülbelül 2 millió 

évvel ezelőtt kezdődött és még ma is tart. A hidegebb időszakok során a Pieniny közel helyezkedett a Magas 

Tátra gleccsereihez és szintén igen közel az észak európai jégtakaró déli széléhez. A völgyek és folyók 

rendszere összekötötték a Pieninyt a délre és északra lévő melegebb és ugyanakkor szárazabb területekkel. A 

Dunajec folyó igen mély völgy szűkülete egy geológiailag sokszínű szikla zóna melyet a folyó jellemzők 

alakítottak ki., például nagyon mély völgy, ahol különböző képződmények találhatóak: a napsütötte száraz 

sziklás csúcsoktól a nagyon mély, árnyékos szakadékokig hőmérséklet fordított rétegződésével. A Pieniny jól 

ismert ezekről a jellemzőkről. Az integlaciálisok és a post-glaciálisok időszakok (Holocén) során Spišská 

Magurát ősi erdők borították. Ugyanebben az időszakban a Pieninyben, kisebb, nyitott területek maradtak meg a 

kőzet felszínén. Ugyanakkor, az erdő továbbra is domináns maradt. A melegebb Pleisztocén erdős vegetáció 

ideje alatt az életközösségek változáson mentek át, tűlevelűből vagy tajgából elegyes erdőkké alakultak át. A 

lombhullató erdők kerültek túlsúlyba, olyan fafajokkal amelyek ma már kihaltak, de régen délen meg lehetett 

őket találni. 

A Pieniny tájképe a jégkorszak során alakult ki. Ez a táj sokban különbözött a melegebb interglaciális és 

posztglaciális időszakok tájától, beleértve a mait is. Mindezek felett, az erdők eltűntek és a táj csupasz volt. A 

mészkő sziklás övezetek sokkal jobban látszottak, mint napjainkban. Ezek alatt a sziklás övezetek alatt moréna 

kúpok alakultak ki, míg a Spišská Magura területén lévő kevésbé ellenálló kőzetek máshova szállítódtak. 

Az utolsó jégkorszak, aminek több, mit 10000 évvel ezelőtt lett vége, igen jelentős hatással volt a domborzatra. 

A terület faunája és flórája az utolsó felmelegedéskor, ami még ma is tart, alakult ki. Csak a leginkább ellenálló 

növények és állatok étlék túl máig. Ezek képesek voltak alkalmazkodni az extrém hőmérséklet és páratartalom 

ingadozásokkal bíró erdőtlen tájhoz. 

Az utolsó jégkorszak (Kr.e. 12-8,3 ezer éve) alatt a tundra vegetáció mozaikos erdős vegetációvá alakult át, ahol 

a luc- és az erdei fenyő dominált. Az erdők elérték a 600-800 méteres magasságot. 

A korai Holocén ( Kr.e. 9-7 ezer éve) a preboreális és boreális időszakban a lucfenyő és az erdei fenyő igen 

gyorsan terjedt, de néhány fa típus felvándorolt magasabb térszínekre. De nem lehet tudni, hogy mennyi 

lomhullató fafaj lehetett jelen, elsősorban mogyoró, tölgy és bükk. De a Spišská Magura völgyeiben több 

tűlevelű fa volt. Például, a Novatarga völgyben elegyes lucosok voltak. Ezek valószínűsíthetőek a Pieninyben is. 

Az Atlantikus és Epi-Atlantikus időszak (Kr.e. 6 000 ezer – 1250 éve) alatt a lucosok elterjedtek. Lombhullató 

erdőkben jelei vannak a lucfenyővel való keveredésnek. Az Epi-Atlantikus időszak során a fenyő és bükk erdők 

szintén elterjedtek. Ezek a fejlődési folyamatok egészen a fiatal Holocénig tartottak. A bronzkor végén a 

területet őserdők borították. Ez alatt az időszak alatt az emberek elkezdték látogatni ezeket az elérhetetlen 

térségeket és elkezdték részekre felosztani az eredeti erdőket. 

A Nemzeti Park flórája a Nyugat Kárpátok flóravidékhez (Carpaticum occidentale) és a Közép Kárpáti 

flóravidékhez (Eucarpaticum) tartozik, ez alól kivétel a Pieniny. A védett terület flórája a Kelet Beskydy 

flóravidékhez (Beschidium orientale) tartozik, a Spišské Vrchy körzetében. 
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A park flórájának természeti gazdagságának több aspektusa is van, egyik a ritka gomba fajták. Például 

Bodarzewia mesenterica, Cyphella digitalis, Tyromyces undosus, Creolophus cirrhatus, Gomphidius roseus, 

Tremiscus helvelloides és mások. 

Különböző ritka zuzmó fajok mint például Placocarpus schaereri, Rinodina bischofii, Aspicilia radiosa, 

Acarospora cervina, Buelina venusta és mások. 

Vannak továbbá ritka moha fajok is a területen mint például Apometzgeria pubescens, Sphenolobus hellerenus, 

Grimmia teretinervis, Neckera webbiana, Seligeria pusilla és mások. 

Néhány a Pieniny flóra legjelentősebb növényei közül: az endemikus Dendranthema zawadskii, a Taraxacum 

pieninicum, Ervisum pieninicum, Centaurea triumfetti supsp. Pieninica, Minuartia setacea var. pienina és az 

Arabis pieninica. Ezek közül az utolsó csak a Pieniny lengyel részén fordul elő. Rétkán lehet találkozni a 

Juniperus sabina-val is. A Pieniny flórájának legjelentősebb fajai között továbbá előfordulnak: Spiraea media, 

Conioselinum tataricum, Symphytum cordatum, Scopolia carniolica, Matteucia struthiopteris és mások. 

A fátlan növény közösségeket kőzettörmeléken, morénán és kavicsos kőzeten pionír növénytársulások; a 

természetes vizek közelében mocsár, tőzeg, láp és legelők növény közösségei; xeroterm területeken gyógy/fű 

közösségek, erdei növény és bokros társulások, marginális erdő és tisztások közösségei képviselik. 

Az erdők növényközösségei bükk, jegenyefenyves-bükkösök és jegenyefenyővel elegyes lucos-bükkösök 

vegetációs rétegeihez tartoznak és a mezotropikus, mezotropikus-nitrofil, nitrofil és alcalophilic ökológiai 

csoportokhoz, más néven mezotrófikus-hidrológiai csoportokhoz. A legkiterjedtebb erdei fajokcsoportok a 

bükkösök Fagetum tiliosum-al, a jegenyefenyvesbükkösök (Abieto-Fagetum) és a nyíres-juharosok (Tilieto-

Aceretum). A nemzeti park védelmi övezetében bükkös-lucosok (Fageto-Abietum), jegenyefenyővel elegyes 

lucos-bükkösök (Fagetum abietino-piceosum) és bükkös-juharosok (Fageto-Aceretum) vannak. A Spišské 

Magura legmagasabb területein lucosok (Sorbeto-Piceetum) és és juharos-lucosok (Acereto-Piccetum) vannak. 

A ritka erdei növényközösségek között találhatóak Pinetum dealpinum, Fagetum dealpinum, Fraxineto-

Aeceretum és Alnetum incanae. 

2.6. Fauna 

Állatföldrajzi szempontból a Pieniny területén találkozik, a hidegvérű állatok (boreal) csoportja, beleértve 

jégkorszaki reliktumokat és melegvérű állatokat (mediterrán), beleértve nyugat ázsiai, alpesi-kárpáti, és nyugat 

és kelet kárpáti csoportokat. Egyetlen egy endemikus állatfaj található meg a Pieninyben, ez az Onychiurus 

carpenteri. Van néhány ritka állatfaj is a Pieninyben mint például a Isophya pieniensis. A kárpáti faunára 

tipikus: Tetrix wagai, Paranemastoma kochi, Trechus puplani, Carabus obsoletus és az Abax schuppeli 

rendschmidti. Sok kígyó és kárpáti endemizmus szintén jelen van a területen mint például a Hybomiscus mariae. 

Postglaciális reliktumokat is találtak a Pieninyben, beleértve olyan állatokat is amelyek tajga típusú tűlevelű 

erdőkben élnek. Madárfajok például Aegolius funereus, Glaucidium passerinum, Picoides tridactyla, Dryocopus 

martius. Emlősfélék mint például Sorex alpinus és a Microtus agrestis. Preglaciális reliktum rovarfajok is 

találhatóak itt mint például a Podisma pedestris és a Parnassius apollo. A mediterráneumból, a Fekete-tengertől 

és nyugat Ázsiából származó melegvérű állatok is jelen vannak itt. A Miniopterus schreibersi jelenléte jelentős. 

Meleg és napos vizi környezetben, lápokban, sziklás területeken szintén találhatóak gerinctelenek, de 

barlangokban szintén, s leginkább az erdőkben. 

Gerinchúros (Chordata) állatokat állatföldrajzi helyzetük jellemzi a Nyugat-Kárpátok területén lévő Pieniny és 

Magas-Tátra faunájában. A palearktikus és európai típusa a Nyugat-Kárpátoknak itt keveredik és tűlevelű erdők 

találhatóak meg itt. Ritka madárfajok is fészkelnek a Pieniny területén mint például a Buteo buteo, Falco 

tinnunculus, Monticola saxatilis és a Tichodroma muraria. Ritka és veszélyeztetett madarak is találhatóak itt 

mint például a Tetrao tetrix, Perdix perdix és mások. Halak például Esox lucius, Lota lota és Gobio 

uranoscopus. A szivárványos pisztrángot (Salmo gairdnerii) és a Hucho hucho-t is sikeresen telepítették be. 

Hucho hucho-t lengyel halászok vezették be a tengeri pisztráng (Salmo trutta trutta) helyett, mert annak 

elérhetősége korlátozódott a gátak építésével. Hegyi patakokban sebes pisztráng (Salmo trutta trutta morpha 

fario), Cottus poecilopus és Cottus gobio találhatóak. 

3. II.Emberek és természet 

3.1. Települések 
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A Popradské depresszióban jelentek meg az elő ősi települések még a kőkorszak idején, az Epi-Atlantikus 

időszak alatt. Erről a területről aztán az emberek elkezdtek beljebb és beljebb hatolnia Pieniny régióba. 

Az ősi időkben az emberek elkezdték kihasználni a természeti kincsekben igen gazdag Pieniny és Strišská 

Magura területeit. Kora bronzkori települések bizonyítékai kerültek elő Červeny Kláštorból – Vörös Monostor - 

. A 12. század fordulóján ez a terület a kora feudális magyar állam részévé vált. A 1241-42-es tatárjárás után az 

Árpád-ház támogatta a terület német kolonizációját. Az első ismert földtulajdonosok ebben a régióban a Görgely 

család volt Hrhovból és a Berzevici család Brezovóból. A Berzeviciek német kolonizációs rendszer során 

szerezték meg ezt a területet, és később Valachi törvény által is megerősítették ezt. A nemzeti park és annak 

védelmi zónájában lévő falvakat a 13-17. század között alapították. A Pieniny legfiatalabb faluját Matiašovsky 

Potoknak hívják. 1888-ban alapították és jelenleg a Matiašovce nevű falu részét képezi. A korai település 

típusokból következik, hogy 18 falu 465 m (például Vörös Monostor) és 760 m között található (például Malá 

Franková) összesen 10025 lakossal. A német kolonizáció során olyan völgy területeket használtak, amelyek 

alkalmasak voltak a mezőgazdasági művelésre. A Valachi kolonizációra, ami a 16. században kezdődött, inkább 

a állattenyésztés a birka pásztorkodás volt a jellemző. Az utóbbi időszakban ruszinok jöttek a falvakba mint 

például Vel’ká Frankovába is 1553-ban vagy például Vel’ký Lipníkbe 1567-ben. Az ezekben a településekben 

folyó emberi tevékenység hatással volt a környezetre. Ugyanakkor, ezen tevékenységek hatásai korlátozott volt, 

és következésképpen a Pieniny maradt Szlovákia egyik leginkább természet közeli régiója. 

Az északi orografikus a hidrológiai orientációja a Zamagurienek és Pieninynek ezen területek izolációját 

eredményezte a Szlovákiai szociális élettől, gazdaságtól és politikától egyaránt. Ezek a régiók egy európai hidat 

képeznek Nyugat-Európa és a Balkán, a Balkáni államok és Kelet-Európa között. A terület történelmi felépítése 

erősen volt befolyásolva az erdészet, a pásztorok és a magán hegyi farmok által. A népi települések és a 

tradicionális építészet mai bizonyítékai a falvakban megtalálható a házakon és a gazdasági épületeken. 

A leglényegesebb tényező ebben a régióban a Lipnický Potok és a Dunajec összefolyásánál 1330-ban alapított 

monostor volt. Ez a monostor kiemelt központtá vált a feudális korban. A 16. század elején a monostornak 7 

faluja volt. Az ipar nem volt fejlett. Vonatcsatlakozás sem volt kiépítve a területre. A 40 éves „szocializmus” 

idején amikor is bevezették a nagymértékű mezőgazdasági termelést és egész Szlovákia iparosodása is 

megtörtént, a terület hegyi mezőgazdasági karaktere mit sem változott. Egészen mostanáig egy speciális típusú 

változó juhtartás volt jellemző a területre, ami a kerítések egyik területről a másik területre való áthelyezését 

jelentette. Ennek neve a „majdany”. 

A népi építészet a Pieninyben az 1940-es években kezdett el megváltozni. Kialakult a prototípusa egy új típusú 

faháznak, amelynek építészeti stílusa a Dunajec lengyel oldaláról származott. Ezek a házak a lengyel oldalon 

eredetileg turizmus céljából épültek, de mára már ezt a típusát a népi építészetnek nem őrizték meg. Egy 

tradicionálisan épített eredeti faház még megtalálható a Staré L’ubovňában a vár közelében lévő szabadtéri 

múzeumban. A Pieniny és Zamarguie régió inspiráció forrása volt költők és festők számára egyaránt. 

3.2. Fold hasznalat 

Ebben a regioban nem lehet fontos nyersanyag es asvanyi anyag keszleteket talalni. Mindossze csekely 

mennyisegu rez keszletet talaltak Haligovce teruleten. Cerveny Klastor es Kamienka kozeleben pedig meszet. 

Neha szikla, kavics es tegla agyagot termelnek ki epitesi anyagnak. De jelenleg nincsen semmilyen kitermelesi 

tevekenyseg Pieninyben. 

A nemzeti park vedelmi zonajaban harom gyar talalhato, a Vagonka, a Tatrasvit es az Obnova Spisska Stara Ves 

varosaban. A nemzeti park falvaiban es vedelmi zonajaban nincsen vezetekes gazellatas. Az elektromos energia 

ellatas is egy 22kV-os rendszeren keresztul mukodik. A tomegkozlekedesi halozat Spisska Stara Ves varosaban 

het busz utvonalon alapul, osszesen 173 km tavot lefedve. Az uthalozatban vannak elso, masod es 

harmadosztalyu utak, csakugy mint erdei es mezogazdasagi utak. 

A termofold alkalmas mezogazdasagi tevekenysegre Zamagurie-ben, osszesen 10.632 ha nagysagu teruleten. 

1991-ben ezek a teruletek mezogazdasagi szovetkezetek tulajdonaban alltak Spisska Stara Ves, Spiske 

Hanusovce, Velky Lipnik es Kamienka varosaiban. A szovetkezetek mellett privat gazdak is vannak. Habar a 

szovetkezetek rossz hatassal voltak a foldekre. A fo termes a burgonya es a buza. A legelok nehezen 

hozzaferheto helyen talalhatoak. Az allattenyesztest foleg a juhtenyesztes jellemzi, de nyaron ez a fiatal 

szarvasmarhak tenyesztesevel egeszul ki. A menzeti parkban a mezogazdasagi terulet mezogazdasagi 

szovetkezetek es magan gazdak tulajdonaban allnak Cerveny Klastorban es Lechnicaban. A legvedettebb 

mezogazdasagi terulet Lesnica falu korzeteben talalhato, ahol 823 ha terulet van magankezben. A nemzeti 

parkon beluli szovetkezeti mezogazd-i termelest korlatozza az allatok takarmanyanak gyartasa. Haligovce es 
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Lesnica mezogazd-i teruletein burgonyat, arpat es zabot termesztenek. Az allattenyesztes a juhtenyesztesre 

koncentralodik. A privat gazdak szarvasmarhakat es birkakat tartanak, ritkan kecskeket is tenyesztenek. A foldet 

lo vagy szarvasmarha altal huzott ekekkel muvelik. A gepesites, mint pl traktorok hasznalata ritkan fordul elo. 

Azok a mezogazd-i teruletek, melyeket nem hasznalnak kozvetlenul gazdalkodasra, benovik a cserjek. 

Az erdogazdalkodas es az erdo gazdasagi celra valo felhasznalasa a tizennyolcadik szazad vegen kezdodott. 

Miutan 1932-ben Pieninyben letrejott a Szlovak Termeszetvedelem, 1934-ben kidolgoztak egy kulonleges 

gazdasagi tervet az erdok hasznositasara. A legutolso erdogazdalkodasi terv ket periodus tervezetet tartalmazta: 

1975-1984ig es 1987-1996ig. Pieninyben az erdoterulet 976,81 ha. A Pieniny erdo 37%-a vedett, 63%-anak 

pedig kulon meghatarozasa van. 1969-ben volt egy tipologiai kutatas ezena teruleten. Az eredmenyt 1982-ben es 

1983-ban felulvizsgaltak. Az erdot kilenc gazdasagi erdotipusba soroltak, melyek kozul ketto fobb gazd-i 

csoport fejlodott ki. Az erdo profiljanak jelenlegi es tervezett elosztasa az erdo dominanciajat mutatja 

Pieninyben. A lucfenyo monokulturaja a vedelmi zonaban talalhato, foleg Spisska Maguraban. A vadasz 

tarsasagok ellenorzesuk alatt tartjak a kivalasztott allat populaciokat vadaszat celjabol specialis tervek alapjan. 

A vadaszott allatok a terulet osszes allat populaciojanak tobb mint felet jelentik. Ezek koze tartoznak a 

gimszarvas, az ozbak es a mezei nyul. Egy kisebb csoport hiuzokbol, vadmacskakbol es farkasokbol all. 

Ezutobbiak egesz evben vedettek. 

3.3. Udules es turizmus 

A nemzeti park teruletet eloszor a tizenkilencedik szazad elso feleben kezdtek udulesi celokra hasznalni. Ez 

kapcsolatban allt a lenyel gyogyfurdok, mint pl. Szczawnica es Smerdzonka Cerveny Klastorban, 

nepszerusodesevel is. Az elmult evszazadban a Dunajecen valo rafting is az udules egy formajava valt ezen ket 

gyogyfurdo kozott (?). 

A nemzeti parkban es annak vedelmi zonajaban kb 130 km hosszu tura utvonal van. A nemzeti park tenyleges 

teruleten ot darab kb 40 km-es korturautvonal van. Ezen halozat resze 8,4 km ut, 10 informacios tablaval a 

Dunajec leszukitett volgye menten. 1953 ota rendeznek kenu versenyeket Pieniny Nemzetkozi Szlalom neven. 

A latogatokat vonzzak Cerveny Klastor ujjaepitett nemzeti kulturalis emlekmuvei, melyek helyet biztositanak a 

Zamagurske Muzeumnak es a Zamagurske nepi fesztivalnak, ami minden evben megrendezesre kerul. 

Jezerskoban, Spisska Stara Vesben es Cerveny Klastorban siliftek vonzanak meg tobb latogatot a teli idoszak 

alatt. Jelenleg a teruletet evente kb 75 000 ember latogatja. A kozeljovoben a hegyi falvak, mint Zamagurie es 

Pieniny egyre inkabb udulohelyekke alakulnak at. 

4. III. TERMESZETVEDELEM 

4.1. Tortenelem 

A termeszetvedelem egy olyan tudomanyterulet, mely az emberek tarsadalma es a termeszet kozotti okviszont 

es kolcsonhatast kutatja, mint egy kulonleges okologiai-tarsadalmi folyamat a termeszeti rendszerben. Ez a 

negativ emberi tevekenysegek intenzitasanak felfedezesere fokuszal es hogy ezutobbi hogyan befolyasolja a 

preventiv, protektiv es defenziv mertekek vegkimenetelet, melyeket arra terveztek, hogy biztositsak az 

elsodleges okologiai folyamatok es rendszerek konzervalasat, az okologiai genetikus tobbfeleseget, az 

okorendszerek emberi tarsadalom altali optimalis hasznalatat es a termeszetvedelmet, termeszeti fenomenat es 

organizmusokat tudomanyos, kulturalis, oktatasi, okonomiai es tarsadalmi celokat. A termeszetvedelem elmeleti 

alapja az okologia diszciplinaja, mely tanulmanyozza a funkcionalis biotikus rendszereket, az organizmusok es 

kornyezetuk kozotti kapcsolatokat es az emberek kozotti kolcsonos kapcsolatokat. 

Pieniny vedelme a Krakovsky Egyezmeny, 1924 majus 6, lengyel es korabbi csehszlovak kormanyok kepviseloi 

altal valo alairasa utan kezdodott. Az egyezmeny egy resze a lengyel es csehszlovak hatarmenti teruleteknek 

elhatarolodasat erintette. Ezt a reszt 1924 szeptember 5-en irtak ala. Az egyezmeny egy nemzeti park 

letrehozasat javasolta a hatarmenti teruleteken, hasonloan az Egyesul Allamok es Kanada kozotti 

hatarvonalakhoz. Ezt a javaslatot tamogatta egy tudomanyos konferencia is, melyet 1929 december 13 es 14 

kozott tartottak Krakkoban. 1930 augusztus 31-en Szczawnicaban, Lengyelorszagban volt egy konferencia egy 

pieninyben valo nemzeti park letrehozasat illetoen. Csehszlovak kepviselok szinten reszt vettek ezen a 

konferencian. A lengyel foldmuvelesugyi miniszterium dontese alapjan 1932 majus 23-an letrejott a Pieniny 

Nemzeti Park. A csehszlovak foldmuvelesugyi miniszterium pedig 1932 julius 17-en hozta letre a rezervatumot 

a sajat teruleten. A rezervatum 362,47 ha nagysagu teruletet olel fel. A lengyel kormany felallitott egy park 

bizottsagot, mint tanacsado testulet, valamint a csehszlovak kormany is letrehozott egy rezervacios bizottsagot. 

Ezutobbi vezetoje Dr Karel Siman volt, a csehszlovak allami erdok igazgatoja. A lengyel bizottsag vezetoje 
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pedig Dr Wiktor Lesniewsky a helyettes foldmuvelesugyi allamtitkar volt. Ezen bizottsagok elso gyuleseiket 

1934 januar 8 es 9 kozott tartottak Krakkoban. A park letrehozasa osztonozte egy termeszetvedelmi rendszer 

letrehozasat a csehszlovak – lengyel- karpat hatar teruleteken. A Pieniny nemzeti park volt az elso hatarokon 

atnyulo rezervatum Europaban. 

Egy kibovitett nemzeti park jott letre 1967-ben az allami termeszetvedelmi torveny altal, melyet a szlovak 

nemzeti tanacs hagyott jova. Ennek a parknak a terulete 2.125 ha (21,25 km²) es a vedelmi zonaja osszesen 

28.000 ha (280 km²). Ez a torvenyhozas biztositotta az alapjat a Pieniny okorendszerek konzervaciojanak. 1988-

ban a nemzeti park terulete 3.896 ha-ra bovult, a vedelmi zona terulete pedig 22.433 ha lett. 

A PIENAP letrejottevel egyidoben kisebb szigoruan vedett teruleteket hoztak letre, mint pl. Pieniny beszukult 

volgyenek termeszetvedelmi resze a Dunajecen, a Haligov sziklak vedett terulete (beleertve az Aksamitka 

barlangokat) es a Lesnicky Potok beszukult volgye. Ezen szigoruan vedett teruletek osszesen 772,29 ha teruletet 

foglalnak magukba. A szigoruan vedett teruleteket a nemzeti park vedelmi zonajaban hoztak letre. Ezek 

tartalmaztaka Jezerske tavat, Jarabinsky Prielomot es a Travertinove tavat. Ezen teruletek osszesen 54,16 ha. 

1984 szeptembereben a korzeti nemzeti bizottsag elfogadott egy torvenyt, mely szerint letrejott egy vedett 

terulet Male Jazeroban, 6,01 ha szarazfoldi teruleten es 0,48 ha tavi teruleten, Ozeroban 14,31 ha szarazfoldi 

teruleten es 0,64 tavi teruleten es Velke Osturnianke Jazeroban 3,20 ha teruleten. 

A nemzeti park teruleten 37 teljesen vedett noveny es 7 reszben vedett noveny talalhato. Ketfele vizi allat, az 

egyik tipus keteltu es het emlos faj kritikusan veszelyeztetett. Az allatok vedelme az elegge szerteagazo 

fajszelekcio tulelesere koncentral es azon tenyezok eliminalasara, melyek veszelyeztetik a faunat es az 

okorendszereket. 

Pieninyben a tudomanyos kutatasok akkor kezdodtek, amikor Cyprian szerzetes 1764-ben letrehozta Cerveny 

Klastorban a herbariumot. A tizennyolcadik szazad folyaman Wahlenberg es Wagner erdeklodest mutatott 

Pieniny kutatasai irant. A lengyel tudomanyos irodalomban vannak tudosok, foleg botanikusok es zoologusok 

altal irott tanulmanyok a tizenkilencedik szazadbol. A tizenkilencedik szazadbol szarmazo tudomanyos 

irodalom nagy resze magyar szerzok altal irodott. Pieninyben a tizenkilencedik szazad folyaman geologusok is 

alapos vizsgalatokat vegeztek. Ebbol kifolyolag a termeszetkutatasnak Pieninyben nagy multja van. 

Pieniny okologiai funkciojat es kornyezetet a viszonylag homogen termeszeti feltetelek jellemzik. A nemzeti 

park terulete 11 okologiai-funkcionalis protektiv regiora van osztva 3 zonaban: A, B, C. 

A PIENAP termeszeti kornyezetenek jovobeli hasznositasakor tekintettel kell lennie a terulet okologiai 

vedelmere. Minden kornyezetvedelmi intezkedesnek szandekaban all megvedeni a dinamikus egyensulyi 

osszetevoket ebben a kicsi de szep nemzeti parkban. 

1998 december 31-ere 4 ember dolgozott a Pieniny Nemzeti Park igazgatosagan. Az igazgatosagot a Szlovak 

Koztarsasag Kornyezetvedelmi miniszteriuma iranyitja. 

Cim: Pieniny Nemzeti Park Igazgatosaga 

059 06 Cerveny Klastor, Szlovak Koztarsasag 

Telefon: ++421 964 2395 Fax: ++421 964 2633 
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10. fejezet - Nízke Tatry/ Alacsony-
Tátra Nemzeti Park 

1. 

Szlovák Köztársaság 

Alapítva: 1978 

2. I. TERMÉSZET 

2.1. Geológia, geomorfológia és talaj 

A Nízke Tatry (Alacsony-Tátra) Nemzeti Park területe tartalmazza a túlnyomó részét azoknak a geomorfológiai 

sajátságoknak, amelyeket az Alacsony-Tátra maga. 

A puffer zóna ütközik a Kozie chrbty (Kecske Hát) masszívummal, a Hornádska kotlina-val (Hernád medence), 

a Starohorské vrchy-vel (Öreg Hegy), Slovensky raj-jal (Szlovák Paradicsom), Liptovská kotlina-val (Liptov 

Medence) és a Horehronské podoline-nal (Felső Hron hordaléka). 

A Nízke Tatry (Alacsony Tátra) masszívum geomorfológiai osztályozás alapján a Fátra-Tátra vidékhez tartozik. 

Területe az egész Nízke Tatry, melyet a Certovica hegygerinc a Dumbierske Tatry és a Král’ovohorské Tatry 

részekre osztott. A hegylánc alpi felszínformáló folyamatok által alakult ki a Mezozoikum végén. A központi 

rész kristályos, a hegygerinc fő vonala Dumbier és Prasivá típusú gránitból alakult ki. Král’ova hol’a részénél, a 

gránit mag déli felénél a kristályos pala kiemelkedő, túlnyomó részt a gneisz van jelen. A kristályos rész 

mindkét oldalán üledékes kőzetek találhatóak, leginkább mészkő és dolomit, melyek nagy kiterjedésű felszíni és 

felszín alatti karsztformákat alakítottak ki: Demanovská dolina (Deményfalvi-völgy), Ohniste, Krakova hol’a 

(Király-hegy) és Siná. A genetikai talajtípusokon túl a hegygerincen podzolok, kezdetleges talajok, tőzeglápok 

talajai, rendzinák és a cambisol a domináns. A hegygerinc a legnagyobb magasságot Dumbier-nél éri el (2043 

m). 

A fő hegygerinc megjelenése az egyik sajátos fekvésű részén megváltozik, mivel megváltozik a geomorfológiai 

jellege. A Prasivá masszívum és a legmagasabb csúcs Vel’ká Chochul’a (1753 m) tipikus hegyháti vonulat, 

szabályosan elrendezett relieffel. A Durková vonulat és Certovica közötti szakasz a hegylánc Dumbierska része 

által alakított. Ez a legsziklásabb csoport az egész vonulatban, tipikus alpesi jelleggel és nagyfokú negyedkori 

átalakulások nyomaival. Itt található a Kozí chrbát (Kecske Hát) ritka geomorfológiai mészkő képződménye. 

A hegygerinc keleti része erősen fásult, és Král’ová hol’a környékén a hegyvonulat ismét füves jellegű. 

2.2. Klíma 

A Nízke Tatry (Alacsony Tátra) egész hegyvonulata a hűvös éghajlati régióhoz tartozik. A magasságra 

vonatkozóan a hegyi részeket három zónába sorolhatjuk: enyhe, hűvös montán és hideg montán. A hőmérséklet 

leginkább a magasságtól függ. A hegycsúcsok környékén (a nyugati és a keleti részeken is), az évi átlagos 

hőmérséklet 0 oC körüli: a Stefánikova chata (1740 m) körül 0,8 oC. Néhány szélsőséges része a mérsékelten 

meleg régióhoz tartozik: pl. Brezno 6,3 oC átlagos évi hőmérséklettel, Liptovsky Hrádok 5,9 oC-kal. 

A legmelegebb hónap a magasabb régiókban a július, a hőmérséklet ekkor 7-8 oC, a leghidegebb a január, 

amikor a hőmérséklet -8 oC-ra esik vissza. A területre jellemzőek a hideg telek, ekkor tipikusan létrejöhet 

hőmérsékleti inverzió (Liptovsky Mikulás -4,9 oC). Ezen a területen mértek extrém alacsony hőmérsékletet: -38 

oC (Liptovsky Hrádok, 1929-ben). 

Az évi csapadék mennyisége 1400-1500 mm, amely a hegység hegygerinci részén fordul elő. A Stefánikova 

chata területén 1328 mm-t jegyeztek. Az alacsonyabb területeken a nyugati részek csapadékban gazdagabbak, 

pl. Motycky 1085 mm, Korytnica 1081 mm. A déli fekvésű területeken megfigyelhető az eső-árnyék jelenség, 

pl. Jarabá (823 mm) 1021 mm, Brezno-ban 727 mm. A legfontosabb példája ennek a jelenségnek Liptovská 



 Nízke Tatry/ Alacsony-Tátra 

Nemzeti Park 
 

 85  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Teplická területén van, ahol az évi csapadékmennyiség 736 mm 919 méteres magasságban. A hótakaró a 

magasabb területeken és az északi medencéknél 180-200 napig is tart. 

2.3. Hidrológia 

A NAPANT és puffer zónájának területe fontos a vízutánpótlás szempontjából. Ezt bizonyítja, hogy a 

természetes vízfelhalmozódás védett területeként hirdették ki. 

A hegylánc déli részét a Garam-folyó vízgyűjtő területe foglalja el, legfontosabb mellékfolyói a Stivanicka, 

Bystianka, Vajskovsky, Lomnisty és a Jaseniansky patak, és az északi vízgyűjtője a Vág-folyónak (vagy inkább 

Cierny-Vág- Fekete-Vág) mellékfolyóival- Ipoltica, Maluziná, Demanovka, Revuca és mások. A természeti 

vizes területek között központi helyet foglal a védett természeti emlék „Vrbické pleso” (Vrbické tengerszem), a 

legfontosabb gleccsertó, amely a Demanovská dolina völgyben található. A mesterségesen létrehozott 

víztereken túl, a mikroklímát érezhetően befolyásolja a szomszédos vízi rezervátum, Liptovská Mara. A Cierny 

Váh (Fekete Váh) régiójában egy fontos tájkép-alakító elem a Cierny Váh erőmű. 

A lassú folyású felszíni vizek áramlására nagy hatással van a legújabban megépített duzzasztó, melynek 

környezeti hatásait még nem értékelték. A korábban megépült vízierőművek közül a Motycky-Jelenec-Staré 

vízlépcső, vízierőmű Jesenie és Bystrá-Certovica területén jelentős. 

A nemzeti park területén és a puffer zónában a történelmi vízi létesítmények (Korytnica, L’upcianka, Maluziná, 

Sopotnica, Vajskovsky patak, Bacússky patak) a múltban a faúsztatás szempontjából fontosak voltak, ám ma 

már elvesztették a funkciójukat és nincs gyakorlati jelentőségük. 

2.4. Flóra 

A nemzeti park déli részén a vegyes erdők dominálnak. Tölgy csak egy kis területen van jelen a dél-nyugati 

részeken. A bükkfa 1300 méteres magasságig nő, és azokon a helyeken, ahol a hegygerinc alacsonyabb, néhány 

részen közvetlenül összekapcsolódik a törpefenyő erdő sávjával. A többi faj közül a lucfenyő (Picea excelsa) 

domináns, kevésbé hangsúlyos a jegenyefenyő (Abies alba), kőtörmeléken a juhar (Acer pseudoplatanus), a 

védettebb helyeken a tiszafa (Taxus baccata). Az északi lejtőkön a lucfenyvesek elérik a természetes növekedési 

határt (1400-1500 m). Sajátos megjelenésűek a mohákkal és zuzmókkal benőtt területek. A cirbolyafenyő (Pinus 

cembra) a Nízke Tatry (Alacsony Tátra) ritkasága. Természetes előfordulása ritka, összefüggő állománya ültetés 

eredménye. A cirbolyafenyő a tiszafával és a törpefenyővel együtt védett. A havasi törpefenyő (Pinus mugo) a 

legellenállóbb fánk, egészen 1800 méteres magasságig megtalálható. Összefüggő állománya csak azokon a 

területeken maradt meg, ahol korábban legelők voltak. A törpefenyő-öv felett alpesi legelők találhatók – a lejtők 

fa nélküliek, változatos gyepközösség borítja be őket. Ezek a helyek a legmagasabb területeken terülnek el, és az 

alpesi övet alkotják. A fajösszetétel változatossága az alapkőzettől, magasságkülönbségtől és domborzati 

differenciától függ. A Nízke Tatry nyugati része fajgazdagabb, mint a keleti része. A fajkészletek közötti 

különbségek különösen a mészköves és nem mészköves alapkőzetű területek között érzékelhető. A flóra sokkal 

gazdagabb mészkő alapkőzeten, itt élő fajok: Gentiana clusii, Leontopodium alpinum, Campanula carpatica, 

Bellidiastrum michelii, Cypripedium calceolus, Pulsatilla slavica stb. 

2.5. Fauna 

A Nízke Tatry faunája tartalmazza majdnem az összes nyugat-kárpáti hegyvidéki és magashegységi fajt. Az 

erdőkben őz, vaddisznó, szarvas él. A ragadozók közül nyest/nyuszt (Martes sp.) él itt, valamint menyét és 

hermelin (Mustela sp.), hiúz (Lynx lynx), róka (Vulpes vulpes), farkas (Canis lupus), a hegyláncok 

határterületein vadmacska (Felis silvestris). A legnagyobb ragadozónk a barnamedve (Ursus arctos) szintén 

megtalálja itt a fennmaradásához szükséges feltételeket. Az alpesi élőhelyeken tipikus alpesi fajok találhatóak, 

mint a tátrai földi pocok (Microtus nivalis), mormota (Marmota marmota) és újra fellelhető a tátrai zerge 

(Rupicapra rupicapra tatrica) – eredetileg a Magas-Tátra lakója- a Nízke Tatry területére 1969 és 1974 között 

hozták be. A madárvilágot a montán és alpesi öv fajai képviselik. Fontos fészkelő fajok: darázsölyv (Pernis 

apivorus), szirti sas (Aquila chrysaetos), a rendszertelenül fészkelő vándorsólyom (Falco peregrinus), a nyírfajd 

(Tetrao tetrix), az európai törpekuvik (Glaucidium passerinum), a gatyáskuvik (Aegolius funereus), a háromujjú 

harkály (Picoides tridactylus) és a hajnalmadár (Tichodroma muraria) stb. 

3. II. EMBER ÉS TERMÉSZET 
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3.1. Területhasználat 

A közép-szlovákiai régió történelmi településének szerkezete és a nagyfokú városiasodás erősen lecsupaszította 

a Váh és a Hron felső folyásának mentét (ezzel nagy kiterjedésű határ –és puffer zóna létrehozásához járult 

hozzá a nemzeti parkban), döntő szerepet játszott a társadalmi -gazdasági tevékenységek fejlődése terén, 

közvetett és közvetlen módon egyaránt az összetevők és a nemzeti park környezete és puffer zónája között 

ütközéseket okozva. 

Az összes gazdasági szféra extenzív fejlesztése a városok környékén központosult, sok esetben 

helyreállíthatatlan károkat okozva a tájképben és a biológiai folyamatokban. A nehézipar és a fogyasztóipar 

egyaránt beépítette a gazdasági központokat, ahogy mára a periférikus részeit is, és anyagbevitelükkel és a 

minden típusú hulladékkal átalakították a környezetet is. Ezzel együtt ott vannak a hosszú ideig megmaradó 

kibocsátott káros anyagok, valamit a helyi és az áthaladó közlekedés hatásai. Ez az emisszió hozzájárult a rossz 

egészségi állapotú erdei területek kialakulásához a NAPANT területén (a terület 50%-a rossz állapotban van). A 

kibocsátás erdőket terhelő hatása egyre nagyobb mértékben érzékelhető, a legtöbb tanulmányozott elem 

esetében azok visszahúzódása vagy csökkenése volt tapasztalható egészen 2000-ig. 

Ahogy terület és az erdők helyreállításának alapelvét az eredeti tulajdonosok elfogadták a nemzeti park 

területén, a NAPANT szerepe megváltozott a tulajdonosok irányában, különösen az erdő -és legelőhasználat 

terén. A nemzeti park jelenlegi területének körülbelül 38%-a erdő terület, és a puffer zónában lévő erdős 

területek 43%-a nem állami tulajdonban van. 

A mezőgazdasági területek nagysága a NAPANT területén 45.124,3 ha. A társadalmi-gazdasági használata a 

területnek minőségi elosztás alapján három zónába sorolható: I zóna- kisméretű védett terület (270,8 ha), II 

zóna- a nemzeti park területe (6.887,3 ha), III zóna- a puffer zóna (37.966,3 ha a mezőgazdasági területből). 

A mezőgazdasági területek használata a NAPANT területén meghatározott szabályok alapján történik, ám ennek 

ellenére még mindig van példa a táj és a környezet megóvásával kapcsolatos rossz hozzáállásra, így ez 

konfliktushelyzethez vezet a mezőgazdasási gyakorlat és a természet megőrzésének érdekei között. 

A NAPANT határain belül a meglévő táj képének létrejötte hosszú időn keresztül tartó kialakulás eredménye, 

melyben a törvény és a tulajdonos kapcsolata a földdel fontos szerepet játszott, valamint a törvényhozói 

rendelkezések meghatározták a megőrzés és a tájátalakítás lehetőségének formáit. Az Alacsony Tátra előtere 

ingatag rendszerré vált, csökkenő biológiai potenciállal, és súlyosan aláásott ökológiai potenciállal, 

megsemmisült dendroflórával és biokorridorokkal (a művelhető területnek körülbelül 58%-a erózió által 

fenyegetett). A mezőgazdasági területek legtöbbször nem rendelkeznek szemmel láthatóan elkülönült 

dendroflórával. 

3.2. Turizmus és sport 

A nyári időszakban a legelterjedtebb sport a túrázás, télen a síelés valamint a sífutás. 

A túrázók az Alacsony Tátra csupasz hegygerinceit látogatják, fontos tényező a talajerózió. Számos turista 

ugyanazon a nyomon halad, így eróziós árkok jönnek létre- az ösvényt a talaj szintje alá tapossák, amely tovább 

mélyül bizonyos időjárási körülmények hatására is (tavaszi és nyári esők). A felső talajréteg eltávolítása 

kevesebb vegetációtakaró meglétét okozza, amelyet szintén fokoz a vízerózió. 

A vegetáció károsítása a téli időszakban különösen a vékony hóréteggel fedett területek esetén jelentős a 

törpefenyő zónában a síelés miatt, vagy ugyanúgy a lejtős ösvényeken, ahol az erdőirtás után jelentős vízerózió 

lép fel. Tekintettel a túrázás népszerűségére, különösen az Alacsony-Tátra hegyvonulatain, szükségessé vált a 

táborozás lehetőségének megteremtésére. Kijelölt éjszakai szálláshelyek: Hiadel’ské sedlo, salas pod Durkovou, 

chalet Chata M. R. Stefánika Dumbier alatt, Certovica Ramza, Sedlo Priehyba és Andrejcová. Ezeken a 

helyeken, abban az esetben, ha szükséges (nincs több férőhely a faházban), sátrat is fel lehet állítani. A nemzeti 

park másik részén, kivéve a kijelölt kempingeket és autóskempingeket, a kempingezés és táborozás sem 

megengedett. 

A már említett korlátozások mellett, a jelzett turistaösvények egy részét időszakosan lezárják október 15 és 

június 30 között: Kotliská- Ziarska hol’a, Pol’ana- Siná és a Vyvieranie völgy, a meglévő flóra és fauna 

védelmének érdekében. 
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Szükséges szabályozni a hegymászást a területek osztályozásával, így vannak területek, amelyek mászhatóak 

bizonyos korlátozások mellett, illetve ahol a hegymászás nem megengedett. 

Szükséges megoldani a különlegesen védett területeken való közlekedés problémáját, különösen a természeti 

rezervátumok esetében. Minden tevékenység a kijelölt turistaösvényen kívül a nemzeti park engedélyéhez 

kötött, melyet a Környezetvédelmi Minisztérium adhat ki. Az engedély meghatározza a nemzeti park területén 

megengedett tevékenységeket, és bizonyos időnként szükséges megújítani. 

Jelenleg a modern sporttevékenységek, mint a siklóernyőzés, hegyi biciklizés különösen figyelemreméltóak. A 

siklóernyőzés igen káros hatással van, leginkább a zergepopulációra, a mormotákra, és a ragadozó madárfajokra. 

A fiatal egyedek szükségszerű felnevelése és a fészkelési idő miatt szükséges korlátozni az emberek számát, és 

ezen sportok végzésének lehetséges idejét. Az Amatőr Pilóták Egyesületének egyezménye után 1991-ben, 

Donovaly, Chopok és Král’ova hol’a területein repülési körzeteket jelöltek ki és megállapították a szabad 

használat és hivatalos versenyhasználat idejét és mértékét. 

A síeléssel szintén vannak problémák, a zergepopuláció védelme szempontjából, valamint a törpefenyő 

állomány növekedése érdekében. A szabad síelés az északi lejtőkön megengedett, Krupova hol’a és Pol’ana 

saddle között. A védett területeken kizárt. 

A fák növekedési szintje felett lévő helyeken a hegyi kerékpározás jelentős talajeróziós tényező. A hegyi-

biciklik abroncsa jobban rongálja a talajtakarót, mint a túrázás. Emiatt a növekedési szint feletti ösvényeken 

való kerékpározás, különösen a hegygerinceken tilos. Ugyanakkor a NAPANT igazgatása biciklipályákat hoz 

létre, különösen az utazási központok körül. 

4. III. TERMÉSZETMEGŐRZÉS 

4.1. Történelem 

A terület védelmének első átfogó jellegű lépései az Alacsony-Tátrában 1918-1921 között és 1945-ben voltak. 

Az Alacsony-Tátra Nemzeti Park létrehozásának javaslatát 1963-ban adták be, A Központi Szlovák Nemzeti 

Park névvel, a javaslat a természet megőrzésének gyakorlati lépéseit is tartalmazta. 1965-1966-ban, az 

Alacsony-Tátra Nemzeti Park végső javaslatának megalkotása előtt, az úgynevezett Dumbier Nemzeti Park 

javaslatát már feldolgozták, amely tartalmazta az északi és a déli részeit a Nízke Tatry központjának. Ezt a 

javaslatot 1967-68-ban módosították olyan célból, hogy kihirdethessék a nemzeti parkot a Szlovák Nemzeti 

Felkelés 25. évfordulójának alkalmából. A javaslat megalkotása óta 10 év telt el úgy, hogy különböző 

akadályokat kellett leküzdeni, amíg az Alacsony-Tátra Nemzeti Parkot (NAPANT) a Szlovák kormány is 

kihirdette a 119/78 Zb. határozat által, 81.095 hektárnyi területtel, és 123.990 hektárnyi puffer zónával. Még 

ugyanabban az évben a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztere kiadott egy törvényt (120/78 Zb. határozat), 

amelyben, meghatározta a különleges területek megőrzésének jelentőségét. 1997-ben a NAPANT területét 

módosították 72.842 ha- ra, a védő zónát pedig 110.162 ha- ra. 

4.2. Zónák 

Az Alacsony-Tátra Nemzeti Park változatos ökológiai feltételekkel rendelkezik, amely kapcsolódik a 

magassághoz, az alapkőzethez, a geomorfológiai és klimatikus körülményekhez. A meglévő szervezetek és 

közösségek gazdag előfordulása összefügg az élőhelyek mozaikosságával. A nemzeti park zónái és bioszféra 

rezervátumai jelentősen hozzájárulnak az eredményes megőrzéshez. 

Az A zóna megegyezik a szigorúan védett természeti rezervátumok területével, a B zóna képviseli az ütköző 

zónát, és a C zóna jelenti az átmeneti területet a fenntartható fejlesztés lehetőségével (együttműködési terület). A 

speciális zónák gyakorlati jelentősége a következő áttekintésből kiderül: 

4.3. Az A zóna 

A magterület (zóna) a nemzeti park fő területe, mivel itt összpontosulnak legfontosabb természeti értékek, ritka 

állat -és növényközösségek, valamint fajok formájában, az élő és élettelen természeti elemek között megőrzött 

ökológiai kapcsolatok vannak. Az élő folyamatok által rendkívül dinamikus funkcionális potenciált hoznak 

létre, amely megóvása döntő fontosságú az Alacsony-Tátra ökológiai stabilitása szempontjából. Ez a nemzeti 

park A zónájának fő szerepe. 
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A megőrzés célja, hogy elkerüljük a fő ökológiai lánc és kapcsolatok sérülését, a természetes ökoszisztémában, 

és hogy ne legyen fenyegetve a funkcionális befogadóképesség. Azokon a helyeken, ahol zavarásnak vannak 

kitéve, felismertük a változás okát, és megakadályozzuk a további zavarást úgy, hogy a megfelelő megőrzési 

intézkedést alkalmazzuk, így késleltetjük a kedvezőtlen fejlesztéseket, és megteremtjük a feltételeit az eredeti 

természetes folyamatok visszatéréséhez. A védelem feltételei az A zónában a legszigorúbbak az egész park 

területén. 

Az A zóna tartalmazza: Központi rész, Nyugati Vonulat területe, Korytnica, Ludorovská völgy, Magurka- 

Zelezno, Cierny Váh (Fekete Váh) és Pusté Sark területe. 

4.4. A B zóna 

A B zóna alapvető jellemzője (puffer zóna) a gazdasági erdők potenciáljának magas fokú megteremtése és a 

magzóna védelme. Ennek ellenére, a terület lenyűgöző, jól megőrzött erdők tájképének komplexumával 

rendelkezik. Az erdőtársulások sokszínű mozaikossága az összes fő –és vegyes erdő meglétének az eredménye, 

amelyek változatos kiterjedésben vannak jelen, ami tükrözi az eredeti előfordulást. Ezért az egyik szerepe ennek 

a zónának összekötni az erdei fajok génalapjának megőrzését az erdők állományainak erős kondícióban 

tartásával erős természeti erőforrásként való hasznosítás mellett. 

A cél megőrizni az erdők összetettségét és stabilitását és elegendő termelési potenciál megteremtése eredeti 

fafajok használatával természetes összetételben a természeti környezet fenyegetése nélkül, beleértve a 

többfunkciós kapacitást. 

A B zóna tartalmazza: Bystrá- Certovica- Maluziná területeit, a Korynická völgyet, Liptovská Lúzna és Biely 

Váh- Sunavy területeit, a Bacússka völgyet és Jasenie- Sopotnica területét. 

4.5. A C zóna 

Az átmeneti zóna lefedi a nemzeti park alapvető védő területeit (a fenntartható fejlesztés funkciójával). A 

legfőbb feladata megfelelően felfogni az összes károsító hatást, amelyek a nemzeti park területeit fenyegetik. A 

természeti erőforrások hasznosítása szempontjából kevésbé korlátozottak a megőrzés körülményei ebben a 

zónában. A legfőbb hangsúly a környezet komponenseit szennyező források létrejöttének megelőzésében van – 

levegő, víz, talaj, amelyek a leginkább fenyegetettek a nemzeti park területén, és ezek a problémák gátolják 

leginkább a puffer zóna működését. Ezt leszámítva, ebben a zónában az összes tevékenységet technológiai 

fegyelem betartása mellett kellene végezni. A legutóbbi tapasztalat szerint a túlkapás ebben a zónában nem okoz 

kisebb vagy nagyobb dolgot, mint a környezet egészségügy megjelenését, ugyanakkor ez szintén zavaró lehet a 

tájképről alkotott általános vélemény szempontjából, amely az Alacsony-Tátra Nemzeti Park területének jó 

híréről tanúskodik. 

A C zóna tartalmazza: Polomka- Sumiac, Valaská- Benus, Donovaly- Motycky, Liptovská Stiavnica- Liptovské 

Kl’acany, Staré Hory- Hiadel. 

1992-ben beadtak egy javaslatot, a zóna új területi igazgatásáért, valamint beadtak egy javaslatot a nemzeti park 

új határvonalához kapcsolódóan. A változtatás fő oka a társadalmi-gazdasági állapot és a tulajdoni viszonyok 

fennállása volt. Ez a javaslat az Alacsony-Tátra Nemzeti Park Védelmi Program részévé vált. Az összes említett 

változtatást a gyakorlatban alkalmazták, miután a megfelelő hatóságok jóváhagyták. 
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4.6. Különlegesen védett területek 

Egészen napjainkig a NAPANT területén sok megőrzött terület található, amelyek nem zavartak vagy emberi 

tevékenység által nem veszélyeztetettek. A természeti ökoszisztéma leginkább megőrzött területeit a nemzeti 

parkban változatos kategóriák kis védett területei-ként mondták ki. Jelenleg 10 Nemzeti Természeti 

Rezervátum, 13 Természeti Rezervátum, 5 Védett Terület, 6 Nemzeti Természeti Emlék és 6 Természeti Emlék 

található a nemzeti park területén. A kis védett területeket kimondó nyilatkozatban ezeket a területeket a létező 

legmagasabb védelmi szinttel látták el. A többi területet, amely ökológiailag stabil biotóppal rendelkezik, 

miután részletes kutatást végeztek rajtuk, javasolták, hogy nyilvánítsák kis védett területté. 

A természeti rezervátum kategóriája tartalmazza például a Jánska völgyet (1.695 ha, alapítva 1933), 

Demanovská völgy (837 ha, alapítva 1973), stb. A védett területek kategóriájának része pl. a Breznianska szikla, 

Hnilec égerek, Sliac stb. A természeti emlék kategória tartalmazza például a Vrbica tengerszemet, Masa 

szikláját, Brankov vízesését, stb. és az össze barlangot az Alacsony-Tátra Nemzeti Park területén. 

4.7. Szervezeti struktúra 

A nemzeti park területének adminisztrációját az Alacsony-Tátra Nemzeti Park Igazgatóság végzi, amely Banská 

Bystrica-ban található. Az Igazgatóság szervezeti felépítése a következő részekből áll: igazgatási szektor, fajok 

és területek védelmének szakosztálya (közös az egész területen), valamint két szakosztálya van a nemzeti park 

vezetésének- (Banská Bystrica-ban és Liptovsky Hrádok-ban). 

Az alkalmazott személyek száma 23, 1991. január 1-jétől 
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11. fejezet - Slovensky Raj/ Szlovák 
Paradicsom Nemzeti Park 

1. 

Szlovák Köztársaság 

Alapítva: 1964 védett terület, 1988 nemzeti park 

2. I. Természeti adottságok 

2.1. Földrajz 

A Slovensky Raj (Szlovák Paradicsom) Nemzeti Park a Gömör- Szepesi Érchegység délnyugati részén fekszik. 

Ez a Nyugati-Kárpátok belső vonulatához tartozik. Területe 32.774 ha, amelyből a nemzeti park maga 19.763 ha 

(magában foglal 17.571 ha erdős területet, 1.691 ha mezőgazdasági területet és 501 ha egyéb területet). 

A puffer zóna, amely a területet keletről, északról és észak-nyugatról veszi körül, 13.011 ha ( magában foglal 

7.637 ha erdős területet, 4.629 ha mezőgazdasági területet és 745 ha egyéb területet). 

2.2. Földtan és domborzat 

A Szlovák Paradicsom a Gömör- Szepesi- érchegység része. A terület jelentős része közép- és felső triász kori 

mészkő és dolomit rétegekből épült fel. Más mezozoikumi képződmények - dolomit rétegek, kristályos pala, 

homokkő és konglomerátum- sokkal ritkábbak. 

A felszíni formák sajátságos karaktere, amely jól láthatóan elkülöníti a Szlovák Paradicsomot a szomszédos, 

nem karsztos területektől, a Szlovák Paradicsom földrajzi szerkezetének és fejlődésének eredménye. 

Az eredetileg homogén neogén fennsíkot intenzív vízerózió alakította hegyormok és gyakran szűk kanyonra 

emlékeztető mély völgyek által létrehozott összetett rendszerré, mint ahogy Kysel’, Vel’ky Sokol, Maly Sokol, 

Suchá Belá, Piecky és más esetekben. A többi egyenletes terület fennsíkként maradt meg, (Glac, Geravy, Pelc, 

Skala) amelyek karsztos formákban gazdagok. Értékes és gazdag földalatti karsztformák találhatók itt, 180 

barlanggal. A legfontosabb és legkutatottabb barlang a Dobsinská l’adová jaskyna (a Dobsinská Jégbarlang), 

egyes helyeken 20 méter vastagságú jégformációkkal. A jég becsült térfogata 145.000 m3 lehet. Egy másik 

nevezetes barlang a Medvedia jaskyna (az Medve Barlang), amely fontos paleontológiai helyszín, ahol 

megtalálták a barlangi medve csontjait. A Stratenská jaskyna (az Elveszett Barlang) az egyik leghosszabb 

barlang Szlovákiában, az eddig feltárt hossza több mint 18 km. 

Kimagaslóak a tájképi –és esztétikai értékei, valamint a biológiai értékei a hasadékvölgyeknek, melyeket az 

allochton vízfolyások alakítottak ki meredélyekkel, egészen a meredek dolomit lejtőkig. A Hornád Canyon 

északi részén, valamint a Hnilec Canyon déli területén helyezkednek el. Mindegyik folyó a nemzeti park fő 

folyóinak egyike. 

A terület magassága 450 és 1200 méter közötti. A legmagasabb pontok a nemzeti park dél-nyugati részén, a 

Hnilec folyammedencében található (Ondrejisko 1271 m. Javorina 1185 m, Húzovské 1171 m, és Havrania 

skala 1150 m). A magasság csökken a Spisská kotlina medence Hernád felőli részén, itt a legmagasabb csúcsok 

650 és 800 méter közöttiek (Ihrík 651 m, Zelená hora 653 m, Certova sihot 822 m). 

2.3. Klíma és talaj 

Ami a park klímáját illeti, a terület nagy része a mérsékelten hideg övhöz tartozik, az átlagos évi hőmérséklet 5-

6 oC. Az alacsonyabb területeken, 800 méteres magasságig, a Hornádska kotlina (Hernád medence) felé, a 

terület a mérsékelten nedves égövhöz tartozik hideg telekkel és 6-7 oC-os évi átlaghőmérséklettel. A szurdokok 

és hegyek évi átlaghőmérséklete 5-4 oC.Az évi átlagos csapadékmennyiség 800 és 900 mm között ingadozik. 
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A Nemzeti Park területének nagy részén az erdőtalajok dominálnak. A leggyakoribb talajtípusok a váztalajok, 

rendzina és pararendzina, majdnem 80-90%-át borítják a területnek. Az agyagos talajok (barna erdő talaj), és a 

meszes típusú talajok közé tartozó talajok, ahogyan az öntéstalajok, a nemzeti park területének 20%-án vannak 

jelen. 

2.4. Flóra, Erdei –és Nem erdei közösségek 

A Szlovák Paradicsom növényföldrajzilag a Nyugat- Kárpáti flórarégióhoz (Carpaticum occidentale), a 

Praecarpaticum flóratartomány, és a Stratenská hornatina flóravidékhez tartozik (Szlovák Paradicsom). Csupán 

a puffer zóna északi területei tartoznak az Intracarpaticum flóratartományhoz, azon belül a Spisské kotliny 

medence (Hernád kotlina medence) flóravideékhez. 

A legszélesebb körben elterjedt és a legfontosabb része a nemzeti park vegetáció takarójának az erdei 

ökoszisztémák. A terület majdnem 90 %-át borítja erdő. Geo- bio- cönológiailag az erdőtípusoknak megfelelően 

csoportosíthatók, a következő erdei vegetációs övekhez sorolhatók: tölgy-bükk, bükk, fenyő-bükk, luc- bükk- 

fenyő, és lucos. Erdő-tipológiai szempontból túlnyomóan az alábbi erdőcsoportok vannak jelen: Fagetum 

quercino-abietinum, Fagetum abietino-piceosum, Fagetum pauper, Fagetum typicum, Pinetum dealpinum, 

Fagetum dealpinum, Fageto-Piceetum, Pineto-Lariceetum, Abieto-Fagetum, Fageto-Abietum, Fageto-Aceretum, 

Fraxineto-Aceretum, Alnetum incanae, Betuleto-Alnetum, stb. 

Fitocönológiailag a közép-európai bükkösökhöz sorolható, számos tipikus erdei növényfajt tartalmazó 

társulással. 

A Prielom Hornádu (a Hernád szurdok) északi részének legmelegebb területein gyakori társulás a Quercion 

pubescentis-petraeae, némelyikben számos thermofil és xerotherm növényfaj található. 

A Szlovák Paradicsom jelentős része a fenyő-bükk vegetációs zónához sorolható, ahol a fenyő és a bükk 

domináns fafajként van jelen, viszont a sziklásabb/kövesebb élőhelyeken a luc. A luc szintén eredetileg 

fellelhető fafaj erre, és mivel aránya nagymértékben növekedett, így a bükk és az erdei fenyő mellett a 

leggyakoribb fafajok közé tartozik. Ezen fajok mellett az aljnövényzetet a következő fajok alkotják 

leggyakrabban: Calamagrostis varia, Sesleria varia, Carex alba, Lilium martagon, Laserpitium latifolium és még 

több más faj. 

A szurdokok és a szorosok területet a luc-bükk-fenyő zónájához tartozik, ahol a hideg és nedves környezeti 

viszonyok mellett a hőmérsékleti viszonyokkal szemben igénytelen fajok fordulnak elő. Domináns fafaj a luc és 

az erdei fenyő, kísérő fajként Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior és Taxus baccata fordul elő. A 

növénytakaró társulásai közül leggyakoribb a Calamagrosti-Abietetum, Calamagrosti variae-Piceo-Fagetum és 

mások. Az említett társulásokban az alpesi és montán növényfajok a leggyakoribbak. 

A legszélsőségesebb ökotópok a mészkőszirtek, amelyekben reliktum dealpin fenyők is találhatók. Az Erico-

Pinion társulásban sok dealpin és praealpin faj található. Florisztikai összetételük miatt ezek a leggazadagabb 

fitocönózisok a Szlovák Paradicsomban. 

Az Alnetum incanae carpaticum társulás vízparti növényzete, amely a Hnilec folyó mentén terül el, különleges 

jelentőséggel bír. A tőzeglápos terület ritka fajai mellett megtalálható a glaciális reliktum Ligularia sibirica, 

amely egy kritikusan veszélyeztetett faj. Előfordulása itt a legmagasabb Szlovákiában. 

A nem-erdei ökoszisztémák a növénytársulásoknak megfelelően alakulnak, melyek természetesen 

megtalálhatóak sziklákon, a mocsárvidéken, ingoványban, tőzeglápon, patakok és források körül, vagy 

másodlagos társulásokként réteken és legelőkön. A sziklatársulások közeli kapcsolatban vannak a már említett 

mészkőszikla társulásokkal, és fafajokat is magukba foglalnak. A sziklás lejtők növényzetét a Seslerio-Asterion 

alpini társulás adja. A legelterjedtebb közösségek ebben a társulásban a Bellidiastro michelii-Seslerietum-

calcariae, sok montán és dealpin növényfajjal, mint: Viola biflora, Cortusa matthioli, Bellidiastrum michelii, 

Asplenium viride, Clematis alpina és más fajok. Emellett mohafajokban szintén gazdag. 

A thermofil sziklaközösségek a Prielom Hornádu folyóvölgyének déli lejtőin helyezkednek el, elemei a 

Seslerio-Festucion duriusculae társulás részei, és megtalálhatóak a Caricetum humilis carpaticum, Poa badensis, 

Festucetum pallentis, vagy Festucetum pallentis carpaticum közösségei. Ezekben közösségekben megvannak 

azok a feltételek, amelyek olyan különleges növényfajok megmaradását teszik lehetővé, mint: Pulsatilla slavica, 

Festuca pallens, Seseli osseum, Chamaecytisus hirsutus, Calamintha alpina, és más fajok. A xerotherm fajok 

közül jelen van a Campanula boloniensis, a Stipa pulcherimma, a Carex humilis, a Geránium sanguineum stb. 
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A mocsárvidék és tőzegláp közösségei leginkább a Caricetum davallianae carpaticum, vagy az Alnetum incanae 

társulásba elemei közé sorolhatóak, olyan fajokkal, mint: Carex davallianae, Primula farinosa, Eriophorum 

angustifolium, Trollius europaeus, Swertia perennis, stb. 

Bár a rétek és legelők a teljes területnek csak kis hányadát teszik ki, növényközösségük igen gazdag és 

változatos. Fitocönológiailag a Cynosurion rendbe tartoznak, és az alábbi három társulás- Lolio-Cynosuretum, 

Festuco-Cynosuretum és Anthoxantho-Agrostietum- minden lehetséges faja megtalálható. A rétek ritka fajai az 

Orchidaceae család tagjai, ezenkívül Crocus heuffelianus, Filipendula vulgaris, többféle hölgymál (Hieracium 

sp.), Aquilegia vulgaris, Campanula patula, Trommsdorfia maculata, Veratrum lobelianum és több tucat virágzó 

faj él a területen. 

Mohafajokban is gazdag a terület. Éppúgy, ahogy a magasabb rendű növények, a mohák is különleges élőhelyi 

körülményekhez kötöttek, létük függ az alapkőzettől, a kitettségtől és a magasságtól. Különösen az északi 

fekvésű sziklák változatos mohafajok által lakottak, úgy mint: Metzgeria conjugata, M. furcata, Fisidens 

cristatus, Distichum montanum, stb. 

A terület melegebb részein 500-600 méteres magasságig, számos szárazságkedvelő és melegkedvelő faj él, mint 

például a Mannia fragrans, Thuidium abietinum, Rhytidium rugosum, stb. Az erdőkben, szintén több tucat 

mohafaj található: Polytrichum juniperum, Polytrichum formosum, Pleurozium schreberi, Eurhynchium 

rettersedtii, Dicranum scoparium, Rhytidiadelphus triquertus, stb. 

Azért, hogy teljes képet kapjunk, végezetül nézzük a ruderális vegetációt, amely leginkább falvak, városok 

környékén fordul elő, és antropogén hatások alatt állnak. A következő családok fajai dominálnak: 

Chenopodium, Thlaspi, Polygonum, Spergula és más fajok. 

2.5. Állatvilág 

A Szlovák Paradicsom területén a szurdokok és fennsíkok különleges állatközösségekkel rendelkeznek, tipikus 

Nyugat- Kárpáti faunaelemekkel. Ennek óriási jelentősége van több endemikus és állatföldrajzi szempontból 

fontos faj megóvásában, valamint a tipikus, eredeti kárpáti fauna konzervációjában is. A Szlovák Paradicsom 

területén több mint 4000 gerinctelen és 200 gerinces faj található. Több mint 2000 Lepidoptera, majdnem 400 

Coleoptera, több mint 350 Diptera, 184 Nematoda és 150 Mollusca faj él itt. A nemzet park területének 

legkutatottabb fajai a Vertabrata törzsből és a Lepidoptera rendből kerültek ki. 

Állatföldrajzi nézőpontból a Szlovák Paradicsom az Euroszibériai szubrégióhoz tartozik, ahol számos 

állatföldrajzi zóna elemei találkoznak. A terület legnagyobb része a lombhullató erdők zónájához tartozik, 

csupán a terület nyugati részén és a magasabb fekvésű területeken fordulnak elő montán elemek. A terület déli 

és dél-keleti részén egyre kevesebb a sztyeppi elem, ahogyan a thermofil fauna elemeinek előfordulása is. 

A Szlovák Paradicsom területén a következő fő típusai fordulnak elő az állatközösségeknek: 1. vízfolyások, 

hegyi zuhatagok és szurdokok alacsony részének közösségei, 2. szurdoklejtők és sziklás lejtők közösségei, 3. 

fennsíkok és hegygerincek erdeinek közösségei, 4. fennsíkok és hegygerincek rétjeinek közösségei. A földalatti 

területek közösségei- a Szlovák Paradicsom barlangjai- különleges részét jelentik ennek az osztályozásnak. 

Köszönhetően az alapkőzetnek a gazdag vegetációval, valamint a jelentős horizontális és vertikális táji 

változatosságnak, a Szlovák Paradicsom életközösségeiben fajok jelenléte és a közösségek rendszere igen 

gazdag. Pontos határ a meghatározott állatközösségek között nem létezik, gyakran átfedik egymást, és ökoton 

keletkezik. Néhány esetben a marginális hatás kifejezetten érzékelhető, a fajdiverzitás és populációsűrűség 

növekedéséből (például 2 és 3, 3 és 4 társulás határán. 

A Szlovák Paradicsom különlegességei a szélsőségesen fordított karakterű szurdokok. A talaj lejtésének és a 

szimmetrikus megvilágításnak megfelelően, változatos aszimmetrikus inverzió alakul ki, így okozva az 

állatközösségek nagymértékű elterjedését a szurdokokban. 

2.6. Gerinctelenek 

A Szlovák Paradicsom területén számtalan, evolúciós szempontból figyelemreméltó faj él. Néhány ezek közül 

Kárpáti endemizmus pl.: Gaurotes excelens, a puhatestű Iphigena latestria, glaciális reliktum, mint a puhatestű 

Pupila triplicata, a bogarak közé tartozó Barypithes liptoviensis, vagy a pillangó Paranassius apollo. Thermofil 

fajok is előfordulnak, mint a Procris geryon, a Pierrielia lunigera, a hártyásszárnyú Osmia cerinthis, de 

hidegkedvelő fajok is megtalálhatók, mint a Dufourea inermis. 
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A vízfolyások, hegyi zuhatagok és a szurdokok alacsonyabb területeinek társulásaiban számos jelentős csoportja 

él a gerincteleneknek. A puhatestűeket tekintve megtalálható tipikusan kelet-kárpáti faj, a Clausilis pumila és 

boreo-alpin fajok, a Discus ruderatus, vagy a ritka Florodelphax leptosoma. Számos Plecoptera faj lárvája: 

Protoneura intricata, Nemoura cinerea, Isoperis grammatica és mások fejlődnek közvetlenül a folyó vízben. A 

tiszta vizű zuhatagok oxigénben gazdagok, itt Blepharoceridae fajok vannak jelen, mint a Liponeura cordata, 

vagy a Liponeura decipiens. 

A gerinctelen fauna közösségei a szurdoklejtőkön és a sziklás formációkon szintén érdekesek és fajban 

gazdagok. Az alacsonyabb területeken számos Mollusca faj él, pl. Pseudalinda stabilis, Iphigena latestria, és 

Argna bielzi, amelyek a kárpáti endemizmusok. A Lepidoptera fajok szintén változatosak, pl. a ritka boreoalpin 

faj, a Callisto cofeella. A Dipterák közül hidegkedvelő északi faj a Delia longicauda él itt. A meleg erdőpuszta 

lejtőkön megtalálhatóak ritka Araneae fajok, a Thanatus arenarius és a Xerolycosa miniata. Az erdőspuszták 

legváltozatosabb és legszámosabb állatcsoportja a Lepidoptera. Megtalálható a ritka Adela basella, Litophane 

semibrunea, Hipparchia briesis, Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne és más fajok. A fennsíkok és 

hegygerincek erdeinek gerinctelen faunája szintén fontos és fajban gazdag. A bükkerdők talajában él a ritka 

Nematoda- Rhabditolaimus crassus és az Anchidiplogaster incurvus. A puhatestűek közül itt él a kárpáti 

endemizmus Vestia turgida, a Vestia elata és a Vitrea transsylvanica. A Lepidoptera-k közül a lombhullató 

erdőkben megtalálható pl. a ritka Micropteryx myrtetellus, a Leucodonta bicoloris, az Asthena anseraria és más 

fajok. A tűlevelű erdők talajaiban ritka Nemtoda-k élnek- Acrobeles complexus és Monhystera aenariensis, 

amelyeknek előfordulása a Szlovák Paradicsomban és egész Szlovákiában is csak itt ismert. Az Araneae osztály 

figyelemreméltó. A tűlevelű erdők alatt a mohában él a ritka hidegkedvelő faj, a Zora distincta. 

A mezők, fennsíkok, és hegyormok gerinctelen állatközösségei fajban gazdagok. Ritka Nematoda-k közül a 

Caenorhabditis elegans és a Helicotylenchus erithrinae fordul elő. A Mollusca-k közül itt él a tundrabeli 

relikum, a Perpolita petronella, és a kárpáti endemizmus, a Vestia turgida. Az Orthoptera fauna szárazabb 

területek hegyi rétjein jelen lévő tagja a Leptophyes albovittata és az Isophya pyrenaea. A hegyi rétek további 

tipikus faunaelemei a Hymenoptera-k. A posztméheknek egész sora megtalálható erre, pl. Bombus terrestris, 

Megabombus hortorum és az igen ritka Pyrobombus soroeensis. 

Érdekes gerinctelen fajok élnek a barlangokban, földalatti patakokban és forrásokban. A földalatti patakokban él 

a ritka Bathynella natans. Az Amphipoda-k közül itt él a Rivulogamarus fossarum és a ritka Niphargus tatrensis. 

A nyitott barlangok és bejáratuk gerinctelen faunája szintén érdekes. A Mollusca-k közül megtalálható pl. a 

mediterrán Granaria frumentum nevű faj, és a nyugat kárpáti endemizmus, a Chondrina tatrica. A Coleoptera-k 

közül itt él a harmadkori reliktum Duvalius bokori, a Trechus pulchellus, stb. 

2.7. Gerincesek 

A Szlovák Paradicsomban földalatti üregek közösségeinek fajai nagy jelentőséggel bírnak. A barlangokban a 

gerincesek közül megtalálhatók a denevérek (Chiroptera). Fajaik leginkább a Dobsinská Jégbarlangban 

kutatottak. A barlang jéggel borított felső üregeiben telel át az Eptesicus nilssoni. A melegebb, alacsonyabb 

üregek más fajok számára is alkalmas áttelelő helyek, pl. a legnagyobb ismert áttelelő helye a Myotis 

mystacinus-nak és a Myotis brandti-nak. Ezeken az áttelelő helyeken előfordul a mi legritkább denevérünk – 

Myotis dasycneme. A thermofil európai fajok közül a barlangban telel át a Myotis blythi. Más fajok közül jelen 

van a Plecotus auritus, a Myotis myotis és a ritka Myotis nattereri. A Dobsinská Jégbarlang nagyon régóta 

betölti az áttelelő hely funkcióját. Ezt megtalált fosszíliákkal és/vagy jelenkori csontvázszerű maradványokkal 

bizonyították. 

Osteológiai kövületek néhány másik barlangból is előkerültek. A legfontosabb a Medve barlang, ahol 

megtalálták a csontjait a már kihalt Ursus spelaeus-nak. 

A Szlovák Paradicsom Nemzeti Parkban a legjelentősebb gerinces fajok a következők: Pitymys subterraneus, 

Rupicarpa rupicarpa ssp. alpina (nem bennszülöttként, hanem behozott faj), Sciurus vulgaris, Sorex alpinus, 

Sorex araneus, Sorex minutus, Sus scrofa, Ursus arctos és Vulpes vulpes. 

3. II. Ember és természet 

3.1. A letelepedés története 

Régészeti kutatások eredményei szerint az emberi jelenlét a Szlovák Paradicsom területén a neolitikum óta tart. 

Körülbelül Kr. e. 5000-ben az emberek nem csak a Spisská Nová Ves melletti nagy településen és a Smizany 
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melletti, mai kavicsbánya területén, hanem Smizianske Hradisko erdős területein is éltek. Eddig az egyetlen 

ismert neolitikum idei település a Hernád vízgyűjtőjén volt. 

A fiatalabb neolitikumban, i. e. 3000 és 2000 körül a Szlovák Paradicsom környezete sűrűn lakott volt. A 

letelepedés a bronzkor alatt folytatódott, i.e. 2000-től i. e. 700-ig. 

Korszakunk elején a Spis környék sűrűn lakott volt, lakosai a Puhó társadalomhoz tartoztak. A Római 

Birodalom hanyatlása után, a IV. században, megkezdődött az emberek vándorlásának korszaka. A helyzet csak 

a szlávok letelepedésével stabilizálódott a VII-VIII. században, és a terület a Nagy Morvai Birodalom részévé 

vált. A legfontosabb szláv központokon kívül, Spis régióban volt egy település Hradisko alatt, amelyet 

körbekerítettek, és sánckerítéssel elsáncoltak. Szláv és Nagy Morvabeli leleteket találtak Cingov, és Kosariká 

területén, Smizany mellett, Zelená horánál és más helyeken is. Körülbelül a XI. században Spis régió a Magyar 

Államhoz tartozott. A XII. és a XIII. században a német gyarmatosítás elérte a területet, bányászok és olvasztók 

érkeztek. Így jöttek létre a következő települések, falvak: Novoveská Huta, Hnilcík, Hnilec és Mlynky. 

A Szlovák Paradicsom déli részén a települések sokkal újabbak, a XIV-XV. században jöttek létre. A XIII. 

században havasalföldi gyarmatosítás eredményeképpen létre jött Vernár település. 

A Szlovák Paradicsom szívében vannak olyan helyek, amelyek a középkor alatt népesedtek be, amely fontos 

szerepet játszott Spis régió történelmében. Ilyen Klástorisko, ahová az emberek Spis-ből menekültek a tatárjárás 

idején. 1305 és 1307 között megépült a karthauzi kolostor. 1433-ban leégették a husziták. Később 

helyreállították 1490-ben, a legnagyobb érdeklődés a XVI. század elején övezte. 1543-ban a kolostort 

kirabolták, majd még ugyanabban az évben lerombolták. A letelepedés egy másik korai helyszíne volt Zelená 

hora, Hrabusice mellett. A XIII. században az ismeretlen nemes, Marcel kasélyt kezdett építtetni, amely soha 

nem készült el. Más települések is voltak a Szlovák Paradicsomban, amelyek a történelmi időkben népesültek 

be. A települések mostani szerkezete leginkább a történelmi települések alapján fejlődött ki. Néhány település 

fennállása megszűnt a középkorban, néhány esetben pedig több település összeolvadt egy nagyobbá. 

3.2. Ipar és közlekedés 

A Nemzeti Park területén nincs ipari tevékenység. Az emisszió Spisská Nová Ves és környékéről származik, 

ahol az ipar központosul. 

Ami a közlekedést illeti a nemzeti park területén, a puffer zóna határának északi részén halad keresztül a 

nemzetközi vasútvonal -Kosice-Bratislava-Praha-Berlin-, a déli részén pedig a Margecany-Zvolen vasútvonal 

halad. A közúti közlekedés I., II., és III. osztályú utakon történik, a fő átjáró a nemzeti park északi és a déli 

részén halad. 

3.3. Területhasználat 

Jelenleg az erdők 59%-a állami kézben, 41%-a pedig magántulajdonban van. Ebből a magán tulajdonosi 

társaságok 12% -ot, az önkormányzati és közösségi erdők 10 % -ot, az egyházi erdők 15% -ot, a magán erdők 

2% -ot, egyéb tulajdonban lévő erdők szintén 2 % -ot jelentenek. 

A puffer zónában az erdők 4%-a állami tulajdonban van, az erdők 96%-a nem állami kézben van, ebből a magán 

tulajdonosi társaságok tulajdonában 9%, önkormányzati és közösségi birtokban lévő erdő 69%, egyházi erdő 

17,5% és magánszemélyek tulajdonában 0,5 %- a van az erdőknek. 

Napjainkban a talaj –és vízvédelmi kategóriájú, valamint speciális célú (természetmegőrzés és rekreáció) erdők 

51%-ot tesznek ki. A gazdasági erdők csoportjába az erdők 49%-a tartozik. 

A gazdasági erdőkben a kezelés fő célja a faanyag megtermelésének fokozása, emellett az erdők regenerációja 

és az állapot megtartása is. A konzervációs erdők kezelésének módja hasonló a természeti rezervátumokéhoz. 

Az abiotikus és a biotikus hatások miatt károsodott fákat egyaránt ki kell vágni. A legkárosítottabb fafaj a 

lucfenyő. Az állomány regenerációját elvileg fokozatos felújító vágással, természetes újulat növekedése mellett 

végzik, és/vagy kombinálják a mesterséges és a természetes újulattal. 

A különleges célú erdők esetében speciális egyelő –és csoportos vágást alkalmaznak a folyamatos újulat 

meglétének feltétele mellett. 
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A mezőgazdasági tevékenység a puffer zóna északi részén koncentrálódik. A mezőgazdasági területek a teljes 

terület 19,3%-át jelentik, bár a nemzeti park területének ez csak a 8,5%- át fedi. A természeti állapotok alapján a 

terület a montán régióhoz tartozik, túlnyomóan rétekkel és legelőkkel. A művelhető területet takarmánynövény 

termesztésre, részben burgonyatermesztésre használják. A nemzeti park területén lévő mezőket és legelőket 

extenzíven hasznosítják, egy részüket kihagyják, egy másik részét pedig marha -és birkalegeltetéssel 

hasznosítják. A haszonállatok tenyésztése a puffer zóna északi határrészén koncentrálódik. 

3.4. Turizmus és sport 

A Szlovák Paradicsomban a turizmusnak több mint száz éves hagyománya van. Kezdetének ideje visszanyúlik a 

Dobsinská Jégbarlang felfedezéséhez, 1870-be. A terület déli részén egy másik vonzerőt jelent az Obcasny 

pramen (Időszakos forrás) forrás, a Havrania skala (Havrania sziklák) előtt. A terület északi részeit turisták és a 

természet szerelmesei kezdték felkeresni Spisská Nová Ves városából. A múlt század végén megkezdődött az 

első turistaösvények és létesítmények megépítése. 1921-ben a Szlovák Paradicsom szerepelt a Turista Kalauz 

Kelet-Szlovákiában. Annak érdekében, hogy segítsék az átjutást a zuhatagokon keresztül és a szurdokokban a 

vízeséseken, a lelkes turisták fából építettek (és később vasból) létrákat és gyaloghidakat. A látogatók számának 

növekedéséért turistalétesítményeket kezdtek építeni, és létrejöttek az első rekreációs központok. A turizmus és 

a rekreáció dinamizmusának növekedése az 1950-es évek óta figyelhető meg, amikor is az utazás feltételeinek 

fejlesztése az egész világon végbe ment, beleértve Szlovákiát is. 

A turisták bázisai a Szlovák Paradicsomban a rekreációs központok, amelyek a nemzeti park külterületén 

helyezkednek el. Az északi részen található rekreációs központok Cingov és Podlesok. A déli részen a 

következő rekreációs központok találhatók: Dobsinská Jégbarlang és Dedinky település. Egyéb ide kapcsolódó 

központok a nemzeti park külső részén: Spisská Nová Ves, Dobsiná városa, és Spisské Tomásovce, Vernár, 

Stratená és Mlynky falvak. 

A nemzeti park területén és a puffer zónában több mint 280 km turistaösvény található. A turistaösvények ilyen 

széleskörű hálózata, valamint a látogatók számának folyamatos növekedése vált a legkomolyabb negatív 

tényezővé a Szlovák Paradicsom természetmegőrzése szempontjából. Emiatt jelenleg a hálózat méretének 

csökkentése folyik, szezonálisan lezárják az ösvényeket, valamint tervszerűen nyugalmi zónákat jelölnek ki. A 

túrázás mellett a bicikliturizmus és a téli sífutás a legnépszerűbb sport tevékenységek, beleértve a hegymászást 

és a síelést is. Jelenleg a hegymászásra csupán egy helyszínen van lehetőség a nemzeti parkban. Síelésre csak a 

kijelölt pályákon van lehetőség a Szlovák Paradicsom külterületén. A legismertebb központok a legjobb 

létesítményekkel Mlynky és Vernár településekben találhatók. 

4. III. Természetmegőrzés 

4.1. Történet 

A terület megőrzésével kapcsolatos fáradozások a múlt század második felében kezdődtek. A természet 

egyedülálló képződményei és rendkívüli jellegzetességei ösztönözték a természettudósokat arra, hogy 

megalapozzák a terület védelmét. A részleges megőrzés első példái az 1931-es lépések voltak az erdők teljes 

tarvágása ellen. 1955-től kezdődtek meg a védett terület létrehozásának tervei. A terület magasabb szintű 

védettségének szükségessége és a tájképi-esztétikai minőség megőrzése volt a védett terület 1964-es 

kihirdetésének legfőbb oka. A Szlovák Köztársaság kormánya 1988. január 18-án adta ki a Slovensky raj 

Nemzeti Park (Szlovák Paradicsom Nemzeti Park) 23-as számú alapító okiratát. 

4.2. Flóramegőrzés 

A Szlovák Paradicsom Nemzeti Parkban 330 km2 nagyságú területen több mint 900 magasabb rendű növényfaj 

található, amelyek közül több kárpáti endemizmus vagy szubendemizmus. Figyelemreméltó pl. a Pulsatilla 

slavica, a Festuca tatrae és a Diunthus hungaricus, amelyek viszonylag elterjedtek ezen a területen. Sok növény 

az ősi időkből származik, pl. a glaciális reliktumok, mint pl. a Ligularia sibirica, a Bistorta major, vagy a Dryas 

octopetala. A Szlovák Paradicsom területén 35 fokozottan védett, és 8 védett faj található. Legritkább az 

Arctostaphyllos uva-ursi, az Adenophora liliifolia, a Gentiana verna, a Cypripedium calceolus, a Daphne 

cneorum, a Delphinium elatum, a Dianthus hungaricus, a Gladious imbricatus, a Leontopodium alpinum, a 

Lilium bulbiferum a Primula auricula és még több faj. 

4.3. Faunavédelem 
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A nemzeti park területén 161 védett állatfaj található. A Hymentoptera-k közül: Bombus terrestris, B. lucorum, 

B. sylvarum, Megabombus hortorum, M. ruderarius, Pyrobombus soroeensis, P. pratorum, P. lapidarius, P. 

pyrenaeus, P. hypnorum, Alpigenobombus mastrucatus és Formica rufa fordul elő. A Coleoptera-k közül a 

Gaurotes excellens, a Cerambyx cerdo, a Carabus linnei, a C. violaceus, a C. auronitens, a C. hortensis, a C. 

intricatus, a C. coriaceus, a C. glabratus, a C. nemoralis, C. ullrichi, C. cancellatus, C. variolosus, Carabus 

problematicus, Carabus irregularis és a Carabus convexus található meg, a Lepidoptera-k közül védett az 

Iphiclides podalirius, Papilio machaon, Paranassius mnemosyne, P. apollo. A Cyclostomata képviselője az 

Eudontomyzon danfordi. 

A Vertebrata védett fajai közül a nemzeti park területén 6 faj Amphibia, 5 Reptilia, 100 faj Aves és 17 faj 

Mammalia. 

4.4. Természeti rezerváció 

A természet fenntartásának védelmi rendszere speciális jogi rendszerhez kötött. 

1993. április 30-tól 18 természeti rezervátumot határoztak meg a Szlovák Paradicsomban. Magukba foglalják az 

összes szurdokot és völgyet, a rendkívüli módon értékes növény –és állat biotópokat, majdnem az összes típusát 

a létező növénytársulásoknak, és főként az erdei fitocönózisokat. A legfigyelemreméltóbb és leginkább 

megőrzött természeti rezervátumok közé tartozik Kysel’, Sokol, Suchá Belá, és Piecky. Itt találhatóak olyan 

szurdokok, amelyekben a vízerózió különleges geomorfológiai formákat hozott létre, egyedülállóságukat növeli 

a leginkább dealpin jellegű vegetáció. Ezek a turisták számára legvonzóbb területek. 

4.5. A zónák 

A nemzeti park területén három természetvédelmi zónát határoztak meg: A, B és C zónákat. 

4.6. Az A zóna 

Az „A” zóna a nemzeti park magterülete. A legnagyobb jelentőségű természeti értékeket tartalmazza, és 

nélkülözhetetlen a Szlovák Paradicsom ökológiai egyensúlyának szempontjából. Itt találhatók a nemzeti park 

területén karsztos formákat tartalmazó fennsíkok, amelyek fontos csapadékvíz gyűjtő területek is. Itt 

megtalálhatók a fennsíkok és szurdokok között lévő átmeneti területek is konzervációs erdőkkel, maguk a 

szurdodok tartalmazzák a Slovensky raj legtipikusabb és jellegzetesebb relief formáit. Ezen kívül ez a zóna 

tartalmaz folyóvízi reliefformákat, amelyek szurdokvölgy- völgy jellegűek, meredek lejtőkkel határolva, 

gyakran sziklás formákkal. A természeti ökoszisztéma megőrzésének érdekében a területet pontos megőrzési 

szempontoknak vetették alá. 

4.7. A B zóna 

A „B” zóna a nemzeti park része. Ez a karsztos fennsíkok alatti területeket, valamint a hatalmas hegygerinceket 

foglalja magába. Dolomiton leginkább folyóvízi relief a jellemző – nyitott völgyekkel és szórványosan 

sziklaformációkkal. A területen megtalálható olyan helyszín, ahol sok védett és ritka növényfaj található, 

amelyek az erdei és a nem-erdei ökoszisztéma tagjai, emellett számos glaciális reliktum is előfordul. Zoológiai 

nézőpontból a legfontosabb állatközösségek a sziklaformációk és sziklás lejtők, a nagy hegygerincek erdeinek 

és lejtőknek a társulásai. 

4.8. A C zóna 

A „C” zóna a nemzeti park puffer zónáját jelenti. Fő célja a nemzeti park területét fenyegető negatív hatások 

megfelelő mértékű felfogása és pufferelése. Ez a terület tartalmazza sok állatfaj táplálékbázisát, ilyen 

szempontból néhány esetben a puffer zóna szegélyi része kiemelkedő. Az erdők nagy része leginkább termelési 

célt szolgál. A mezőgazdasági területeket a mezőgazdasági vállalkozások intenzíven hasznosítják. 

4.9. Szervezeti struktúra 

A Szlovák Paradicsom Nemzeti Park Igazgatóság egy független szakértői intézmény, amely a nemzeti park 

területének megőrzéséről gondoskodik. Közvetlenül a Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi 

Minisztériumának irányítása alatt áll. 



 Slovensky Raj/ Szlovák Paradicsom 

Nemzeti Park 
 

 97  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A Szlovák Paradicsom Nemzeti Park Igazgatóságában 11 személy dolgozik három szakosztályban: genofond 

védelmének szakosztálya, a tájképi értékek védelmének szakosztálya és a gazdasági és működési szakosztály. 

A Szlovák Paradicsom Nemzeti Park Igazgatóságának központja Spisská Nová Ves városában van. A helyszíni 

munka ellátásának érdekében van három kihelyezett állomás (TS) a nemzeti park külterületén- TS Cingov, TS 

Podlesok és TS Dedinky. 

 

 

 

 

 

 

 

Cím: 

Slovensky Raj National Park Administration 

Letecká 3 

052 80 Spisská Nová Ves 
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12. fejezet - MALA FATRA NEMZETI 
PARK 

1. 

 

 

2. I. TERMÉSZET 

2.1. Földrajz, Földtan és Domborzat 

A Mala Fatra Nemzeti Park közép Európában helyezkedik el, Szlovákia dél-nyugati részén. A Mala Fatra 

Nemzeti Park (továbbá nemzeti park) része a Mala Fatra hegyvidék komplexének, amely a harmadik 
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legmagasabb a Nyugati Kárpátokban a Magas és Alacsony Tátra után. A nemzeti park területe hozzávetőleg 

azonos a Mala Farta hegyvidéki komplexének Krivanska Fatra alegységével. 

A nemzeti park alakjában található asszimetrikus ellipszis hossza megközelítőleg 26 km és a szélessége 12,5 

km. A nemzeti park teljes területe 45.892 ha. A belső zóna kiterjedése 22.630 ha, amíg a külső védő (puffer) 

zóna 23.262 ha. A nemzeti park területi magassága 358 m-től (Hradsky folyó) 1709 m-ig terjed (Vel’ky Ktiván 

csúcs). 

A Krivanska Fatra hegyvonulat a Velka Fatra hegyek környező részével egyedülálló felépítésű, nagyon 

bonyolult geológiai és geomorfológiai alakulással. A Váh folyó átvág ezen a meandrousepegenetikus völgyön 

keresztül és a hegyet két független résszé osztja, azonban, a földtani összetétel többé-kevésbe azonos. 

Mindkettő, a Mala és a Vel’ká Fatra közép Nyugati Kárpátok belső hegységéhez tartozik tipikusan jellemző 

struktúrájával, földtani összetételének típusával. 

Az északi részén, Malá Fatra érinti a klippen és flysh egységeinek külső Nyugati Kárpátok részét. Az összes fő 

tektonikai egységét a Nyugati Kárpátoknak, tatrids és felső subtatras palástok teszik ki a földtani összetételét 

mindkét hegynek. A Krivánska Fatra kristályos magja az alapja a gránitos ásványnak. A gránitos mag a 

felszínen van a hegygerinc déli lejtőin, kezdve Strecno falujától Parnica városáig. A magon, megállapítható egy 

Paleozoic és Mezozoic takaróréteg, amely összetett rétegű kvarcból, kevert palából, mészkőből, dolomitból, 

kavicsos mészkőből, kavicsból, kavicsos palából, és palából áll. A takaró réteg, fő építő elem a Vel’ky és a 

Maly Fatransky Kriván területeknek, Strecno és a nyugaton fekvő Párnica területeknek. A takaró rétegen át van 

két subtatra palást, a Krízna és a Choc Palást, melyek feltolódtak délre. Az alacsonyabb palást, Krízna, létre jött 

az észak és észak-nyugati lejtőkön, valamint a keskeny övvel szegélyezett nyugati szélén a Mala-Fátra-nak. Ez a 

Közép-triász és Alsó-krétai sötét mészkő, szürke dolomit, cementált kavics, mészkő, kavicsos mészkő, és 

kavicsokból tevődik össze. A Krízna Nappe építi a hegygerinc fő hányadát és az uralkodó részét a hegynek, 

főként a Triász dolomitok és Jura- Krétaszerű márga. A Choc Nappe arányosan Malaebb kiterjedésű, azonban, 

ez alkotja morfológiailag a legmeredekebb és legösszetettebb részét a hegynek. Az ilyen csúcsok, mint a Maly 

és Vel’ky Rozsutec, Boboty, Sokolie, és a kastély szikla Strecnoba, alakulásuk szerint palásból jöttek létre. Az 

összetétel sötét mészkő és dolomit a Triász és Alsó-jura korból. Krivánska Fatra megoszlik a flysh Kárpátok 

klippen zónájában, ami jelenleg szűk kiterjedés zóna, Zilina városától Terchova plébánián át, Zazrivá falujának 

irányába. Nagyon változatos a geológiai szubsztrátum, változatos ásványi a különböző erodoproofness-nek, 

sekély rétegekben okozza a sokféleségi lehetőségét. A gránit magnak és kvarcitnak simán modellezett formái 

változtok morfológiailag átalakult márgává, palává és homokkővé. Ezzel szemben, a mészkőn és dolomiton a 

Triász korszakban karsztos jelenségek képződtek, ezen belül kanyonok, szakadékok, szurdokok, tornyok, 

sziklák, stb. A barlangok előfordulása nagyon gyakori, a legismertebb és legnépszerűbb a Kristálova jaskyna 

(Kristály barlang) Rozsutecs területén. Feltehetően, a legspecifikusabb és legfontosabb része a nemzeti parknak 

a 7 km hosszú kanyargós Váh folyó völgye, a Dubná skala és a Strecno rész között. Keresztezi a Malá Fatra 

hegységet és két részre osztja, Krivánszka és Lucanská Fatra orografikus alegységekké. A völgynek 

karakterisztikusan három kanyarulata van, mindegyeik hossza kb 1.100 m. 

2.2. Talaj 

Hozzávetőleg, a terület 75 %-át borítja erdős talaj, ahol a cambisols a leggyakoribb. Ezek speciálisan fejlődtek 

ezen a területen enyhe tagolódással gránit, flysh homokkő, kavics, márga mészkő táptalajon. Lithosols 

(skeletonised talaj) érvényesül először a hegygerincen, a Suchy csúcstól a Vel’ky Rozsutec csúcsig. Ezeknek a 

kialakulása helyenként a rendkívül durva klimatikus körülmények, magas páratartalom és alacsony hőmérséklet 

jellemzi, a hőmérséklet és vízerózió eredményeképp. A Rankers-en gránit és kvarcit táptalaj érvényesül. A 

rendzinás-t (tipikus, eluviated, barna) mészkő és dolomit táptalaj alkotja. Pararendzinas sziget típusú elterjedési 

mintázat, alapja karbon és kovasav ásványok, különösen a kilippen-be és flysh biet-be, ahol homokkőbe és 

márgába kötődtek meg. Ezeknek nagyobb a természetes termékenységük mint a rendzináknak. A podzolok 

kvarcit grániton, kvarcit homokkőn és kvarcit táptalajon fejlődött, toboztermő és törpe fenyőerdőbe. Fluvisols az 

áramláshordalékokból fejlődött ki. Ezeket az ülepedett anyagok alkotják, amelyek lefolynak a vízgyűjtő terület 

felső részéről. A tőzegtalajok, gleyed, stagnogleyed, és pseudgleyed talajok olyan oldalakon fejlődtek ki, ahol 

magas a talajvíz szintje. Ez a fajta talaj jellemző mindenféle vizes rétekre, mint például a Nature Reserves 

Bőrikova mláka, Uhol'níky, Gol'ove mláky-ra. 

A talajok többségére hatottak az emberi tevékenységek, látható a legtöbb termékeny talajon: fekete és barna 

talajok. Változatlan a természetes vagy potenciális termékenysége, azoknak, amelyek természetes körülmények 

között fejlődtek, ilyen az anthropically uninfluanced talaj típus, mint rendzinás, combisols, illimerised talaj, stb. 

Érintett természetes termékenység (kulturális termékenység) az eredeti talajtípusok művelésének eredményeként 
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jöttek létre az antropogén talajtípusok, amiket kizárólag termékeny talajokként hasznosítanak. Ezek a talajok 

megtalálhatóak mezőgazdaságban használt termőföldeken, különösen gyakori a puffer zónában. A hegyi erdős 

talajok termékenysége nem sokban tér el a természetes termékenységtől. Mezőgazdaságilag hasznosított 

talajnak, főleg a síkságokon, többé-kevésbe látszólagos a kulturális termékenysége. Jelenleg, feljegyzett jelei 

vannak a talajszelvény bomlásának illetve a vízréteg szétválásának a talajszelvénytől. Sokféle változás a 

felszínen, például, a zöld területek megsemmisülése, vízelvezetési projektek és problémák befolyásolják a 

vízjárást és negatívan befolyásolják a vizet és szelet, erózióssá és sóssá válását a talajnak. A nemzeti park nagy 

része savas légköri lerakódások hatása alatt áll, melyek főleg a szomszédos Lengyelországból és Csehországból 

származnak. 

2.3. Éghajlat 

A Mala-Fátra Nemzeti Park területén két éghajlati zóna érvényesül. Nagyobb része a hideg éghajlati régióhoz 

tartozik, ahol az átlagos Júliusi hőmérséklet kevesebb mint 16 °C. Ezeket a régiókat jellemzik a következő 

zónák, a sorrend a felvidéktől az alföld felé: 

1. 

2. 

A Krivánska Fátra lábához tartozó a mérsékelten hideg övezet júliusi hőmérséklete 12-16 ° C. mérsékelten 

hideg övezet júliusi hőmérséklete 12-16 ° C. Ez a zóna jellemzi a Nemzeti Park puffer zónáját. 

A legalacsonyabb rész a Váh és Orava River Valleys közelébe tartozik egy Malasé meleg és nagyon párás régió 

melynek az átlagos Júliusi hőmérséklete kb 16 °C. Tipikusan jellemzőek a légköri jelenségek a Malá Fatra 

hegységben, ahol kiszámíthatatlan az időjárás, gyors időjárás változás sok tekintetben, főleg a melegből a 

hidegbe és a nedves száraz periódusok váltakozásakor. Állandó időjárási minták is látható a nyár második 

felében melynek az elején csökken a hosszabb idejű meleg és száraz időjárás, szemben a hideg és csapadékos 

időjárás időszakával. 

A hőmérséklet csökken mintegy 0,6 ° C-ot 100 méteres emelkedésenként. A legmelegebb hónap a július és az 

átlagos hőmérséklet 12-16 ° C, a leghidegebb januárban az átlaghőmérséklet -4 - 7 ° C. Az átlagos éves levegő 

hőmérséklete 3-6 ° C. A nemzeti park területén, a légtömegek, a mérsékelt éghajlati övben vannak túlsúlyban. 

Felcserélhető időjárást okoz az intenzív ciklontevékenység. A csapadékváltozékonyság nagyon magas. 

Bármelyik hónapban lehet a legtöbb csapadék. A csapadék nagysága növekszik, és a teljes évi csapadék 900-

1,200 mm között változik. Az állandó hótakaró 80-130 napig tart, de vannak olyan évek, amikor hosszabb ideig 

tart, vagy hiányzik. Az átlagos hótakaró 30-60 cm. 

Az egész Mala-Fátra területen a nyugati szelek érvényesülnek. Legnagyobb szélsebesség 30-40 m\s. Az erős 

szeles napok számának nagyon változatosak az időbeli és térbeli mérlegei, különösen a speciálisan elhelyezkedő 

területeken. Az éves átlagos nedvességtartalom 79-87% emelkedéstől függően. 

Az átlagos felhő borítottság 60-70%. A legmagasabb felfő borítottság November és Decemberbe (79%) van, a 

legalacsonyabb Szeptemberbe és Augusztusba (50%). Az összes átlag napsütéses órák száma 1.200-1.400 óra 

egy évbe. Ebből 800-900 (60-65%) óra a nyár folyamán. 

2.4. Hidrológia 

A Mala-Fátra Nemzeti Parkhoz tartozik a Váh River vízgyűjtő. Az NP déli részét lecsapolták kisebb patakokra, 

mint a Šútovský, Stratenec, Biely és Hoskora patakok. A keleti részt lecsapolják a Zázrivka és Bystricka 

patakok és azok mellékfolyói. Mindkét patak része az Orava River System-nek, amely kapcsolódik a Vág 

folyóhoz, közel Kralbvany városához. Az északi és észak-nyugati részén, a megtalálhatók a Varínka patak és 

mellékfolyói, melyek közül a legfontosabbak Vrátnanka, Biely, Belianslcy és Kúrsky patakok. A nyugati részt 

lecsapolja a Hradsky patak, ami a Vág folyóba ömlik. A folyó hálózat sűrűsége az NP területén 14,7 km/km2. 

Mélyen vágott völgyekben igen meredek lejtőkön, a Fátra patakok jellegzetesen hegyi csermelyek és patakok. 

Sok helyen, különösen a kalcium felületeken, mint például a vízesések Sútovo vízesés, Diery és Stoh folyam 

vízesések jöttek létre. 

A fő víz forrása Fátra patakoknak az eső és a hóesés, valamint a kalcium sziklák felszín alatti vizes területei. A 

maximális árvízi vízhozam áprilisban van, mely közvetlenül kapcsolódik a hóolvadáshoz. A legnagyobb 
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kiömlés májusban, júniusban, és a július hónapjaiban, mikor a legnagyobb a csapadék, míg a legkisebb kiömlés 

általában szeptemberben (a legkisebb esőzés), vagy januárban. 

A nemzeti parknak nincs természetes tava. A vízgazdálkodás szempontjából, több gát tó, ezeket a vízellátás, 

villamos energia ipar, az öntözés céljából építették, valamint fontos a pihenés. Más típusú mesterséges tavak is 

vannak, elöntött felszíni aszfalt bányák Sztrecsnó falu közelében és gránit bányák Sútovo falu közelében. Ezeket 

is használják szabadidős tevékenységekre. Az összes vízinövény a nemzeti park beépített területén kívül van. 

Mala-Fátra gazdag a felszín alatti forrásvizekben, ásvány-és gyógyvizek. Mezozoikum mészkősziklák a 

legnagyobb jelentőséggel vannak a felszín alatti vizek előfordulásában. Néhány forrás eléri a 10 liter per 

másodperces kibocsájtást. Malá Fatra vízgyűjtő terület egy néhány ásványi és termál forrás kialakulásával a 

szomszédos medencékből. Némelyikük, például a Fátra, a kereskedelmi forgalomban kapható ásványvízforrás. 

2.5. Flóra 

Az erdők, rétek, és a mezőgazdasági területek növénytakarója és jelenlegi flóra összetétele és a vegetációs 

szerkezete tükrözik a geológiai körülményeket, makro, mezo, és mikro klimatikus körülmények, hidrológia, a 

felszíni árnyékolás kialakulása, valamint az emberi tevékenység. A jégkorszak utáni növénytakaró történelemi 

fejlődését vissza tudjuk vezetni a növényfajok jelenlétén és kombinációján keresztül. 

A vegetációs és florisztikai összetétele szerint, a Kxivánska Fátra a térség nyugat-Kárpátok Flórájához tartozik 

(Carpaticum accidentale). Krivánska Fátra-nak igen változatos a geológiai szubsztrátja és egy nagyon tagol 

domborzata, ami erősen befolyásolja a növényzetet. Ez a régió gazdag különböző veszélyeztetett, endemikus, 

vagy más módon értékes fajokban. A "kihalt, endemikus és veszélyeztetett taxons szlovák Flórájának listája" 

szerint, 12 faj fennmaradása teljesen vagy részben függ a szlovák területtől. További 19 növényfaj tartozik ide, 

amelyek a listába vannak és megtalálhatók a szomszédos országokban. Több faj glaciális eredetű. Ezek a fajok 

gyakoriak voltak a glaciális pleisztocén korban. A globális felmelegedés után az interglaciális időszakban, ezek 

a fajok visszahúzódtak északra. Közép-Európában, csak a szigetek legmagasabb hegyin találhatóak, ahol az 

éghajlat még megfelelő, egyes jégkori flóra fennmaradásához. Ezek ősi tanúi az elmúlt jeges időszaknak. 

2.6. Nem erdei vegetáció 

A történelem előtti idők során az NP területe erősen erdős volt, és ritkák voltak a nem-erdős élőhelyek. Voltak 

hiányos erdők, Malaebb rétek, sziklás szigetek, vizes élőhelyek, stb, nem terjedek ki fás területen belül az ősi 

erdei közösségekre. A történelmi letelepedéskor a Turóc, Orava, és Zsolna medencékben, az első emberek 

megjelenésekor felfedezte és a Mala-Fátra területét vadászati célokra használta. Később, körülbelül a 13. és 14. 

században, kezdték építeni az első településeket, kivágták az erdőket, és mezőgazdasági földterületeket hoztak 

létre. A Valachian (lelkipásztori) kolonizáció alatt, a 15. és a 17. században az erdők területe jelentősen 

csökkent. Az ősi erdei közösségeket felváltották a legelők, rétek, mezőgazdasági területek, és azok határi. 

Lápok, mocsarak, havas és alpesi rétek, és a szikla növényzet közé tartoznak a természetes nem erdős 

növénytársulások. Ezek eredeti helyszínük nőtt olyan területeken, ahol az erdők nem tudtak nőni természetes 

okok miatt. Submountain rétek és legelők jöttek létre, mezőgazdasági használatra. A múltban ezek gyepeke 

vagy legelőkként voltak használva. Jelentős részét ezeknek a réteknek és legelőknek szántásra használták, és 

átalakították monokultúrás területekké, ahol új vetőmagot és műtrágyát használtak. A hegyvidéki legelők 

területének terjedése az erdővonal fölött és a hegy gerince mentén, drasztikusan nőtt a Valachian gyarmatosítás 

során elterjedt erdőirtás eredményeként. Ők szintén használt szénatermelésre és a legeltetésre. 

Jelenleg, a nem erdős növényzetet a nemzeti parkban négy fő csoportba lehet osztani: 

2.7. Submountain rétek és legelők 

Xerotermous, mosophyllous és nedves területek jöttek létre. Ezek különösen gyakoriak az ember által lakott 

területek körül. Jelenleg, ezek közé tartoznak a leginkább veszélyeztetett élőhelyek közzé a mezőgazdasági 

művelés alá vett használat miatt. Ezek fontos forrásai a biológiai sokféleségnek és tartalmaznak nagyszámban 

veszélyeztetett fajokat, mint például az orchideák. Hatalmas csökkenések voltak az ilyen rétek a teljes 

területében és a minőségében, az elmúlt évtizedekben, az intenzív gazdálkodási gyakorlatok, a vízelvezetés, és a 

hagyományos kezelési módszerek eltűnése miatt. Ilyen ritka és veszélyeztetett fajok: Allium carinatum, 

Gladiolus imbricatus, Lilium bulbiferum, Trollhts altissimus, Orchids - Coeloglossum viride, Ophrys insectifera, 

Orchis morio ssp. morio, Orchis pallens, Dactylorhizafuchsii, stb. 
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2.8. Hegyi rétek és legelők 

Eredetileg rendkívüli módon nőtt ez a rész az erdős közösségeken belül. A jelenlegi állapot a több száz éves 

emberi használat okozza. Legtöbbjük a Valachian kolonizáció alatt jött létre, amikor az ember kulturált fenyő - 

bükk, lucfenyő, és a törpe fenyvesek termeltek ki és helyükbe legelő és réti területeket alkottak. A hagyományos 

gazdálkodás hegyi réteken a fűnyíráson alapul évente egyszer, és széles körű használata a legelők juh-és 

szarvasmarha legeltetése 

Hegyi réteknek nőtt a kalcium és a szilikát tartalma. Florisztikai összetétel megváltozott a szubsztrát típusa 

szerint. Jellemző fajok: Alchemilla vulgaris, Pimpinella major, Astrantia jelentős, muskátli sylvaticum, 

Polygonum bistorta, Melandrium rubrum, Primula elatior, Rumex arifolius, Phyteuma orbiculare, 

Cardaminopsis halieri, stb 

Legelők találhatók olyan helyeken, amit használt, vagy még legeltetett. Jellemző fajok ezen az élőhely: Phleum 

pratense, Trifolium repens, Trifolium pratense, Achillea Millefolium, Lotus corniculatus, Prunella vulgaris, 

Cerastium vulgare és az Euphorbia cyparíssias, Agrostis tenuis, stb 

A legritkább és leginkább veszélyeztetett fajok a hegyi réteken és legelőkön: Aconitum firmum ssp. moravicum 

(Nyugati Kárpát endemit), Soldanella carpatica (Nyugati Kárpátok neoendemit), Delphinium oxysepalum 

(Nyugati Kárpát paleoendemit), Dianthus nitidus (Nyugati Kárpátok paleoendemit), Festuca tatrae (Nyugati 

Kárpátok endemit), Cyanus mollis (Kárpát endemit), Pyrola Carpatica (Kárpát-endemit), Dyas octopetala 

(jégkorszaki reliktum), Salix reticulata Salix kitaibeliana (Nyugati Kárpátok endemit), Allium victorialis, 

Anemone narcissiflora, Asperula neilreichii, Aster alpinus ssp. glabratus, Astragalus australis, Pedicularis 

hacquetii, Crepis sibirica, Mulgedium alpinium, etc. 

2.9. Sziklás közösségek 

A szikla növényzet a sziklákon, kőlépcsőn, és a kavics anyagon , változatos geológiai aljzaton és a különböző 

magaslatokon nő. Ezek tipikus korai szukcessziós közösségek különleges helyek. Ezek a közösségek, különösen 

a kalcium és a mészkő szubsztrátok fajokban igen gazdag. Megszokták, hogy a legszárazabb talajokon és a 

legmelegebb helyeken nőnek. Számos endemikus, ritka, reliktum és növényfajok, mint például Slavica Pulsatilla 

(Nyugati Kárpátok endemit), Primula fülszerű képződmény (Kárpát endemit), Dianthus Hungaricus (Nyugati 

Kárpátok endemit), Erysimum wittmanii (Nyugati Kárpátok endemit), Minuartia langii (Kárpát subendemit), 

Saxifraga wahlenbergii (Nyugati Kárpátok paleoendemit), Saxifraga caesia, Seseli elatum ssp. heterophyllum 

(pannon endemit) nőnek ezekben a közösségekben. 

2.10. Lápok 

Az Np-ben a lápok általában Malaebb foltokban a réteken belül különös gyakorisággal a puffer zónában vannak. 

Kivéve számos Mala nyílt vízfelületű lápot, többnyire mesterséges eredetűek, vizes típusúak többnyire 

mocsarak, lápok, források, és a törpe fenyő lápok. Mindben meg lehet találni a különböző geológiai 

szubsztrátokat. Ezek is hozzá tartoznak a leginkább veszélyeztetett élőhelyeknek. Az általános kép, hogy több 

mint 4,500 km2 terület lecsapolásra került az elmúlt évtizedekben, ami közel 1 / 10 része Szlovákiának. Ezek 

nagy számban tartalmaznak egyedi növényeket, mint a Carex dioica, Carex hosteana, Carex paniculata, 

Eleocharis quinqueflora, Epilobium palustre, Epipaciis palustris, Hippochaete variegata, Menyanthes trifoliata, 

Oxycoccus palustris, Pedicularis palustris, Pinguicula vulgaris, Salix rosmarinifolia, Drosera anglica, Drosera 

rotundifolia, stb. 

2.11. Erdei növényzet 

Erdő borítja teljes NP terület mintegy 70%-át. A Fátra erdőket uralja a bükk (55%), lucfenyő (30%), fenyő 

(6%), törpefenyő (3%), és a platán (2%), amelyek együttesen alkotják a bükk, bükk és fenyő, luc erdőket 

kiegészítve néhány, platánfával, szilel, berkenyével, stb 

Közülük a lombhullató erdők leggyakrabban bükkösök. Ezek előfordúlnak különböző típusú anyakőzeteken 

submountain és a hegyvidéki növényzet övben. A történelmi fejlődésük időszaka a legintenzívebb a jégkorszak 

után Atlanticum-ban és Subatlanticum-ban. Ezekben a klimatikus időszakokban szintén néhány más Subatlantic 

faj, például a fenyő, behatolt a szlovák területre. Külön figyelmet érdemel a bükk, fenyő-bükk, bükk-

jegenyefenyő, luc erdejei hasonlítanak az ősi jelleghez, például Nemzeti Természetvédelmi Terület: Srámková, 

Kl'acianka Magura, Chleb és Parác. Nagyon magas a biológiai sokféleség jellemző bükkösökben a mészkő 
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felületeken, különösen a klippen övezetben. Ökológiai követelményeként a talaj vastagság nem tette lehetővé, 

hogy a megjelenjenek a meredek lejtők és a sekély talajú területeken. Ezeken a helyeken reliktum fenyves erdő 

fennállása maradt, tartós előfordulása a Pinus sylvestris fenyőnek, amely a nagyon vékony talaj esetében fűves-

lágyszárú sziget jellegű közösségeket alkotnak. A florisztikai sokféleség miatt, előforduló reliktum és 

endemikus fajok és a növényzet sokszínűsége, képviseli a természeti örökség jelentős részét. A hegyvidéki 

fenyő-bükk, luc-fenyő-bükk és a fenyő örökzöld tűlevelű erdők az irányadók. A domborzati ív előfordulása 

1,000-1,550 m a.s.l között van, a szikla szerkezete és a hegyvonulat függvényében. 

Krivánska Fátra erdei növényzete erdei vegetációs övekbe oszthatók, a domborzati lejtők különböző éhhajlata 

szerint: 3. tölgy-bükk öv, 4. bükk, 5. jegenyefenyő-bükk, 6. luc-bükk-fenyő, 7. luc, 8. törpefenyő (szubalpin) öv, 

9. alpesi növényzet öv. 

Minden öv jellemez egy bizonyos növényfaj összetételt, és ez tükröződik az állati fajok előfordulásában. 

Különféle élőhelyeket hoznak létre az éger és bükk-hornbeem erdők, alpesi rétek a legnagyobb dombokon, a 

Mala-Fátra Nemzeti Park az 1,351 m-es magassági különbségével kiváló példája a Nyugat-Kárpátoknak, 

hegyvidék típusának, a nemzeti parknak. 

2.12. Fauna 

Krivánska Fátra közé tartoznak a Nyugati Kárpátok legmagasabb hegyei, és az északi - legnyugatibb helyek. Ez 

a különleges földrajzi elhelyezkedése erősen befolyásolja az állatökológiai szerkezetét és faunisztikai 

összetételét. Az egész Nyugati-Kárpát jellemző faunája megjelenik, köszönhetően a széles körű ökológiai 

állapotának, a jellemző és endemikus Nyugat-Kárpátok fajainak jelenlétében. Az említett földrajzi helyzet által 

sok tipikus nyugat Kárpát-i faj az állatföldrajzi tartomány szélén fordul elő. Ez fontos elméleti, zoogeographic, 

és, továbbá gyakorlati értékét képviseli a természet megőrzésének. 

Az állatföldrajzi szempontból Krivánka Fátra az Euro-szibériai rész Palaeartic régiójába tartozik. A legtöbb 

gerinces a fás szárú európai lombhullató erdők lakói. ezek a fajok túlélték az utolsó jégkorszakot a mediterrán 

térség menedékeiben. Néhány faj előfordul az eredeti tajga típusú fenyves erdőkben, az északi félgömb 

elemeihez tartoznak, pl. Aegolius funereus, Picoides tridactylus, Sicista oetulina. Egy fontos elem, amely 

befolyásolja a jelenlegi összetételét az eredeti sztyeppe állatvilágának, pl. Proatymus muralis, Mantis religiosa, 

Iphiclides podalirius, stb. A megjelenésüket valószínűleg megkönnyítette a régió erdőirtása az ország déli 

részén, és ez formálta a sztyeppei kultúrát. 

A nemzeti park területén nagyon fontos az endemikus állatfaj. Számos rovar faj egyedülállóan ismert ezen a  

területen, például a Metopo-bactrus rayi, Saloca kulczynskii, Beatles Trechus matejkai, Philonthus jurgans, 

Choleva spinipehnis, Mythimna unipuncta, Coleophora striatipennela, stb. Egyéb endemikus fajok a nyugati 

Kárpátok-ból ( pl Nebria tatrica, Lépt ura alpicola, Carabm irreguláris montandoni) vagy Alp - Carpathian-

endemits (pl. Carabus fabricii, Silpha tyrolensis, Chrysochloa alpestris). 

2.13. Gerinctelen 

A gerinctelenek fontos részük az állatvilágnak, amelyek közül, a rovarok osztálya van a legnagyobb 

mennyiségben és legváltozatosabb csoportban. Képviselőinek élőhelye ebben az osztályban a síkságtól az 

egészen alpesi zónáig tart. 

A hegyi patakok mentén a völgyekbe, főleg este, aduit Ephemeroptera, Plecoptera és Trichoptera figyelhető 

meg. Lárváik csoportba élnek a vízben, és nagyon fontos szerepet játszik az élelmiszerláncban, mint a halak 

élelmiszer forrása. Ezek nagyon érzékenyek. Nagyon érzékenyek a víz minőségének változására és rendszerint 

használt indikátor a vízszennyezés esetében. A patakban erős az áramlás és a vízesés, a Blepharoceridae család 

lárvái, például elterjedt Liponeura minor Malaebb vagy kevésbé elterjedt Liponeura cinerascens él az elsüllyedt 

sziklák alján. 

Sűrű növényzet uralja a partot (Petasites sspj és Spiracea ssp. több gyakori beatles faj például, Liparus 

glabrirostris (Curculionidae), Chysochroa cacaliae (Chrysomelidae), Carabus granulatus és Pterostichus niger 

(Carabidae), stb puhatestűek, például, gyakori Succinea putris, Trichia lubomirskii, Helixpomatia, stb friss vizes 

élőhely élő szitakötők (Odonata), pl Ischura elegans Agrion puella, Calopterix virgo, Cordulegaster annulatus, 

Aeschna cyanea, stb, a vízi bogarak (Heteroptera) például Gerris lacustris, Hy-drometra stagnorum, stb, vízi 

beatles (Coleoptem) például Gyrius natator, ritkán Carabus variolosus, stb Pókok élő vizes élőhelyeken, például 
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Tetragnatha extensa és Dolomedes fimbriatus. Az első szlovák feljegyzés a Metopobactus rayi pók amit a törpe 

fenyő zónában találtak a Maly Kriván csúcson. 

Entomofauna gyepek és rétek igen faj gazdagok. Jellemző és nagyon bőséges lakói ezeknek a területeknek a 

pillangók, például a Satyridae család, például Erebia ligea, Erebia euryale, a Geometridae család, például 

Perizoma albulata, a Crambidae család, például Crambus pratelhis, a Nymphalidae család, például Melitaea 

athalia, Fabriciana aglaia, a Lycaenidae család, például Maculinea Arion, stb. A beatles sok faja különböző 

családokból látható ezeken a területeken, például, a Cerambicidae család, például Strangalia melanura, Erodinus 

clathratus, a Chrysomelidae család, például Cryptocephalus serikerus, az Elateridae család, például Corymbites 

aeneus, Athous hirius és a Buprestidae család, például Anthaxia quadripunctata, a Curculionidae család, például 

Hype'na oxalidis, Otiorrhynchus niger. A legelőkön a Scarabeidae család jellező fajai mint a as Geotrupes 

stercorosus, Aphodius femetarius, Phyllopertha horíicola, Cetonia gilded, etc. Szintén nagyon gyakori a 

Panorpidae családjába a Panorpa alpina. 

Erdei élőhelyeknél jellemzően a beatles (Coleoptera) faunája nagyon változatos. Jellegzetes a Cerambicidae 

család. Fenyő állományt tartalmaz pl. a Monochamus sactor preferált ősi erdő, ritka Tetropium castaneum, vagy 

Leptura rubra. Lombhullató területek tartalmaznak Rosalia alpina kialakuló régi bükk erdő, Judolia 

cerambyciformis, Strangalia quadrifasciata, stb. Meleg esténken világító beatle Phausis splendidula a 

Lampiridae család látható. Fontos faj a Curculionidae család, például Otiorrhynchus niger, Otiorrhynchus morio 

tűlevelű erdőkben, Hylobious abietis élnek a fenyvesekben, és Rhynchaenus fagi élnek a bükkösökben. Az 

erdőgazdálkodás szempontjából, a Scolytidae család fontos, ebből Ips typographus egy gazdag és veszélyes faja 

luc ültetvényeknek. A Staphylinidae család faja, például Philonthusjurgans (első szlovák feljegyzés), Ocypus 

tenebricosus jellemző földi alom réteg. A pillangókból származó Geometridae család faja, például Püngeleria 

capreolaria, Bupalus pinarius, Erannis aurantiariá, Lymantria monacha, Dendrolinuspini, stb. A Tortricidae 

család, például Tortrix viridana, Epinotia tedella, stb. A Noctuidae család, például Eurois Occulta, 

Anaplectoides prasinq, stb, A Lasiocampidae család, például Dendrolimus Pini, stb. A puhatestűek 

nagytöbbségének előhelye a NP-hoz kötődik pl. Iphigena latestriata, Vertigo pusilla, Helicigona rossmassleri, 

Discus ruderatus, stb. 

Nagyon fontosak természetvédelmi szempontból az eredeti cserje-pusztai élőhelyek állatvilága, mert előfordul 

számos ritka és veszélyeztetett faj. Jellemző a pillangó fajták, mint Parnassius apollo, Pieris bryonie, Erebia 

manto, Erebia pronoe, Lasiommata petropolitana, Parasemia plantaginis, Agriphila culmella, stb. Több beatles 

faj származik különböző családokból, például Anthobium longipenne, Anthophagus alpinus, a Cantharidae 

család, például Podabrus alpimis, Cantharis erichsoni, a Chrysomelidae család, például Otiorrhynchus arctucus, 

a Carabidae család, például Carabus fabricii, stb. található meg itt. Például, Andrena lapponica előfordúl itt a 

Hymenoptera rendbe. Közönséges puhatestűekből például Chondrina clienta, Helicigona cingidella, stb. 

2.14. Gerincesek 

A Kriváhska Fátra gerinces faunája tipikusan jellemző a nyugat-Kárpát-okra. Kivéve a mormotát Marmota 

marmota, a zergét Rupicapra rupicapra tatrica, és a Pitymys tatricus-t, valamennyi jellemző Nyugat-Kárpáti 

gerinces fajták előfordulnak itt. Bár a legtöbb gerinces inkább erdei élőhelyű, a legtöbb faj szélesebb ökológiai 

fetételű és gyakorlatilag minden élőhelyen laknak a submountain medencétől akár az alpesi zónáig. 

2.15. Submountain zóna 

A puffer zóna alsó kiirtott részére betelepedtek azok a fajok, melyek jellemzőek a sztyeppe kultúrára, például, 

madarak, pl. a fürj Coturnix coturnix, szarka Picapica, Picus viridis, szíriai harkály Dendrocopus syriacus, mezei 

pacsirta Alauda arvensis, stb, az emlősök, például a Lepus europaeus, nyest Martes martes, Putorius eversmanni, 

mezei pocok Microtus arvalis, stb. 

A denevérek előfordulása még mindig nem eléggé ismert. Eddig a nagy egér-denevér Myotis Myotis 

nemzetsége volt kimutatható, közönséges pipistrelle Pipistrellus denevér, Malaebb patkó denevér Rhinolophus 

hipposideros, Eptesicus serotinus és a hosszú fülű denevér Plecotus auritus. 

Submountain patakra jellemző halak Thymallus thymallus, Salmo trutta morphafario, Phoxinus phoxinus, stb. 

Egyes patakokban Lutra lutra és Astacus fluviatilis látható. A nagyobb folyókban mint a Orava és a Váh Rivers, 

nagyobb a halfajok változatossága. Ilyen fajok az Esox lucius, Leuciscus leuciscus, Chondrostoma nasus, Gobio 

gobio, Barbus barbus, Vimba vimba, stb. fordulnak elő rendszeresen. Ritka és veszélyeztetett halfajok, például, 

Hucho hucho és Zingel streber is előfordulnak itt, Mala számban. Ártéri erdős élőhelyekre betelepült mezei 
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madárfajok, például a Turdus pilaris, Locustella fluviatilis, Acrocephalus palustris, Remiz pendulinus, Oriolus 

oriolus, stb. 

2.16. Hegyvidéki erdős zóna 

A legnagyobb sokfélesége a gerinces fajoknak a hegyvidéki erdőkben van. Általánosságban, a legnagyobb 

diverzitást a természetes vegyes fenyő-bükk és jegenyefenyő-bükk-lucfenyő erdőkben mutatták, míg a lucfenyő 

ültetvények kevesebb fajt találtak. A leggyakoribb kétéltű a Rana temporaria. A gyepi béka erdei élőhelyeket 

szereti, mert nagy az ökológiai alkalmazkodóképessége, így megtalálható minden magasságban. A Salamandra 

salamandra is nagyon hasonló. A Szalamandra nőstények lárvákat alakítanak ki az erdei forrásokba és 

patakokba és gyakran látni ezt a fajt esős napok, amikor aktívabbak. Nagyon ritka a két hegyvidéki gőte faj, az 

Alpesi gőte Triturus alpestris és a Kárpát-gőte Triturus montddoni. A Kárpát-tarajos gőte egy nyugati Kárpátok 

béli endemit. Gőték általában lassú patakokban, nagy magasságokban élnek, ahol szaporodnak. 

Szúnyoglárvákkal, kérészekkel, békatojással, stb. táplálkoznak. A hüllők közül csak a vipera és a négy gyíkfaj 

fordulnak elő. A Vipera berus az egyetlen mérges kígyó a nemzeti parkban. Kedveli a friss vágásokat és a jó 

napos kilátású kőzettörmelékeket. A Lacerta agilis és a Lacerta vivipara a leginkább megtalálhatóak. A homok 

gyík az alacsonyabb magasságokban domináns, míg a elevenszülő gyík leggyakrabban a magasabb lejtőkön 

jellemző. A déli lejtőkön, például, NNP Stary hrad, lehet látni néhány zöld gyíkot Lacerta virdis és fali gyíkot 

Lacerta muralis. Itt mindkettő megtalálható a tartomány északi szélén. 

A madarak osztálya Aves a legnagyobb faji diverzitásban jelenik meg ebben az övezetben. Gólyákból, az 

egyetlen szaporodó faj az erdei zónában a fekete gólya Ciconia nigra. A ragadozó madarak, Accipiter nisus, 

Accipiter Gentilis, a Pemis apivorus, Buteo buteo, a Aquila chrysaetos, a Aquila pomarina, Falco ünnunculus és 

a Falco subbuteo is fészkel a nemzeti parkban. Jelentős visszaesés a múltban a teljes szlovák területen talált 

vándorsólyom Falco peregrinus által használt sziklák tekintetében. 1980-as évek alatt, nem volt költés az 

országban. Az elmúlt néhány évben, a vándorsólyom populáció kezdett helyreállni, azonban még nincs költő pár 

a NP-ben. 

Az összes nyírfajd három fajba tartozik, ebből két faj, Tetrao urogallus és a Tetrao tetrix ritkák és nagyon 

érzékenyek az emberi behatásra, a harmadik, a Bonasa bonasia, sokkal gyakoribb. Tetrao urogallus egy erdei 

madár mely inkább a régi-növekedés tűlevelű és vegyes állományt kedveli. Az udvarlási periódus alatt március 

elejétől májusig a kakasok egy különleges látható hely gyülekeznek hajnalban. A Tetrao tetrix inkább erdei 

tisztások határát, hegyvidéki réteket, stb szereti. Hasonlóan a Tetrao urogallus-hoz, tavasszal és alkalmanként az 

év más időszakában, a kakasok csoportokba gyülekeznek hegygerinc rétjein hajnalban. A Bonasa bonasia egy 

eleme a szibériai állatvilágot. Scolopax rusticola az egyetlen fészkelő parti madár az erdős területen. Férgekkel 

és rovarokkal táplálkozik úgy, hogy a csőrével lefúr a sárba, és a laza avarba. 

Két galambfaj, Cokimba palumbus, és Cokimba oenas, a hegyvidéki erdős területekhez tartozik. A Cokimba 

palumbus gyakori mindenféle erdőkben, míg a Cokimba oenas inkább vegyes, vagy a bükkösökben, ahol 

megtalálja a barlangokat a fészkeléshez. A kakukkok rendje, a Caprimulgus europaeus, és Apus apus rendekből 

rendenként csak egy faj kerül be a védett madárfajok listájába. A Cuculus canorus előfordul minden élőhelyen 

az erdők sorában. A kakukk tojásait egyenként más madarak fészkébe teszi. A kakukk fióka kilöki a többi tojást, 

vagy a fiókát a fészekből, és azt követően etetik a fogadó szülők. Minden tojó specializálódott egy fajra, 

amelynek tojásai hasonlítanak az övéhez. A Caprimulgus europaeus a déli lejtőket kedveli. Rovarokkal 

táplálkozik melyeket repülés közben elfog, nagyra nyitott száját hálóként használva. Az Apus apus általában 

fészek kolóniában van a tetőcserép alatt vagy a sziklák üregeiben. Az Apus apus rovarokkal és pókokkal 

táplálkozik, melyeket "gereblyézés"s-sel fogja őket a nagy szájával. 

Baglyoknak hét szaporodó faja van. A Glaucidium passerinum és Aegolius funereus északi reliktum fajnak 

minősülnek. Mindkettő inkább tűlevelű vagy vegyes régi szerkezetű állományt szereti. A legnagyobb Bubo 

bubo a sziklás élőhelyeken fészkel. A harkályok közül, a Dryocopus martius, Picus canus, Dendrocopos major, 

és kevés Dendrocopos minor telepedett meg az erdőkben. A Dendrocopos leucotos a bükk vagy vegyes 

állomány a bükk keveredésével az előfordulási területe, míg a Picoides tridactylus a boreális fajok a fenyvesek 

vagy kevert állományú fenyőerdőkben találhatóak. 

A madarak leggyakoribb csoportja az énekesmadarak, minden élőhelyen megjelenek. Mivel ezeknek a fajoknak 

van a legnagyobb száma, így csak a legfontosabbak kerülnek bemutatásra. A Motacilla cinerea és Cinclus 

cinclus párzási időszakban a folyóvizekhez kötődnek. Az általuk lakott hegyi patakban, sziklák közötti, 

patakbéli, és a fenéken található rovarokkal táplálkoznak. Az erdőkbe beköltöztek a cinkék, például a Parus ater, 

Parus caeruleus, stb, a rigók, például mistle thrush Turdus viscivorus, Turdus philomelos, stb, poszáta, például 

Sylvia atricapilla, Phylloscopus sibilatrix, Phylloscopus collybita, stb, légykapó, például Ficedula parva, 
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Ficedula albicollis, varjak, például Nucifraga caryocatactes, Garrulus glandarius, stb A legtöbb énekesmadarak a 

rovarevő vagy őrölt takarményt fogyaszt. Például a boreális elemek énekesmadarai közül van gyűrűje, a Turdus 

torquatus melyek betelepültek a vegyes és tűlevelű erdők vonalaiba. Szintén a ritka és veszélyeztetett fajok 

közzé tartozik a Tichodroma muraria és a Monticola saxatilis. Mindkettő nagyon komplex sziklás élőhelyen 

található. 

Nagyon jelentős része alkotják az erdő faunájának az emlősök. Ezek közül néhány nagyon fontos szerepet tölt 

be az ökoszisztémába csúcsragadozóként, például az Ursus arctos, Lynx lynx and Canis lupus, míg más fajok, 

mint a szarvas és a vaddisznó kedvelt vadászati nagyvadak. A barna medve populációja bőség, szigorú vadászati 

előírások végett. Egy nagyon negatív hatása a kor és nem szerinti felépítésnek, hogy megosztja a rendszerét és 

mechanizmusát a medvepopulációnak, ezt az idős egyedek szelektív vadászata okozza, többnyire az öreg nehéz 

hímeké. Ennek eredményeként, a jelenlegi medve populáció többnyire fiatal egyedekből áll, ami nem azonos az 

idősebb és nagyobb állandó hímek hierarchiai és területi státuszával. Megújult a populáció eredeti elterjedése és 

korszerkezete, jelenleg csak magánszemélyek vadászhatnak legfeljebb 100 kg-ig a Környezetvédelmi 

Minisztériumtól kapott különleges engedéllyel. Hiúz és farkas is nagyon fontos az ökológiai és 

természetvédelmi értéke a szarvasok és vaddisznók ragadozójaként. Azáltal hogy szabályozzák a legelők 

populációját, megvédik az ökoszisztémát a túllegeléstől, különösen a fiatal fáknál. A macska egy másik faja is él 

a nemzeti parkba a Felis süvestris. Jelenleg, a vadmacska nagyon ritka, és szigorú védelem szükséges a vadászat 

ellen egész évben, annak érdekében, hogy visszaálljon a populáció. 

A nagy vadállatok, Cervus elaphus, Capreolus capreolus és a Sus scrofa az erdők lakói. A Gímszarvas a 

leggyakoribb, különösen a magasabb tengerszint feletti területeken. Minden típusú erdőben megél, beleértve a 

puffer zónát is. Amikor a populáció szintje magas, mindkét szarvas faj komoly károsodást okozhat a fiatal fákba 

a túllegelés által. Szemben a szarvassal, a vaddisznó mindenevő. Gyakran ás a felszínen, ahol lát, férgeket, 

lárvákat, növényei gyökereket, stb mikor eszik. 

A Mala rovarevő emlősök leggyakoribb faja Sorex araneus és a Sorex minutus. Példa egy alpesi reliktum az 

alpesi cickány Sorex alpinus. Ez egy ritka faj, ami kedveli a tűlevelű nedves állványokat és a törpefenyő 

közösségeit. A hegyvidéki erdők vizes részein található a víz cickány Neomys fodiens és a Neomys anomalus. 

Egy nagyon fontos részei az erdőknek a Malaemlős együtteseinek a rágcsálók. Tipikus erdei faj az erdei egérre 

Apodemus silvaticus, és a citromsárga-nyakú egér Apodemus flavicollis, és a pocok Clethrionomys glareolus. 

Kevesebb gyakoriságú fajok a csíkos mezei egér Apodemus agrarius és a gyökér pocok Pitymys subteraneus. A 

meztelen mezei egér szereti az erdő széleket a kivágott részeket és a rétek. Felfedezték a ritka alpesi reliktumot a 

Pitymys tatricus csontjait, ami nagyon fontos volt. Azonban ez a faj soha nem volt látható a terület, így a 

jelenléte tudományosan nem bizonyított még. Az egyetlen rágcsáló reliktum faj az északi nyír egér Sicista 

beíulina. Ez egy nagyon ritka faj, nagy magaslatok erdeiben, kivágott területeken, és hegyvidéki réteken át az 

alpesi zónában él. Pelékhez tartozik, ezen kívül a Muscardinus avellanarius és Glis glis, az is lehetséges, hogy 

látható ritka Dryomys nitedula. 

2.17. Szubalpesi és alpesi zónák 

A szubalpin és alpesi övezetek gerinces állatfajai nagyon szegényesek ám összetételben rengeteg a másik két 

zónáéhoz képest. Annak ellenére, sok erdei fajok gyakran vándorol ezeken az élőhelyeken, például keresik az 

élelmet, itt csak néhány jellegzetes faj van. Nagyon jellemző ebben a zónában a két pacsirta faj, az Anthus 

spinoletta és az Anthus pratensis. Mindkettő fészkel a szubalpin és az alpesi réteken és a törpefenyő 

közösségekben. Tipikus törpefenyőben fészkelő a Cardnelis flammea és a Prunella modularis. A kevés számban, 

de lehet találni Sylvia atricapilla, Carpodacus erythrinus, Fringilla coelebs és alkalmanként más fajokat. Nagyon 

ritka ebben az alpesi zónában a Prunella coliaris. Ez egy alpesi reliktum madár, ami csak közép Európa 

legmagasabb hegyein maradt fenn. Kedveli az összetett sziklás mezős élőhelyeket az alpesi zónában, ahol a 

sziklák üregeibe és repedéseibe fészkel. 

3. II. EMBER ÉS TERMÉSZET 

3.1. A letelepülés története 

A Mala-Fatra Nemzeti Park régiója nem volt még állandó letelepedésű két településen kivételével, de a védelmi 

zóna az ősi korok óta alaposan elrendeződött. Bevezetésként jó lenne elmondani, hogy az NP területe és a 

védelme alá tartotó három különböző része - Zilinská medence, Turiec és Orava – melyek legalább részbe 

külön-külön alakultak. 
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Bizonyíték az első betelepült emberek jelenlétéből ezen a területen belül, mely az ősi paleolit korból származik. 

A gleccserek visszavonulása után, jobb és elfogadhatóbb állapot alakult ki Szlovákiába, intenzívebb lett a 

vidéken a letelepedés, és így itt az első paraszti közösségek az ősi neolite korban jöttek létre. Varín-ben, 

Krasňany, Lysica és Krpel'any-ben, a lugetian kultúrához tartozó emberek jelenléte bizonyosodott. Ezek az 

emberek időszámításunk előtt 800-400-as öregebb vaskorba telepedtek be. Az első század végétől,Púchov 

kultúra betelepedése volt felfedezhető, mint Belá Lysica, Straţa, Streéno, Krpel'any, Sucany és Krasňany. 

Valószínűleg a töréspontot az időszámításunk előtt és utáni évekbe az egész Észak-Szlovákia régió ki volt téve 

az idegen etnikai csoportok támadásának, ami Púchov kultúra számos településének és erdeinek a kihalását 

okozta a latenic korszakba. Időszámításunk utáni első századokban, több Román település is felfedezhető, mint, 

Gbel'any, Krasňany, Varír és Sucany. 

Sok minden van ami kevésbé egyértelmű a nemzetek a nagymértékű mozgása miatt (5.-6. századba), ennek oka 

az életkori bizonyítékok hiány, ilyeneket Gbel'any-ban találtak. Szláv település indult a 8. századtól találhatók. 

Bizonyítékot találtak a Belá Gbel'any, Lysica, Sztrecsnó, Krpel'any és KraTovany településeken. A mai 

álláspont szerint a régió a 15-17-században volt teljes. Időszámításunk után a pásztorkodó és juhtartó kolóniák 

időszak volt. 

3.2. Ipar és közlekedés 

A Nemzeti Park természet fontos károsító tényezője az emisszió, amely eljut a levegőbe akár messzebb is a 

források. Ha nem is számítunk bele távolabbi szennyező forrásokat,z NP-nek van két zárt központi területe, ahol 

a szennyező anyagok terméke összpontosul magas koncentrációja a vegyületekké, amelyek savas esők 

formálnak (S02, oxidok N, C02, NH, szénhidrogének). Az egyik központok Zsolnai vegyiparnál ahol hőt 

állítanak elő barnaszén égetése által. A másik a Martin-i a gépipar, ahol építőelemeket gyártanak melynek alapja 

a barnaszén hőtermelése. Más nagy cégek az északi határon helyezkednek el az OFZ Istebné védett zónájában. 

Ezek a növény szerencsére szennyezés csökkentő hatással rendelkeznek. 

Kivételek még azok az iparágak, melyek Mala számban helyezkednek el a védelmi övezetben, anélkül, hogy 

komoly negatív hatással lennének a környezetre. 

Egy sokkal fontosabb tényező a nyersanyagok kiaknázása. A Nemzeti Park területén jobb a kőbányák 

(Bystricka) elhelyezkedése, de a kitermelés korlátozott. A védelmi zóna határán kívül van 3 fontos kőbánya, 

melyek a Nemzeti Park ökoszisztémájára negatív hatással vannak, a rossz esztétikai formáján kívül. Több 

súlyos, a régióra nem csak esztétikailag negatív hatású, de szintén nagy halálozási rátájú főleg a madaraknál a 

nagyfeszültségű vezetékek. Az NP határát és a védelmi zónát keresztező nagyfeszültségű vezeték (400 és 100 

kV-os) közötti Varín és Sucany között van. Más alacsonyabb feszültségű vezeték melyek a levegőben lógnak 

komoly veszélyt jelentenek a madárvilág számára. 

A szélesebb utazási kapcsolatok szemszögéből az NP régió hozzá van kacsolva egy kommunikációs hálózathoz, 

fő Zsolna-Kassa vasútvonalat a Zsolna-Poprád és Rralbvany-Dolny Kubín főutakat jelenti. A fenti kereskedelmi 

véna az NP régióján kívül található és ezek csatlakozási fontos a helyi és regionális hálózathoz. 

3.3. Földhasználat 

Az NP-ben a domináns vegetáció az erdős közösségek. 1990 óta, az erdők és más földek visszakapták az eredeti 

földterületeiket a rehabilitáció miatt. Manapság 2,465 (13%) ha van az állam tulajdonában, 11,595 hektár (63%) 

vannak művelt és zöld párt cégek tulajdonába és 4,487 hektár (24%), a magán birtokot. A területet védelmi zóna 

23,262 hektárra terjed ki, ahol az erdők 9,388 hektárra (40%) terjednek ki. Az egyik a negatív eredménye az 

erdők gazdasági felhasználásának az NP-ben. 

A Nemzeti Park régiójában, a terület 7,741 hektár (41,7%) része is intenzíven művelt gazdasági profiterdő. A 

művelés gátolja az erdők védelmét - 7,655 hektár (41,3%), és az erdőkben a környezetvédelmi előírások -257 

hektár (1,4%). A maradék erdőterület átmenetből áll 911 hektár (4,9%) és a körülhatárolt területek 1,993 hektár 

(10,7%). 

Egy másik negatív eseményt az erdők művelésében a közúthálózat, a nehéz mehanikai használat, amit 

talajerózió követ. Az erdei utak sűrűsége manapság 1,8 a 12,8 m / ha. 

Az NP régiójában a kezdeti széles kör mezőgazdasági művelt során pásztor közösségek alakultak a 15.-16. 

században. Ebben az időszakban, az erdők felső határát kivágták és legelők alakultak ki. A legelők és így a 
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juhtartás kialakulása következtében, a területeket túllegeltették, leépültek a természetes növény-és gyógynövény 

közösségek, amelyek az eredeti törpe-fenyvesek helyett voltak, valamint az erdők leromlása történt. Azokon a 

helyeken ahol juhtartás volt, meghatározó gyógynövény közösségekben az Urtica dioica és Rumex alpinus 

fejlődtek ki. Sok helyen, a talaj pusztulás és eltávolítása történt. Napjainkban, a legelők az erdők felső határa 

fölött nem használhatók ebben a felhasználási formában és néhányuk(lavina pályák) be lettek erdősítve és az 

erdő alapítvány kezelésébe kerültek. 

Az NP régiója 2,838 hektár, ami a teljes terület 12,54%-a tartozik a mezőgazdasági földterületi alapba, ahonnan 

2,382 hektár (84%) terjed ki magán birtokba. Urbar és egyéb társaságok birtokolnak 456 hektárt, amelynek a 

teljes terület 16%-a az agrár-.kulturális terület alapba tartozik. 

Az NP védelmi övezetének fontos része a mezőgazdasági tevékenység, ahol az állati takarmánynövények, 

gabonafélék, burgonya termesztése, és az intenzív állattartás dominál. 

3.4. Turizmus, sport és szabadidő 

Az NP régiójának nagyon jó feltételei vannak a sport tevékenységekhez mind nyáron és télen, hisz megvan a 

sziklaszirtek magassága, elosztása és előfordulása. A téli időszak tevékenységei a lesiklás és a biatlon, valamint 

a túrázás. Nyáron a túrázás és a hegymászás. A megadott sport tevékenységeket csak a fenntartható 

helyszíneken és túraútvonalakon hajthatók végre, ez szükséges, hogy a turisták minél alacsonyabb számban 

látogassák a területet, mert a túl nagy turista áramlás az ökológia leromlását és pusztulását okozza. 

Az utóbbi években erőfeszítés volt hogy a NP kedvező feltételeit használják ki egyéb sport-rekreációs 

tevékenységekre mint a Rogallo repülés, siklóernyőzés, sí alpinizmus, és hegyi kerékpározás megvalósítása 

történt. Ezek a tevékenységek tiltották az NP régiójában. 

A turizmus fejlődése az NP területén hatással volt az elvárosiasodásra, a sport-rekreációs központok és 

felszerelések, valamint a turisztikai látogatottság nem volt elfogadható. Kezdetben a Krivánska Fatra 

területeinek védelme a Védett Tájképi Terület és Nemzeti Park kategóriába volt, kb 1.200 turista helyet 

távolítottak el a régióból. Az NP régió teljes személyi kapacitása manapság kb 2.130 nyughely, melynek 

legnagyobb részét a helyi turisztikai központ alkotja: Vrátna, Malá Lucivná, Kl'acianska Magura, Suchy és Pod 

Chlebom. 

A Nemzeti Park területének idegenforgalmába a meglévő szolgáltatások használata lehetséges anélkül, hogy 

tovább javítanánk a felszereléseket, nyughely kapacitását, és javítanánk a normál lehetőségeken a meglévő 

objektumok szempontjából. Az NP területének sport-rekreációs felszerelései álnak sífelvonóból, 

drótkötélpályákból, síelési és túrázási hálózatokból. Az NP védelme szempontjából a problémát az okozza, hogy 

a drótkötélpálya a völgy régiójával valamint a főgerinccel össze van kötve, és viszonylag sűrű a turista ösvény 

hálózata, a teljes hossza 170 km. A drótkötélpálya jelenléte minimumra csökkenti a fő gerincre való feljutást 

nehézségétm ami által a geting érdeke a helygerincen nem kívánt gyors módon nő. A turisztikai útvonalak 

hálózatát nem tarják megfelelőnek, ahol a teljes túra ösvény 15%-a fedetlen sziklás háttér és a turista útvonal 

60%-án nélkül vegetációs fedés, mert a talajt súlyosan megrongálta az erózió. 

Az NP területének és védett övezetének használatában lehetőség van egységesen az értékes régiók tervszerű 

dokumentációjára, amely megoldása a hely és a turista központok felszerelése közötti kölcsönhatásának a 

természet védelmi szerveivel. 

Az NP védelmi övezetében az NP, lehetséges a turizmus fejlesztése, de az alapos sport- rekreációs központok 

építése nem elfogadható, és inkább a vidék agrárturizmusát hasznos fejleszteni és a Malaebb panzió típusú 

limitált kapacitású szálláshelyeket, melyeket az NP természetének lerombolása nélkül fel lehet használni. 

Az idegenforgalom áramlását az NP-ben már 1976-ban megfigyelték a Vrátna dolina völgyben. A napi 

turisztikai áramlás 199o előtt egy állandó értéket körül volt, amelynek korlátozott volt a személyi kapacitása. A 

turisztikai látogatottság csökkenés 1989 novembere utáni valószínűleg csak átmeneti társadalmi és gazdasági 

változások szorosan kapcsolódtak a szegények számának növekedéséhez Szlovákiában és a külföldi turisták 

Mala érdeklődéshez. Az átlagos turista szám a 1988-4,227 és 1993-1,456. A legnagyobb napi idegenforgalmi 

áramlás Vrátna dolina-ban 1988-ban 5,770 és 2,975 1993-ban volt. 

Utána 1990, a látogatók felépítésének változása figyelemre méltó volt. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a 

belföldi látogatók száma és a csehek, a magyarok és az egykori DDR turisták száma csökkent. Másrészt, a 
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Hollandia, Belgium, Franciaországi turisták száma, és százalékosan lengyel turisták száma is Malamértékben 

emelkedett. 

Arányosan a teljes turisztikai áramlással csökkenésével, csökkent a turisták által bejárt turistautak száma is. 

Mivel azonban az idegenforgalmi áramlás Vrátna dolina-ban csökkent kb. 50%-ra, a turisták gyakorisága miatt a 

turistaút a legnagyobb átlagos értékhez képest 10%-ra csökkent az előző évben. 

Az idegenforgalmi áramlás a Medzirozsutce-Vel'ky Rozsutec útvonalon valószínűleg befolyásolja az igény 

emelkedését, és ezért az információt ebből az útvonalból állandósul. 

4. III. TERMÉSZET MEGŐRZÉS 

4.1. Történelem 

Szokatlan természeti értékek és a Krivánska Mala-Fatra jelenségei már a 18. század óta vonzza a tudósok 

figyelmét és érdeklődését. Sok kiváló tudós mutatott rá a természeti értékekre és a térség munkájára, mint a P. 

Kitaibel, MARachel, G.Wahlen-berg, JLHoluby, JSPetényi-Petias, K. Brancsik, D. Štúr, D. Andrusov, J. Klika, 

A. Zlatnik és mások. 

1931-ben, J. Klika rámutatott a hegyek legértékesebb részének védelmi fontosságára - Vel'ky Rozsutec, és 

javasolta e táj állami természetvédelmi területté való nyilvánítását. Ez a projekt sajnos nem valósult meg az 

ingatlan tulajdonosokkal való nézeteltérés miatt. 

Az első komplex Mala Fatra védelmére vonatkozó rendelkezéseket a Regionális Nemzeti Bizottság fogadta el 

Zsolnában 1959-ben. 1964-ben a projekt javasolta volt az egész Mala Fatra régió Krivan rész védelmének a 

kidolgozása ebben az időben a szlovákok által. Az Intézet Emlékműve és a Természet Védelme. A javaslat 

alapján, a Szlovák Nemzeti Tanács Bizottsága az oktatás és a kultúra helyzetért Korlátozást No.22 alakított a 

Mala-Fátra Védett Természetvédelmi Területéről (PLA) 1967 január 3-án. A korlátozásnak 6 fontos állami 

természetvédelmi része van. A megulakulása óta a PLA Mala-Fatra adminisztációját 1968-ban, a régióban 

szisztematikus védelme gyakorlatilag megkezdődött. Ezzel együtt, a jó feltételek és ismétlő tudás alakultak ki a 

Mala Fatra felépítésének természetéről. A PLA objektív szervezett igazgatási csapata megfigyeltek és 

vizsgálódtak a régiókban a legcsekélyebb emberi tevékenység befolyásolásával, és később is az egész Krivánska 

Fatra régióban Az eredmény új kiemelkedő ismeretek voltak a geológiai struktúrákban, sok endemikus faj fordul 

elő a növények, állatok és ezek közösségeiben, főként hegyvidéki, alpesi és boreális közösségek, az új típusok a 

növény-és állatvilágban, valamint néhány új fajt fedeztek fel. 

A felfedezések alapján, állam természetvédelmi hálózata szétoszlott. 1983-ban az LPA Igazgatósága javasolta a 

nemzeti parknak LPA újrakategorizálását. A javaslat szerint, az LPA Igazgatósága a kollektív munkavállalóival 

együtt az állami Igazgatóság természetvédelmi munkatársaival kidolgoztak egy projektet a nemzeti parknak, 

melyet sikeresen kommentáltak a vizsgálatok jóváhagyásáról 1984-1987. 

A Mala Fatra Nemzeti Parkot a Szlovák Kormány kinyilvánította a 1988 január 18-tól, az ötödik Szlovák 

nemzeti parknak. A 2. § az NP alapítási céljának definiálása ez: "A cél a megalakuló Nemzeti Park védelme, 

megújítani és becsben tartani a természetes tulajdonságait és a táj szépségeit, a Mala-Fátra régió tekintetében 

egyedülálló kulturális és tudományos jelentőségét, orvosi-, vízgazdasági és esztétikai értékeit". 

A rendelkezés 3. §, a felhasználását, a Nemzeti Park régióit definiálják meg, mint: "/ 1 / A Mala Fatra Nemzeti 

Park régiójában, gazdasági, erdészeti és egyéb tevékenységeket (továbbá csak” gazdasági tevékenységek "), 

lehet tervezni és végrehajtani harmóniában anélkül, hogy megzavarnánk vagy károsítanánk a környezetet , a 

természet és a komplett ország szerkezeti részeként." 

Egyrészt, az LPA újrakategorizálása fokozta a védelmi állapotát az NP területének. Másrészt azonban a 

látogatók száma jelentősen növekedett, mivel nagyobb a népszerűsége és reklámja a nemzeti parkoknak, így 

több a látogató. 

A csúcs Vel'ky Rozsutec (1610 m), mint egy tipikus természeti jelképe a Mala-Fatra-nak, sőt, a nemzeti park 

logójának fő motívuma. 

4.2. Természetvédelmi területek 
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1998-ig a Mala Fatra Nemzeti Park 14 nemzetközi természetvédelmi területet (NNR), és 9 természetvédelmi 

területet (NR) jelölt ki, melyek összterülete 4.799 ha, és 5 természeti emlék (NM), melyek területe 187,1 ha. 

Ezek a kategóriák a nemzeti park területének 11%-át teszik ki, beleértve a puffer zónákat. A nemzeti park 

magzónájában 11 NNR (3.957,9ha) van, 3NR (87,8ha) és 1 NM (80,4ha) amelyek összes területe 4.126,1 ha. 

Három NNR (669,9), 6 NR (83,4 ha), és 4 NM (106,7 ha) található a perifériás Védő zónában, a teljes területe 

860 hektár. 

A természetvédelmi területekben, az ötödik és a legszigorúbb védelmi szintet alkalmazzák, amely megfelel az 

első kategóriának (tudományos tartalékok) a nemzetközi kritériumok alapján IUCN (1969). 

Természettudományi kutatásokat folytattak annak érdekében, tudományos információkat szerezzenek geológiai, 

geomorfológiai, talaj típus, növény és állatvilág tekintetében. 

A legnagyobb és talán a legjellemzőbb Nemzeti Természetvédelmi Terület, Rozsutec (841,3 ha), komplex 

multidiszciplináris bio-ökológiai kutatás végeztek az 1972-1974 és a 1996-1998 években. A csapat mintegy 50 

szakembere, a különböző hazai és külföldi tudományos és akadémiai intézményekből, az összegyűjtött 

adatokból az ökoszisztéma szerkezet változásait kimutatták egy hosszú időbeli skálán. A kutatás eredményeit a 

"Rozsutec" (edits. Janik and Stollmann 1981) tanulmányba tették közzé. Az elsődleges cél a második 

szakaszban a kutatást összehasonlítani a mintaterületek közösségi szerkezetében kimutatott változásokkal az 

elmúlt 25 évben. A kutatást végére 1998 értek. 

4.3. Övezetesség 

Az IUCN kritériumai szerint, a nemzeti park régiójának feltételei megfelelnek, mind a négy nemzetközileg 

megállapított zónának, A, B, C, és D. 

4.4. A Zóna 

„A” zóna jön létre az eredeti természetes ökoszisztémában minirnáli emberi tényezők behatására. Ez magában 

foglalja az összes jelentős élőhely típust, megőrzötteket beleértve, hogy biocentrikus ökológiai hálózatot 

létesítsenek biológiai folyosóval összekötve. Ez a hely nemzeti park központi része 500 m-től 1,709 m 

magasságig. A zóna teljes terület 8,560 hektár, amelyből erdei ökoszisztémák 7,080 ha-on terjed és nem erdei 

ökoszisztémák mintegy 1,480 ha-on. Hét vegetációs zónák (tölgy-bükk, bükk, fenyő-bükk, luc-bükk-

jegenyefenyő, lucfenyő, szubalpin és alpesi) fordul elő. Ezek az erdei ökoszisztémák többnyire már az eredeti 

faj szerkezetét tartalmazza. Ők képviselik az összes fejlődési állapotot, jellemző a magas szintű belső és külső 

stabilitása. Manapság, az erdők 98%-a ebbe az övezetbe van beleértve a védett erdők kategóriáját és az extra 

odaadású erdőket a természetvédelmi célok miatt. A teljes terület 43%-a természetvédelmi. Ez biztosítja a 

hatékony védelmet az ősi ökoszisztémák és az ökológiai rendszerek megtartására, amely speciális kezelést 

igényel a jelenlegi állapotuk és a biológiai sokféleség megőrzésében. 

4.5. B Zóna 

A "B" zóna az „A” zóna külső határa illetve a nemzeti park belső területének határa között fekszik. A zóna 

külső határa a Krivánska Fátra hegyi komplex lejtőjével azonos. A B zóna magassága 370 m-től terjed 1,636 m 

tengerszint feletti magasságba, melynek teljes területe 14,062 ha. A zóna nagy részét (11,450 hektár) erdős 

ökoszisztéma borította a 3-tól a 7. századik. A többit (2,603 ha) az emberi befolyás hatására rétek, legelők és 

egyéb élőhelyek foglalják el. Az erdő legtöbbsége eredeti fajszerkezetű. Jelen pillanatban, a legtöbb erdő 

gazdasági erdő kategóriában van. A többi a védett erdőkhöz tartozik, különös odaadással elsősorban a 

vízgazdálkodás fontosságára. Rétek és legelők a síkságokon és a közepes magasságú helyeken eredeti bükk és 

jegenyefenyő-bükk erdők, míg a hegyek felett és szubalpin övezetben a lucfenyő és a törpe-fenyő közösségek 

alakultak ki. 

4.6. C Zóna 

A „C” zóna a nemzeti park puffer zónájában található. Ezt többnyire nem-erdei ökoszisztéma fedi, jellemzően 

mezőgazdasági területeken alakultak ki a bükk, fenyő-, bükk, éger, kőris és gyertyános-tölgyesek helyén. Ebben 

a zónában számos biológiailag fontos vizes élőhely van, amely számos fontos és kritikusan veszélyeztetett vízi 

élőlény otthona. A biológiai folyosó nagyon fontos ebben az övezetben, amelyek összekapcsolják a Krivánska 

Fatra területét és a környező hegyeket. Ezek a biológiai folyosók nagyon fontosak mint migrációs útvonalak a 

gerinces fajok számát illetően, mert lehetővé teszi a populációk egyedei közötti változást. A végső hatás erősebb 

a populációk génáramlása között, ami segít megőrizni a genetikai variabilitás és a fiziológiai állóképességet. 
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4.7. D Zóna 

A „D” zóna részben a nemzeti park térségben, és részben a puffer zónában van. Jellemző ebben a zónában egy 

mezőgazdaságra módosított táj. A táj erősen befolyásolják az élőhely fregmentáció. Ez jelenti a 

mezőgazdaságilag használt területekre jellemző tájkép esztétikai elrendezése, amelyben a Mala keskeny terasz 

szerű szervezett mezők váltakoztak rétekké, legelőkké és erdőkké. Egyedülálló ebben zónában a nagy számú 

települések eloszlása a magányos tanyákban, csoportokban, vagy városi integrációkban, ahol az eredeti népi 

építészetet sikerült megőrizni. 

4.8. Környezeti nevelés 

Az Igazgatóság szervez egy nemzetközi versenyt és kiállítást, Ekoplagát (Ecoposter), a környezetvédelmi 

plakát, a téma a természetvédelem és a környezetvédelem. A verseny megrendezésre kerül három éves 

időközönként Zilina-ban és több mint 25 éve szervezik. Az előzetes plakátok gyűjteménye vándorkiállítás 

jelennek meg, amely az ország számos galériájába eljut. 

Az Igazgatóságnak van egy Információs Látogatós Központja Štefanová falujába. Az információs központ 

kellékei a látogatók számára, például az eladás népszerűsítő anyagai, előadások, filmek és környezetvédelmi dia 

bemutatók. A jövőbeli célja az Igazgatóságnak, hogy három további információs központ legyen Terchová, 

Trusalová, és Zázrivá falujában. Helyüket az információs rendszerben és a környezeti nevelésbe lehetetlen lenne 

helyettesíteni. 

A nemzeti parknak számos tanösvény van, amelyek nagyon fontos részei a környezeti nevelésnek. Tanösvények 

mentén épültnek a legforgalmasabb turista útvonalak. A tanösvény "Látogatói Információs Központ - 

Štefanová" koncentrált megfigyelése, a természet és a tanulás alapvető az ökológiai szempontjából, mielőtt 

belépnek a nemzeti park turistaútjára. A tanösvény "Štefanová-Diery-Boboty" hossza 8 km és 13 információs 

jelzőtáblát tartalmaz. Információt nyújt a növény-és állatvilág természetes ritkaságairól, a régiók elrendezéséről, 

a hegyek geológiai szerkezetéről, az ökológiáról és a természetvédelmi problémákról. A Mala Fatra Nemzeti 

Park déli részén, Varín falu közelében, van a 16 km hosszú "Varín" tanösvény. Információk mutat a Mala Fatra 

régió település történetéről, az élet, életszínvonal, és a természetrajzra jellemzően. Ösvény mentén két fontos 

középkori vár van, Óvár és Sztrecsnó. 

Az Igazgatóság hosszú távú célja volt egy kiállítás létrehozása, amely bemutatja a nemzeti park természetének 

szépségét és egyediség. Ezt a szerepet a Rrasnany faluban lévő Povazské múzeum teljesítette, amelynek 

folytonos természeti és történelmi kiállítása van. A múzeum puffer zónában egy reneszánsz-barokk kastélyban 

helyezkedik el. Ez nyilvánosan elérhető munkanapokon és hétvégén. 

4.9. A Nemzeti Park Igazgatósága 

A Mala Fatra Nemzeti Park Igazgatósága egy független működési szerv. Ez egy állami finanszírozású szervezet, 

amit a Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma irányít. Jelenleg, 17 ember dolgozik az 

Igazgatóságba, amely a jövőben esetleg növekedik, legfeljebb 22 főre. Az igazgatósági hivatal Varín-ben 

található, Zsolna kerületében. Az Igazgatóság négy osztályra bomlik: 

A Génállomány Védelmének Osztálya, a Gyakorlati Menedzsment Osztálya, a Környezeti Nevelési és a 

Pénzügyek Osztálya. 
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Cím: 

Malá Fatra National Park Administration 

Námestie Sv. Floriána 

013 03 Varín, Slovak Republic 

Telefon: ++421 89 692 334, vagy 692 311 

Fax :++421 89 692 101 
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13. fejezet - MURÁNYI FENNSÍK 
NEMZETI PARK 

1. 

 

 

2. I. TERMÉSZET 

2.1. Geomorfológia és geológia 

A Murányi fennsík Nemzeti Park egy adott karsztos típusú területet képvisel a Szlovákia nagy védett területi 

rendszerében melynek következtében sajátos növényi és állati közösségek fejlődtek, sajátosak az emberi 

települések és a természeti erőforrások felhasználása. A terület kiterjedése 203,18 km2 (20,318 hektár) és a 

puffer zóna 216,98 km2 (21,698 hektár). A Nemzeti Park (beleértve a puffer zóna) régiójába található Banská 

Bystrica (három kerület: Revúca, Brezno és Rimaszombat). A legalacsonyabb fekvő területe a Nemzeti Parkhoz 

közeli a Murány falu(400 m), a legmagasabb része Fabova hol'a (1,439 m). A puffer zóna legmagasabb csúcsa 

Stolica (1,476 m), ami szintén a legmagasabb csúcsa a Szlovák Érchegységnek. 

A Murányi fennsík Nemzeti Park alsó része ismeretlen kristályibolya palákból áll, valószínűleg a Paleozoikum 

korból, gránitok és azok változatai a paleozoikum korból elsősorban meszes sziklák Mezozoikum Formációi. Az 

alsó ősi részen gránit, homokkő és könnyű kvarcit egység alakult ki, magasabb alochtonous egység a tengeri 

környezetben, és overtrust az alsó egységben. Ezek vöröses-barna homokkövek és palák, fölöttük van márga, 
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világos színű palák és homokkő, magasabb tartalmú meszes összetevővel és a középső triász kor szélesebb 

kiterjedésű mészkövei. A Murányi-fennsík mészkőből és dolomitokból alakult ki a felső triász és jura 

rendszerekben, harmadidőszakban üledékek képződése a Nemzeti Park északi és észak-keleti részén, felsőfokú 

vulkanikus sziklás és vulkánok alakultak a Föld mélyéből (fe Kl'ak) és a Quaternery Formációs üledékek (főleg 

a Garam völgyében). 

A Nemzeti Park két fajta megjelenése: karsztos egység található a Murányi triász mészkövein és a nem-karsztos 

egység, elterülő kristályibolya palák, gránitos és Neogén üledékek. A Murányi fennsík része geomorfológiai 

szempontból a Szepesi-gömöri karszt és négy morfológiailag különböző része. A keleti részt szoroson alkotja 

Svermovo egy keskeny sávja a mezozoikum eredetű Besník hágó megfeszítésének, Červená Skála falujától 

keletre. A mészkő övet szétválasztják a keresztirányú alochtonous völgyek autonóm emelkedett síkságokban 

(Homol'a, Dlhy vrch, Nad Rohácom). Feltűnő felszín alatti karsztos képződmények jöttek létre az alochtonous 

patakok kedvező körülményeiből. Meredek sziklás vagy köves lejtők érvényesülnek sok erdővel borított 

területen. 

Egy tipikus karszt síkság jó állapotú karsztos formációja van a tengerszint feletti 1,000-1,200 m magasságba, 

Červená Slcala falu és Hrdzavá völgye között. A síkság perifériáján vannak meredek sziklás lejtők is, és a síkság 

megoszlik karsztos és folyóvízi karsztos mélyedésekre. Az Észak-sikság perifériájának magasabb emelkedési pl 

Kl'ak (1,409 m) csúcsa andezit sapkákkal. Nincsenek felszíni vízfolyások a síkságon. A síkság perifériái 

megoszlanak 150-200 m mély völgyekre az északi részeken. Néhány szoros jellege (Havraník, Sviniarka, 

Slaniniarka, Tmavá). A legérdekesebb Havraník vízesések és nagy karsztos ösvények és katlanok. A síkság 

süllyedésének perifériáján 200-500 m magas dombok vannak a környező völgyekben. A dőlés több mint 30 °-

os, sziklás dombok érvényesülnek, különösen a déli részeken. 

A Murányi fennsík karsztvidéke, az egyik legjelentősebb területe a Nyugat-Kárpátoknak, egyéni mind 

morfológiai és hidrológiai szempontból a környezetben található nem-karsztos képződményei miatt. Nagyon sok 

víznyelő található melyek átmérő a több mint 200 m, a Murányi fennsíkon több tucat méteres mélység van. 

Vel'ká lúka forma a maradék periféria hanyatlása (semipolje). Vannak még karsztmezei vertikális repedések, 

láthatunk még szakadékokat. A leghíresebb a Bodolová (33 m), Vel'ká Stozka (24 m), Jelenia (55 m), Singliarka 

(20 m), a legmélyebb Michnová (105 m). Vízszintes barlangok Bobacka (több mint 3000 m hosszú), Zlatnica 

(150 m) és a puffer zónában a legnagyobb barlang Homol'a (több mint 2.000 m). A jellegzetes karsztosodás 

nyugatra folytatódik a Rima folyóval a Tisovec karsztban, különösen Suché Doly-ban. Jelenleg mintegy 40 

víznyelő van. Suché Doly kifolyik a Teplica karszt forrásával a Furmanec völgybe. A bonyolult felszín alatti 

labirintus mintegy 800 m hosszú és részben elárasztotta a víz. Összesen mintegy 150 földalatti karsztos 

képződmény található a Murányi fennsík Nemzeti Parkjában. A leghíresebb barlangok Bobacka és Teplica. A 

barlangok Singliarka és ľadová (alább Vrbjarka), jégbe van egész évben. Ladová jama-ban a jég nyár végén 

olvad el. 

2.2. Éghajlat 

A nemzeti park területén, kellemes éghajlatú átmeneti öv található a tengerparti és a kontinentális éghajlat 

között. A hűvös régió a hegységekben képviselteti magát, a hűvös helyen a hőmérséklet 10-12 ° C júliusban. A 

mérsékelten hűvös területen az átlaghőmérséklet 12-16 ° C, júliusban kisebb. A Nemzeti Park területének déli 

része mérsékelten meleg régió, felföldi és nagyon párás. A hűvös régió foglalja a terület körülbelül 80%-át. 

Murányi-fennsík védve van az Alacsony Tátra magasabb és nagyobb vonulatai által. Nyáron gyakran vannak 

hőmérsékletváltozások. A síkság nagyon gazdagon tagolt felülete által létre jött saját éghajlata. Az éves átlagos 

levegő hőmérséklete Murány-ban 7,4 ° C, a Vel'ká Lúka 5,4 ° C, a Telgárt 4,7 ° C. Az éves átlagos napsütés 

mintegy 1,500 óra a Garam völgyében, 1,500-1,600 óra Nemzeti Park déli völgyének perifériájában és mintegy 

1,650 óra a hegyvonulatokban. 

2.3. Hidrológia 

A hidrológia szempontjai, a Murányi fennsík Nemzeti Park területéhez tartozik a Garam és a Sajó vízgyűjtői. A 

Garam folyó északon, és a Sajó folyó mellékfolyói - Murány folyó és a Rima folyó a déli rész közepén, a 

felszíni és felszín alatti vízelvezető rendszer vízgyűjtő területét képviselik. A Garam folyó közepes alpesi típusú. 

A Nemzeti Parkban a felszín alatti vizek kiáramlása sokkal jelentősebb, mint a felszínieké. A felszín alatti vizek 

kifolyásai legjelentősebbek a Murányi fennsík mészkő szikláinak komplexumába. A Nemzeti Park délkeleti 

részén a Tisovec város és Červená skala faluja között van 11 fontos karsztforrás. Tisovec városához közel, a 

murányi vetődésen, ott van az ásványvíz forrása "St'ávica", ami földszerű, meszes és hideg. A Murányi fennsík 
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területéhez tartoznak Szlovákia legjelentősebb víz alatti tározói. Lényeges része a fontos források alkalmazása, 

főleg a murányi csoport vízellátó rendszerénél, részben más jellegű vízellátásnál. 

2.4. Talaj 

A területen az erdős talajok dominálnak. Az erdőtalajokon belül 6 kistársulást lehet elkülöníteni, amelyek 

sziklák vagy dombok által vannak besorolva. 1. A talajok egyesültek kristályosodás és Paleozoikum üledékek 

által – Cambisols (barna erdőtalaj) és podzolosok (kb 40%-a az erdőtalajoknak); 2. A karsztos fennsík talajai 

egyesültek dolomit-mészkő, vörös szikla gyakran lősz anyagokkal – terrae calcis talaj; 3. A talaj egyesült a 

meszes sziklákkal a lejtőkön - rendzinás és pararendzinás, protorendzinás és lithosols – nyers karbonátos talaj; 

4. A talajok egyesülése a vulkanikus sziklákkal- cambisols és andosols; 5. A cambisols egyesülése kevés 

agyagon és homokkőn; 6. A fluvisols(hordalékos talaj) és antropik talajok egyesülése Tisovec város területén a 

meglehetősen szűk patakok mentén. A földet, amelyet ki lehet használni a mezőgazdaságban mintegy 13%-a a 

Nemzeti Park teljes területének. A talajok speciális csoportja, rangsorolva többnyire rendzinas, mészkövekből és 

dolomitokból származik. az említett típusú talajok hozama relatívan jó rétek és legelő alapok, a nem túl meredek 

részeken. Ezeket hagyományosan alkalmazzák. 

2.5. Flóra 

Az Murányi fennsík fejlődésében elért információit a legfiatalabb földtörténeti múlt bizonyítja, hogy a 

végbement folyamatok, zavaró emberi beavatkozás nélküliek voltak, amelyek csak az elmúlt évszázadban 

nyilvánultak meg, meglehetősen korlátozottan. Ez nagy jelentőségű terület, mivel példaként bemutatja, a 

természetes terület fejlődését a Nyugat-Kárpátok részén. A nagy területek melegkedvelő és hideg szerető 

képződményei az előző időszakban az erdők fő terjedése a jégkorszak után folytatódott itt. Rendkívüli helyzet, 

hogy sokszínűsége és számos faj jelenlétével a Murányi fennsík a legértékesebb a Szlovákiai területek közül. 

Földrajzi helyzete és közelsége az Alacsony-Tátranak, amit ebben az időkben gleccserek borítottak, közvetlen 

kapcsolata volt növényföldrajzilag a növényzet jelentős módon való terjedésének a Garam és a Hernád völgyek 

mentén, a Barbolica mészkő híd csatlakozása a Murányi planina a Volovské vrchy-hez, valamint a Rima és a 

Murány széles nyitott völgyeik, amelyek kapcsolódnak a Szlovák Karszt területekkel melyek nagy szerepet 

játszottak a Murályi fennsík növényzetének fejlődésében. A növényvilág változása és fajgazdagsága - körülbelül 

1,150 növény. A Harmadik Szikla Alakzatok fajaiból (relikviák) a legfontosabb a Daphne arbuscula, amely 

azonos a paleostenoendemite korral. A régióban szintén megtalálható a Kárpát-endemites legdélibb lelőhelye - 

például Delphinium oxysepalum, Campanula Carpatica, Saxifraga wahlenbergii, Soldanella Carpatica , Festuca 

tatrae, Pulsatilla subslavica, Hesperis nivea és a többi. Valamint az egyéb 50 alpesi fajok visszamaradt 

dokumentuma, amely ott volt az örök zónában, állandó hóba 1.000 m felett, amikor a felső határerdő tengerszint 

feletti 250-300 m magasságába volt. Például Ranunciihis alpestris, Sorbus chamaemespilus, Dyas octopetala, 

Bartsia alpina és egyéb alpesi fajok csoportja. Szintén szubalpin fajok bőségesen képviseltetik magukat a 

Murányi fennsík területén, mint a Delphinium elatum, Polemonium coeruleum, Homogyne alpina, Adenostyles 

alliariae, Doronicum austriacum, Luzula sylvatica és mások. Több mint 40 melegkedvelő faj található meg a 

déli lejtők lábainál. A Nemzeti Parkban több mint 70 xerotherm faj van, melyek a déli lejtőkről tölgyerdőkkel 

kerültek a magasabban fekvő helyekre (egCornus mas, Cerasus malialeb, Chamaecytisus hirsutus ssp. Ciliatus 

és Spiraea média). 

Rendkívül érdekes a Hrdzavá völgyben az a hely, melynek a magasságban 750 m a tengerszint felett, ahol a 

mély köves talaj keveredik a fim hóval, ott láthatjuk a Pinus mitgho eredeti növekedését a vöröses tőzeg moha 

vastag szőnyegével, különösen a Sphagnum rubellum alatt. Szintán Oxycoccus microcarpus, Drosera 

rotundifolia, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea és Larix decidua ott nő. A Furmanec völgyben Waldsteinia 

trifolia ssp. magicii és Poludnica Erythronium dens-canis alatta megtalálható a lokalitás őshonos jellege. 

Lonicera alpigena kizárólag egy helyen található meg és ebben az időben ez az egyetlen felfedezett település a 

Szlovák Köztársaságban. 

97 védett, 35 endemikus és subendemikus, köztük 3 Nyugat Kárpát paleoendemikus növényfaj nő a Murányi 

fennsík területén. 

2.6. Fauna 

A Murányi fennsík állatvilágát jellemezni lehet számos nyugat-Kárpátoki mountanous és submountanous 

zoonózisokkal beleértve az összes jelentős képviselőjét az alpesi relikvia és őshonos állatoknak. Sokszor ez a 

marginális délkeleti határa a létezésüknek. Bogarak és pillangók jelentik az egyik legnagyobb számú fauna 
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összetevőjét a Nemzeti Parknak. Jelentős gerinctelenek fajok élnek a hegyi rétektől a karsztos síkságig. 

Erdősztyepp élőhelyek gazdagok bogarakban, lepkékben, kétszárnyúakban és pókokban. 1993-ban ott fedezték 

fel Rhipidius quadriceps az új bogár fajt a Szlovák Köztársaság területén. A barlangok, víznyelő és a barlang 

belsejének állatvilága nagyon érdekes. A ragadozó emlősök közül ott él az Ursus arctos, Lynx lynx, Canis 

lupits, Vulpes vulpes, Felis sylvestris, Meles meles, M. foina és Lutra lutra, mint egy ritka faj. Szintén érdekesek 

a kis nyugat-Kárpátok rágcsálói Pitymys tatricus és számos denevérfaj. A ragadozó madarak képviselői Buteo 

buteo, Falco tinnunculus, nemzetség 3faja Accipiíer, ritkán a Pernis apivorus, szintén nagyon ritka sólymok 

Falco cherrug és Falco peregrinus. A sasok képviselői Aquila chrysaetos és Aquila pomarina. Az erdőkben 

található szárnyasok Tetrastes bonasia és ritka a Tetrao arogallus. 

151 védett gerinces faj él a Murányi-fennsík területén - 1 Cyclostomata faj, 7 kétéltű faj, 7 hüllőfaj, 98 madár faj 

és 38 emlősfaj. 

A vadakat képviseli elsősorban a gímszarvas (Cervus elaphus) és az őz (Capreolus capreolus). Az Nemzeti Park 

egész területén él vaddisznó (Sus scrofa), és nem sok mezei nyúl (Lepus europaeus), 

A Garam vízgyűjtő képvisel egy autonóm pisztráng régiót. Szintén, a Rima vízgyűjtő egy antonomous pisztráng 

övezetet képez, valamint a Murány vízgyűjtők, Zdychava és a Murányi Lehota víztároló. 

3. II. EMBEREK ÉS TERMÉSZET 

Komplex történelemi szempontból, a Nemzeti Park területén található Gömör, Malohont és a Felső-Garam 

régió. Ezek a területeket már lakottak voltak a prehisztorikus időben. Ám a Nemzeti Park soha nem volt 

állandóan lakott. A Murány vár fontos szerepet játszott a terület beépülésének folyamatában és a természeti 

erőforrások kiaknázásában 13-tól a 18. századig, a Tisovec feletti vár (Hradová) nem volt jelentős befolyással. 

A 18. század közepétől a murányi lakatlan volt. 

Az eredeti szlovák lakosság mellett a Nemzeti Park természetét befolyásolta lényegesen intenzívebb irányú 

elmozdulással a Valachian gyarmatosítás a 15.-17 században. A kezdeményezése és a települések további 

fejlesztése lehetővé tette a természeti erőforrások kiaknázását, különösen ásványi anyagokét és az erdőkét. Ettől 

eltekintve, vadászok, gazdálkodók, bányászok és a vaskereskedők fokozatosan megjelentek a régióban. A 

bronzkori híres Kijatice kultúra származott innen, amely jelentősen befolyásolta Európa nagy részét. Már a 13. 

században az úgynevezett szlovák égetőkemencék kifejlődtek a régi mezei akna kemencék alapján, amely 

kemencék a 17. és a 18. századból származnak, ott volt sok égetőkence, kályha, fűrészmalmok és más 

bányászati létesítmények a jelenlegi Nemzeti Park perifériáján. A legnagyobb a Magyarország-Coburg és a 

Rimamuráh Vasérc Társaság - alakult ott. A vas feldolgozás mellet, az üveggyártás és egyéb kézművesség 

fejlődött, csakúgy, mint a papír és cellulóz malmok, kerámia ipar, tégla növény-és fazekas műhelyek. A múlt 

század különösen a vegyi-és magnezit feldolgozóipar lett jelentős az összes államnak. A megállapított tények 

alapján azt mondhatjuk, hogy ez a Gömöri rész igen fejlett gazdaságilag időtlen idők óta, és a 

településszerkezete megfelel a fejlődésnek. Több virágzó város a múltban elvesztette prominens pozícióját, és 

vált kis jelentéktelen közösségé. Megmaradt a város tervezése és építészeti jellege a hegyes völgyes 

településeknek, az emberek szén gyűjtéssel való foglalkozása fennmaradt a mi napig Murányi Zdychava - 

Kokávka, Murányi Huta, Kackava, Roveň, Hrdzavö és Zbojská. Új szabadidő létesítmények, amely társasági és 

a családi házas beépítés (Lucanské, Bánovo, Kopacno), a nem megfelelő várostervezés, építészeti értékek és 

negatív zajhatás kiküszöbölése a vidék természetes szerkezetével. Elsősorban, nem szórakoztató létesítményeket 

kell építeni a Nemzeti Park területére. 

A bányászat, már nem gyakorolható a Nemzeti Park területén a Murányi fennsík legidősebb ipari környékén. 

Amennyiben az ipari termelés érintett, a munkálatok a Felső-Garam régióban és Tisovec-ben a legfontosabb 

jelentőségűek, ám a termelés szennyezi a levegőt és a vizet. Ami az energia létesítményeket illeti, az elektromos 

vezetékek negatív hatással vannak a természetre a Nemzeti Park területén. A transzport nem volt jelentősen 

negatív eddig, mégis negatívan érinti a muranyi vidék környezetét - Červená Skála és Tisovec - Pohronská 

Polhora. 

Jelenleg csak mészkövet használnak az összes ásványból a régióban. Vannak működő kőbányák Červená Skála 

(mészkő), Murányi (dolomitos kavics), Tisovec (mészkő), Pohronská Polhora - Zbojská (seritic palatábla). 

A mezőgazdaság a legrégebbi gazdasági tevékenységek közé tartozik a Nemzeti Park területén, de főleg a 

védősávban. A föld, alap jellemzője az alacsony szántó és az uralkodó fűfélék állandó növekedése. 

Növénytermesztési szempontból, a legtöbb föld hegyvidéki és csak kis része tartozik a hegyvidék feletti részek 

kategóriájába. Állattenyésztési szempontból, a föld a hús-tej szférába tartozik. A szarvasmarha és a tehenek 
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tenyésztése uralkodik a Felső-Garam régióba, a Tisovec és Revúca régióban a tehenek és juhok tenyésztése 

uralkodik. Szarvasmarhák, juhok és tehenek panírozása már hagyományos ebben a régióban. 

Erdők borítják 85%-ban a nemzeti park teljes területét 17,182 hektár (a puffer zóna nélkül). Ebből, 

erdőterületből 32% (5,474 ha) a védelmi erdők kategóriában, 4%-os (662 hektár) képviseli a speciális karakterű 

erdőket és 64% (11,046 hektár) a gazdasági erdők, ahol a fő funkció a fakitermelési. A Nemzeti Park déli 

részében a bükk uralkodik, az északi része lucfenyő. A Nemzeti Park legelterjedtebb gazdasági komplexuma a 

jegenyefenyő erdők és luc erdők, a második helyet foglalja el a gazdasági komplexum által a rendkívül 

kedvezőtlen és a havasi helyzetekben (védő erdők). A természet védelmét leginkább sújtó legnagyobb probléma 

az erdőgazdaság számára, a hozzáférhető erdőállományok (erdei utak építése), és a megújított fa kiaknázása. 

Utazási és kereskedelemi szempontból a Nemzeti Park területét viszonylag kis mértékben érintik az emberek, 

mert annak közeli szomszédjaába vannak a vonzóbb Alacsony-Tátra-hegység, Slovensky raj és a Slovensky 

kras. A Nemzeti Park területén a megfelelő kommunikációs vonalak nem hozzáférhetőek, a turistaút hálózat is 

elég vékony és nincsenek élelmezési, vagy vendéglátó-ipari egységek. Az elmúlt években az egyedi víkendház 

építését kezdték fejleszteni, de most ezt szabályozták. Az élelmezési és vendéglátó-ipari egységek vagy sport 

területek, szabadidős területek fejlesztési lehetőségeire koncentráltak a Nemzeti Park puffer zónájában, 

különösen közeli környező városok és falvak. 

A Murányi fennsíkot először a pásztorok fedezték fel a 14. században. Az ezüst kutatásáról szóló adatok a 16. 

századból valók. Sok barlang ismert volt a 19. században. Azonban, szisztematikus kutatását a természetnek, a 

két világháború közötti időszakban a 20. században kezdték, de különösen a második világháborút követően. A 

növények azonosítása a 19. század kezdődött. Ludwig Greiner jelentős személyiség volt az erdőgazdálkodás 

terén - dolgozott Coburg erdőiben a murányi Lordoknak több mint 50 évet. A fordulat a 19. és a 20. század 

közepén és a 20. század elején volt, a Murányi fennsík területét a botanikusok egy egész sora vizsgálta. Jelenlegi 

flóra (beleértve az erdők) a legjobb vizsgált komponense az összes természetes elemnek. Csak kevés 

információnk van a faunáról a 19. századi Nemzeti Park területén - a helyi faunát intenzívebben a harmincas, de 

különösen a század ötvenes évei óta vizsgálják. 

4. III. TERMÉSZET MEGŐRZÉS 

Pavel Sillinger volt az első, aki azt sugalta 1938-ban, hogy a Murányi fennsík régióját védeni kell. A 

természetbarátok és a szakértők erőfeszítései végül azt eredményezték, hogy a területet kihirdették Tájvédelmi 

körzet kiírás által No. 9. 1977-ben. 1997 Október 1 óta a Murányi Nemzeti Park rendeletének megalapítása, No. 

259 1997 a Szlovák Köztársaság Kormánya által. 

A szervetlen természet ápolási hatályán belül az együttműködést a tudományos szervezetekkel a levegő és a 

talaj szennyezésében kutatással kezdte el. A kiterjedt kutatások és kísérletek egy ritkább növényfaj Daphne 

arbuscula vizsgálatával kerültek sorra. Nagy figyelmet fordítottak a teljes genetikai alapszervezetek 

megőrzésére¬beleértve a fákat,s a fák külső erdejeit. 

A természetes ökoszisztémák védelme érdekében a Murányi fennsíkon 10 nemzeti természetvédelmi területet, 

13 természetvédelmi és 1 védett területet jelöltek ki (beleértve a puffer zóna a Nemzeti Park). 

A Nemzeti Park igazgatósága megalakította a Tájvédelmi Terület Igazgatóságát, amely 1978 Április 1-el 

megkezdte működését. 1998 Januárjáig 7 tisztviselők dolgozott az Igazgatóságban. Információs központ vagy 

múzeum nem létezik. 

A Murányi fennsík jellege megőrizte természetes szerkezetét a sok száz éves ásványi erőforrások és az erdők 

kizsákmányolása ellenére. Az a tény, hogy a régiót nem érinti a várostervezés és a turisztikai szakma kis 

fejlődése, a Murányi fennsík Nemzeti Park legnagyobb vagyona. 

 

 

 

Cím: 
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14. fejezet - NEMZETI PARK/KELETI 
KÁRPÁTOK BIOSZFÉRA 
REZERVÁTUM 

1. 

Szlovák Köztársaság 

Alapítva: 1977 Vychodné Karpaty Védett Tájegység 

1993 Keleti Kárpátok/East Beskid Bioszféra Rezervátum, 1997 Poloniny Nemzeti Park 

1999 Keleti Kárpátok Bioszféra Rezervátum (Lengyelország/Szlovákia/Ukrajna) 

2. I. TERMÉSZET 

2.1. Földrajzi elhelyezkedés 

A Poloniny Nemzeti Park (továbbiakban NP) és a Vychodné Karpaty/ Keleti Kárpátok Bioszféra Rezervátum 

(továbbiakban BR) Szlovákia legkeletibb részén helyezkedik el, három európai ország – Lengyelország, 

Szlovákia és Ukrajna - politikai határának csomópontján. A földrajz és ökológia szempontjából a területe 

megegyezik a Nyugati Kárpátok és a Keleti Kárpátok geoszisztémájának és ökoszisztémájának fontos 

átmenetével, amelyet tisztán tükröznek a növény- és állatpopulációk megoszlása és az egymást fedő biotikus 

társulások. A Kárpátok vidékének határokon átívelő összekapcsolódása megfelelő kifejeződést talált a nagy 

kiterjedésű természetvédelmi területek alapításában, amelyben minden országot érint, és később ez vezetett 

ezeknek a területeknek az egyesüléséhez az UNESCO bioszféra rezervátumának szárnyai alatt. 

2.2. Földtan 

A NP és BR alapkőzetét majdnem teljesen a késő krétakor és a paleocén kor Dukla egységének flis sziklái 

alkotják. Homokkövek és agyagos kőzetek különböző méretű és színű szemcséi több mint 5000 méter mély 

rétegkomplexeket alkotnak. A terület lejtőinek többségét diluviális agyag és agyagos-homokos vályogtalajok 

valamint törmelékrétegek borítják. Mélységük eltérő, a legnagyobb felhalmozódás az előhegységekben 

található. A nagyobb folyamok völgyeinek fenekét fluviális homokos talajok és kavicsok borítják. A patakok és 

a nagyobb völgyek találkozásánál proluviális rétegek alluviális tölcsérei találhatók. Ezeken az új keletű 

folyóüledékeken kívül vannak régi folyóteraszok is a régióban. Ennek kitűnő példája az Ulicka és Hlboky potok 

folyamok egybefolyásánál lévő terasz. 

2.3. Geomorfológia 

Bár a flis alapkőzetek különböznek a hosszú távú eróziós és denudációs folyamatokhoz való ellenállásukban, a 

régió általánosan tipikus egyenletes flis domborzattal rendelkezik. A Lengyelországgal határos hegygerinc, 

nagyrészt a Bukovské Hills mentén, uralja a tájat. Magassága 797 m-től és 1208 m-ig terjed a lengyel, szlovák, 

és ukrán határ mentén. A nyugat-keleti gerinctől számos kisebb hegygerinc nyúlik déli irányba. Ezek közül a 

Vel’ky Bukovec a legmagasabb (1012 m). A Bukovské Hills magaslatainak és domborzatának változatosságát 

hangsúlyozza a számos többé-kevésbé elkülönülő hegyhát – mint a Maly Bukovec (830 m), Príkry (952 m), 

Stinská (1092 m), Kucalata (917 m) – melyeket völgyek választanak el egymástól (Ruské, Runina, Nová 

Sedlica, Rusky Potok és Ulic). A NP és BR legalacsonyabb pontja (200 m) au Ulic völgyben van, ahol az Ulicka 

folyó kifolyik Szlovákiából. Az NP és BR nyugati része a Laborecké Hegyvidéken található (600-800 m). 

Domborzatuk tükrözi a viszonylag kései kialakulást és az alapkőzet ellenállóságát és struktúráját. 

2.4. Talajok 
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A cambisol és luvisol talajok a flis homokköveken és agyagköveken dominánsak a NP-ban és a BR-ben. 700 

méter alatt alapjuk telített, míg nagyobb magasságokban telítetlenek, agyagostól az agyagos-vályogig. 

Alacsonyabb tengerszint feletti magasságon, a mezőgazdasági területeken a barna és illimerik talajok 

dominálnak. Sok helyen mezőgazdasági művelésre alkalmatlan anaerob, vízzel telített talajok vannak, amelyek 

mocsarasodásra hajlamosak. Ezeknek a talajoknak a nagy része savas vagy erősen savas. A pH középértéke a 

magasság emelkedésével csökken: 5,2-ről 4,9-re 250 és 500 m között, egészen 4,6-tól 4,8-ig 500 és 900 m 

között, és még lejjebb 4,0-től 4,3-ig 900 és 1000 méteres magasság között. 

Ahogy a flis alapkőzet gyorsan elmállik, a talajokat erózió veszélyezteti, különösen a vízerózió. Az átlagos 

potenciális talajveszteség a NP-ben és BR-ben 32,7 m3.ha-1.yr-1. Gyakoriak a földcsuszamlások, különösen az 

agyagos alapkőzetű lejtőkön. Általánosan a flis alapkőzetek mállástermékeinek abból a tendenciájából erednek, 

hogy nedves környezetben megduzzadnak, és azután lecsúsznak. 

2.5. Vízrajz 

A lengyel határ hegygerince a Balti- és a Fekete-tenger közötti európai vízválasztó. A Keleti Kárpátok BR 

szlovák részét a legyező alakú Ulicka, Ublianka, Zbojsky potok, Cirocha és Udava vízgyűjtők csatornázzák, 

amelyek folyamai a Bodrog folyót táplálják. A flis alapkőzet alig vízáteresztő, egy kis talajvízzel, ezért a 

forráskiömlések alacsonyak. A régiónak nagyon alacsony a felhalmozó képessége, a gyakori erdők ellenére. A 

rövid, erős záporok és a hóolvadás gyakran eredményez rövid távú gyors lefolyásokat, nagy áradásokkal. Ezzel 

szemben néhány folyam kiszárad a szárazabb periódusokban. Hogy minimalizálják az áradási csúcsokat és 

lehetővé tegyék a felszíni vizek használatát, 1987-ben megépítették a Starina víztározót a Cirocha folyón. Ennek 

térfogata 60 millió m3, és Kelet-Szlovákia nagyobb városait látja el ivóvízzel. 

2.6. Éghajlat 

Az éghajlat tükrözi a domborzat változatosságát. A szlovákiai éghajlati osztályozásnak három zónáját 

ismerhetjük fel. A meleg éghajlati öv, 7-8°C-os éves hőmérsékleti középértékkel, és 800 mm-es átlagos éves 

csapadék maximummal a Cirocha és Ublianka völgyek alacsonyabb fekvésű részein. A mérsékelten meleg 

éghajlati öv 400-tól 800 méterig terjed, éves hőmérsékleti középértéke 5°C, és az átlagos éves csapadék 900 

mm. A régió legmagasabb részei a hideg éghajlati övbe tartoznak, éves hőmérsékleti középértéke 4-5°C, átlagos 

éves csapadékmennyisége 1000 mm feletti. 

A hőmérséklet júliusban a legmagasabb, amikor a maximum középhőmérséklet 20,2-től 24,2 °C-ig terjed, 

magasságtól függően. A leghidegebb hónap a január, a középhőmérséklet minimuma -8,6 és -8,2 °C. Csapadék 

egész évben előfordul, és általában meghaladja a párolgást. Az uralkodó szélirány északnyugati és délnyugati, a 

hegygerincek irányát követve. A szél a völgyek mentén fúj, és függőlegesen a hegygerincek és szorosok felé 

fordul. 

2.7. Vegetáció 

Az NP és BR faunája fajokban gazdag és biogeográfiailag kiemelkedő. A Bukovské Hills botanikai határterület 

a Keleti és Nyugati Kárpátok között. Ezt tükrözi elsősorban a különböző Keleti Kárpátokban endemikus fajok 

megjelenése, amelyek az NP és BR területén érik el nyugati határukat. Más fajok, mint a francia len (Linum 

trigynum) és az erdei iszalag (Clematis vitalba) északi határukat érik el itt. Egyéb jelentős fajok a bojtorjánsaláta 

(Lapsana intermedia) és a Hacquetia epipactis északnyugatról. Egy részletes felmérés az edényes növényekről 

körülbelül 1200 fajt azonosított a Keleti Kárpátok BR szlovák részén, melyek közül sok veszélyeztetett 

valamilyen mértékben. A természetvédelmi terület florisztikai gazdagságát tovább hangsúlyozza az 1200 

gombafaj ismert előfordulása (Ascomycetes és Basidiomycetes), több mint 350 moha (Bryophyta) és több mint 

200 zúzmó. 

2.8. Erdei társulások 

Az erdők a vegetáció leggyakoribb típusai. A bükk (Fagus sylvatica) dominanciája tükröződik a Bukovské Hills 

nevében: Bükk Hegység. Az erdő típusok változatossága a mezoklimatikus feltételek különbözőségét tükrözi a 

természetvédelmi terület 1000 méter feletti magasságú területein. Tölgy-bükk erdőket az alacsonyabb és 

melegebb helyeken találhatunk. A domináns fajokon kívül, mint név szerint a tölgyek (Quercus robur, Q. 

petraea) és a gyertyán (Carpinus betulus), ezek az erdők magukba foglalják a juharokat (Acer platanoides, A. 

campestre) és a hársféléket (Tilia platyphylla, T. cordata). A gyepszinten a bükksás (Carex pilosa) az uralkodó, 

alacsonyabb tengerszint feletti magasságban megtalálható fajokkal társulva, mint a kéküstökű csormolya 
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(Melampyrum nemorosum), a szagos müge (Galium odoratum), a sárga árvacsalán (Galeobdolon luteum), 

valamint a ritka fajokkal, mint az erdélyi csillagvirág (Scilla kladnii), Hacquetia epipactis, a pajzsos boglárka 

(Ranunculus cassubicus) és a farkasbogyó (Scopolia carniolica). 

A régió nagy részét bükkerdő borítja, olyan jellegzetes fajokkal, mint a fogasírek (Dentaria bulbifera, D. 

glandulosa), a nyúlsaláta (Prenanthes purpurea), hajperje (Hordelymus europaeus), hegyi csenkesz (Festuca 

drymeia) és a hegyi veronika (Veronica montana). A jegenyefenyő (Abies alba) magasabb és nedvesebb 

területeken fordul elő. A több humuszt tartalmazó helyeken és a törmelékkúpokon nagyszámú értékes 

lombhullató fák találhatók, mint a hegyi szil (Ulmus montana), a magas kőris (Fraxinus excelsior), a hegyi juhar 

(Acer pseudoplatanus) és a kislevelű hárs (Tilia cordata). Ezeknek az élőhelyeknek szintén eltérő gyepszintjük 

van, amelyen az erdei holdviola (Lunaria rediviva), az erdei szélfű (Mercurialis perennis), valamint a 

zsombolyok magasabb részein a fehér acsalapu (Petasites albus) domináns. A különböző páfrányok szintén 

gyakoriak. 

Juhar-bükk erdők magasabb területeken fordulnak elő (1000 és 1190 m között), éppen az erdőhatár alatt. A 

csúcsok közelében, a durva körülmények korlátozzák a fák növekedését. 

A hegyi patakok partjait különböző fűzfafélék (Salix aurita, S. silesiaca) szegélyezik, a gyepszinten 

acsalapukkal (Petasites hybridus, P.kablikianus), lecsüngő sással (Carex pendula), és havasi turbolyával 

(Anthriscus nitida). Hasonló élőhelyeket foglalnak el az olyan társulások, melyekben a hamvas éger (Alnus 

incana) domináns. Ezen társulások közül a legritkábbak tartalmazzák a struccpáfrányt (Matteuccia 

struthiopteris), és a telekivirágot (Telekia speciosa) sárga virágokkal. 

Az alacsonyabb és középmagasságú erdősületlen területeken gyakran elszaporodnak a másodrendű cserje 

formációk, melyben a kökény (Prunus spinosa) vagy a közönséges mogyoró (Corylus avellana) dominál, fekete 

lonccal (Lonicera nigra), sommal (Swida australis), kányabangitával (Viburnum opulus), csíkos kecskerágóval 

(Euonymus europaeus) és más cserjékkel társulva. A tipikus gyepek közé tartozik az olocsáncsillaghúr (Stellaria 

holostea), erdei ebír (Dactylis polygama), pajzsos boglárka (Ranunculus cassubicus), földi borostyán (Glechoma 

hederacea), valamint közepes magasságban a pirosló hunyor (Helleborus purpurascens), egy kárpáti endemikus 

faj. Jellegzetes erdei fajok a nyírek, melyek nélkül nehezen elképzelhető a Keleti Kárpátok hegység. Az erdészet 

és genetika szempontjából a nyír fajok és hibridjeik kivételes választéka és növekedési formái is figyelemre 

méltók. 

2.9. Nem erdei társulások 

A nem erdei társulásoknak igen sok fajtájuk van, mindegyik egy speciális környezetben jellegzetes: árterek, 

vizenyős területek, pocsolyák, rétek, legelők és különösen polonina füves területek. A poloninák, az erdőhatáron 

fekvő hegyvidéki füves területek, gazdag fajösszetételűek és a Keleti Kárpátok hegység jellegzetes alakzatai. 

Legtöbbjük másodlagos társulás, ami a marhacsordák legeltetésének következtében alakult ki. Ezek ismertetői a 

füvek valamint a szőrfű (Nardus stricta), a gyepes sédbúza (Deschampsia caespitosa), a fehér perjeszittyó 

(Luzula luzuloides) – illetve a fecsketárnics (Gentiana asclepiadea), a kárpáti sóska (Acetosa carpatica), és a 

bakfű (Betonica officinalis). A poloninák szintén tartalmaznak olyan fajokat, amelyek „dácikus” migrációs 

elemek, mint a fenyves csengettyűke (Campanula abietina), az Aconitum lasiocarpum és a Dainthus compactus. 

A savas talajokat a hangás társulások foglalják el, amelyekben a vörös áfonya (Vaccinium vitis-idaea) a 

domináns faj. Amióta a legeltetést befejezték a poloninákon, fajgazdagságuk csökkent az erdei nádtippan 

(Calamagrostis arundinacea) elterjedése miatt. 

Az elmúlt években a csúcsokon fekvő polonina füves területek kiemelkedő flóra- és faunaváltozásokon mentek 

keresztül, a fű vágásának és a háziállatok legeltetésének hiánya miatt. A kevés szőrfű zsombék és a hozzá 

kapcsolódó formák eltűntek a már említett Calamagrostis arundinacea inváziója miatt, amelynek nagy fűcsomói 

még a vörös áfonya és az áfonya legkisebb cserjéit is kiszorították. Általában a virágokban gazdag polonina 

füves területek elveszítik az ember által előidézett biodiverzitásukat, és ily módon problémát okoznak a NP és 

BR jövőbeni menedzselésében. 

A közepes és alacsony magasságban lévő rétek és legelők jellemző két szubdomináns faja a szagos borjúpázsit 

(Anthoxanthum odoratum) és a cérnatippan (Agrostis tenuis). Ezek kifejezetten fajgazdag társulások, melyek 

magukba foglalják még a pettyes orbáncfüvet (Hypericum maculatum), a pázsitos csillaghúrt (Stellaria 

graminea), a terebélyes harangvirágot (Campanula patula), a Jacea vulgaris-t, a szibériai margitvirágot 

(Leucanthemum ircutianum), a réti boglárkát (Ranunculus acris), a szúnyoglábú bibircsvirágot (Gymnadenia 

conopsea) és más orchideákat (Orchis ursulata, O. coriophora, O. morio). A nedves mezon florisztikai 

összetétele eltér az eutróf rétektől. Ezek gyakran tartalmazzák a mocsári gólyahírt (Caltha palustris), a szittyókat 
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(Juncus effusus, J. conglomeratus), réti legyezőfüvet (Filipendula ulmaria) és a gyepes sédbúzát (Deschampsia 

caespitosa). 

A lejtős lápok és árterek sok biotópjának jellegzetessége a széleslevelű gyapjúsás (Eriophorum latifolium) és a 

sások (Carex flava, C. panicea) előfordulása, különböző ritka fajokkal együtt, mint a mocsári nőszőfű (Epipactis 

palustris), a széleslevelű ujjaskosbor (Dactylorhiza majalis), a mocsári kosbor (Orchis laxiflora), a hússzínű 

ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata) és a foltos ujjaskosbor (Dactylorhiza maculata). 

A források flórája sajátos: keserű kakukktorma (Cardamine amara), aranyos veselke (Chrysosplenium 

alternifolium), sárga ibolya (Viola biflora), mocsári gólyahír (Caltha palustris), szőrös baraboly (Chaerophyllum 

hirsutum) és erdei csillaghúr (Stellaria nemorum). 

2.10. Állatok 

A BR-nek a Keleti és Nyugati Kárpátok csomópontjában való elhelyezkedését tükrözi az állatfajok és társulások 

különleges választéka is. A jó állapotban megőrzött vegetáció – bükkerdők, vágott rétek, legelők, és poloninák – 

előre meghatározzák az életközösségek természetes diverzitását. Mostanáig körülbelül 3600 állatfajt 

azonosítottak, beleértve a 3300 gerinctelen fajt is. 

2.11. Gerinctelenek 

A gerinctelenek magukba foglalják majdnem az összes fontosabb rendszertani csoport képviselőit, melyek közül 

legnagyobb számú a rovarok (Insecta) osztálya – körülbelül 3000 fajjal. A gerinctelenek legtöbbjét lombhullató 

erdők jellegzetes biotópjaiban találjuk. A földigiliszta-félék (Lumbricidae) számos faja él az erdei talajokban. A 

legfeltűnőbb az Eisenia lucens, amit korhadó farönkökön és mohaszőnyegeken találhatunk meg a nedves hegyi 

erdőkben. A puhatestűek (Mollusca) törzse fajokban szegény, hiányoznak a Nyugati Kárpátok endemizmusai, 

csakúgy, mint a Kárpátok egyéb gyakori fajai. Az egyetlen jellegzetes Keleti Kárpátok-beli csigafaj a Trichia 

bielzi, amit a gazdag gyepszintű völgyligetekben találhatunk meg. A bükk-jegenyefenyő erdőkben figyelemre 

méltó a százlábúak (Chilopoda), ászkarákok (Isopoda), és ikerszelvényesek (Diplopoda) változatossága, 

beleértve a Leptoiulus baconyensis stuzicensis-t, egy Stuzica őserdőben leírt fajt is. 

A lombhullató erdőkben a bogarak (Coleoptera) nagy mennyiségben fordulnak elő, különösen a futrinka-félék 

és a cincérek (Carabidae, Cerambicydae) családjából. Ezek közül a legritkább egy cincér (Strangalia thoracica), 

amely csak korhadó fákban él, a Keleti Kárpátok elsődleges bükk erdeiben. A leggyakoribbak közé tartozik a 

Rosalia alpina cincér. Ennek a fajnak a nőstényei a frissen vágott fa réseibe rakják tojásaikat, a lárvák pedig az 

öreg bükkökben élnek. Nova Sedlica falu közelében a rovarszakértők a holyvaféléknek (Staphylinidae) számos 

ritka faját találták meg, mint például az elpusztult bükkfa levelek alatt élők (Rugilus mixtus, Stenus ludyi és S. 

maculinger). 

Sok lepkefaj (Lepidoptera) megtalálható a régióban. A T-betűs pávaszem (Aglia tau) a bükkösök tipikus faja. A 

többi lepke – különösen a Fabriciana aglaia, Papilio machaon, és Parnassius mnemosyne – elsősorban a réteken 

tűnnek fel. A gerinctelenek érdekes közössége, beleértve számos endemizmust, a folyók és patakok mentén, 

valamint a források körül elhelyezkedő biotópokon található meg. 

A kétszárnyú rovarok közül (Diptera) összesen 2254 fajt vettek jegyzékbe. 437 fajt jeleztek újnak Szlovákia 

faunájában. Ezek közül kilencet írtak le új fajként a területről. Számos faj éri el terjeszkedésének határait a 

Bukovské Hillsben, beleértve a Keleti Kárpátok endemikus fajait, az alpin - kárpáti montán fajokat, az 

Euroszibériai geoelelmeket, a déli és délkeleti eredetű fajokat, a boreo-alpin és/vagy boreo-montán geoelemeket, 

stb. 

2.12. Gerincesek 

A gerincesek elterjedése a védettség mértékétől és bizonyos ökoszisztémák zavartságától függ. A nem erdei és 

főként az erdőspusztai fajok nagy része az újkeletű kultúrtájakon telepedett le. 

A patakok eredeti társulásaiban, a tiszai ingola (Eudontomyzon danfordi) együtt él 19 más őshonos fajjal és 

betelepített halfajokkal. Ezek a társulások magukba foglalnak kétéltűeket, hüllőket, madarakat és emlősöket is. 

Ezek közé a fajok közé tartozik a foltos szalamandra (Salamandra salamandra), hegyi billegető (Motacilla 

cinerea), vízirigó (Cinclus cinclus) és a közönséges vízicickány (Neomys fodiens), melyek a hegyi folyamok és 

a szomszédos parti élőhelyek jellegzetességei. Az alacsony dombok folyópartjait a kockás sikló (Natrix 
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tessellata), a jégmadár (Alcedo atthis), a barázdabillegető (Motacilla alba) és a partifecske (Riparia riparia) 

foglalják el. A mezei poszáta (Sylvia communis), nagy fülemüle (Luscinia luscinia) és a nádiposzáták 

(Acrocephalus palustris, A. schoenobaenus) természetes parti bozótosokban fészkelnek. A Starina víztározó 

megépítése óta a régióban korábban ismeretlen vízimadár fajok (általában Anser, Cygnus, Aythya, Mergus) 

tűntek fel. A vidrák (Lutra lutra) egész évben megfelelő vizű folyamokban élnek. 

A száraz réteket és legelőket elfoglalták a fürge gyíkok (Lacerta agilis), rézsiklók (Coronella austriaca), búbos 

bankák (Upupa epops), erdei fülesbaglyok (Asio otus) és több más apró madár, amelyek szórványos fákon és 

bokrokon fészkelnek. A sárgahasú unka (Bombina variegata), tarajos gőte (Triturus cristatus), barna varangy 

(Bufo bufo), zöld levelibéka (Hyla arborea) és a vízisikló (Natrix natrix) vízzel telt zsombolyokban élnek és 

szaporodnak. A sárszalonka (Gallinago gallinago), a bíbic (Vanellus vanellus) és a haris (Crex crex) általában a 

nedves réteken fészkelnek. A mezőgazdasági termelés intenzitásának növelése az olyan őshonos fajok számának 

csökkenéséhez vezetett, mint a mezei nyúl (Lepus europaeus) és a fogoly (Perdix perdix), melyeket betelepített 

fajok helyettesítettek, mint a fácán (Phasianus colchicus). 

Kis területük ellenére a poloninák faunája különböző. A legfontosabb fajok közé tartoznak a hegyi és erdei 

pityerek (Anthus spinoletta, A. trivialis), a rozsdás csuk (Saxicola rubetra), az elevenszülő gyík (Lacerta 

vivipara) és az északi szöcskeegér (Sicista betulina). 

A sok erdőlakó faj közül a ragadozó madarak különleges jelentőségűek. Míg az egerészölyv (Buteo buteo) 

gyakori, a kányák (Milvus milvus és M. migrans), és sasok (Aquila pomarina és a ritka A. chrysaetos) szintén 

fészkelnek a rezervátumban. Egy másik fontos fészkelő madár az uhu (Bubo bubo). A kisragadozók - nyuszt 

(Martes martes), vadmacska (Felis silvestris) és borz (Meles meles) - kifejezetten gyakoriak. A vadállatok is 

megszokottak, és táplálkozási bázisként szolgálnak a nagy ragadozók számára, mint a medve, a farkas és a hiúz. 

A gerinces növényevők és ragadozók populációi nagyon sokat változtak a II. világháború után, amely fokozta a 

bevándorlást Ukrajna és Románia hatalmas erdős hegységeiből. Mostanában a lengyel Bieszczady Nemzeti Park 

emlős faunája gazdagodott az európai bölény (Bison bonasus) ember általi betelepítésével, amely már átlépte a 

szlovák territórium határát. 

3. II. EMBEREK ÉS TERMÉSZET 

3.1. Letelepedés 

Régészeti kutatások bizonyították, hogy a NP és BR régiója a korai kőkorszakban népesült be. Az Ulic-ban 

ebből a periódusból származó réz szerszámokat és arany dísztárgyakat találtak. Bronzkori tárgyi leleteket is 

találtak Stakcin északi részén, beleértve egy faragott taréjokkal díszített tegezt. Következésképpen a letelepedés 

a régióban valószínűleg csökkent. 

A gyarmatosítás következő hulláma a 14. század végén volt, amikor a történelmi dokumentumok szerint, ruszin 

pásztorok és földművesek érkeztek. Falvakat alapítottak és a kiterjedt erdőket mezőgazdasági területekké 

alakították. Néhány évig vám- és adómentesek voltak, és különböző előnyöket élveztek. Az úgynevezett 

Valachian gyarmatosítás ezen periódusa a 17. században fejeződött be, és átalakította a régió tájképének 

jellegzetes vonásait, beleértve az alapvető településmintát és a poloninák botanikai örökségét. 

A 17. század végén egy előre megjósolt csökkenés következett be a népességben, az 1679-től 1680-ig tartó 

pestisből és az 1675-től 1717-ig tartó Habsburg család elleni felkelésből eredően. Később, a ruszinok 

visszatértek Galíciából a kihalt régiókba. A leghíresebb A.V. Duchnovic (1803-1865) volt, az Osztrák-Magyar 

Monarchiában élő nemzeti újító, tanár és író. A legfontosabb építészeti emlékművek a régióban a fatemplomok 

(cerkvi), amelyek ebben a periódusban keletkeztek. Ezek a keleti egyház (ortodox vagy görög katolikus) 

szertartásainak vallási épületei, melyek belseje 16. és 19. századi ikonokkal gazdagon díszített, legjobban 

Ulicské Krivé (1718-ban épült) Rusky Potok (1740) és Topola (a 17. század második fele) falvakban maradtak 

fenn. A 18. század elejétől zsidó telepesek vették be magukat a falvakba, és ottmaradtak az 1940-es évek végéig. 

Mindazonáltal a nem megfelelő gazdasági és szociális körülmények miatt a 19. század végén és a 20. század 

első felében sok ember emigrált a tengeren túlra és Nyugat-Európába, hogy munkát találjon. 

1991-ben, a BR szlovák szakaszának keleti és déli részén található 10 faluban 3721 ember élt. Minden falunak 

200 - 500 lakosa volt. A nyugati részen hét falut (Starina, Vel’ka Pol’ana, Ruské, Smolnik, Ostroznica, Dara és 

Zvala) evakuáltak a Starina víztározó építése során. A régió gazdasági és kulturális központja Ulic falu (1200 
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lakos). A helyiek többsége a mezőgazdaságban és erdészetben dolgozik a NP és BR-ben. Csak néhányan 

dolgoznak a közeli nagyobb városokban. 

3.2. Földhasználat 

Mivel a NP és BR területének majdnem 80%-át erdő borítja, az uralkodó gazdasági tevékenység az 

erdőgazdálkodás. Bár az erdők több mint fele magántulajdonban van, a terület nagy része állami vállalatok 

kezében van. Az erdőket működésük szerint 3 kategóriára oszthatjuk: véderdők, speciális célú erdők és termelő 

erdők. A véderdők teljes területe 1778 ha-t foglal el, főként meredek lejtőkön, és a talaj erózió elleni védelem 

szempontjából fontosak. A speciális hasznosítású erdők (7391 ha) magukba foglalják a természet megőrzése 

szempontjából legfontosabb erdőket a BR magterületén, valamint a Starina víztározó körüli egészségügyi 

erdőket. A fennmaradó erdőterületek (23.334 ha) főleg a fakitermelést szolgálják. Mostanáig a fakitermelés 

gyakran intenzív tarvágást jelentett, amely folyamat nagy ökológiai veszteséget eredményezett. A jövőben 

ezeket az erdőket a speciális hasznosítású erdőkhöz hasonlóan fogják kezelni, azaz szálaló vágással, melyet 

természetes regenerálódás követ. A fő fafaj a bükk, de a platánt, kőrist, tölgyet és jegenyefenyőt is hasznosítják. 

Az elmúlt években nem őshonos tűlevelű fajokat (norvég lucfenyő, erdeifenyő) is ültettek. 

A mezőgazdaság szintén hagyományos földhasználat a NP és BR területén. A mezőgazdasági területek 6480 ha-

t foglalnak el, leginkább 250-től 550 m-ig, bár néhány szántóföld ennél magasabb. A rövid szezon és a sok 

csapadék miatt a fő termények a takarmánynövények: lóhere és silókukorica. Búzát, rozst, árpát és zabot szintén 

művelnek, ahogy a hagyományos terményt, a pohánkát is. 

A gazdasági körülmények és a takarmánynövény-termelés dominanciája az elsődleges okai a NP és BR farmjain 

történő marhatenyésztésnek. A hagyományos forma az extenzív legeltetés, és nemrég bevezették az elkerített 

legelőket is. Az állami mezőgazdasági vállalatok mellett a farmerek a saját földjüket is megművelik a falusi 

udvarokon. Sok generáción keresztül, ez a gyakorlat kis szántóföld és rét mozaikokat eredményezett, amelyek 

különleges mintát adnak a tájnak, és növelik annak kulturális és történelmi jelentőségét. 

Az NP és BR produktív használatára épül a sport és rekreációs használat, elsősorban a vadászat és horgászat. 

Sok vadállat él a régióban, melyek közül a leggyakoribb az őz és a gímszarvas, a legértékesebb trófeás fajok. A 

legérdekesebb horgászhelyek a kavicságyas szubmontán folyamok, ahol a hegyi fajok – a kövi csík 

(Noemacheilus barbatulus), a botos kölönte (Cottus gobio), a fürge cselle (Phoxinus phoxinus), a sebes pisztráng 

(Salmo trutta morpha fario) fordulnak elő, a vésettajkú paduccal (Chondrostoma nasus), küllőkkel (Gobio gobio, 

G. uranoscopus), a nyúldomolykóval (Leuciscus leuciscus) és egyéb fajokkal együtt. 

4. III. TERMÉSZETVÉDELEM 

4.1. Történelem 

A természetvédelem a Kelti Kárpátokban 1906-ig nyúlik vissza, amikor megalapították a Stuzica 

természetvédelmi területet a jelenlegi lengyel és ukrán határ mentén. A terület ökoszisztémájának sértetlenségét 

sokáig megfigyelték a területen dolgozó tudósok, és 1955-ben helyesen elismerték a Szlovák Nemzeti Tanács 

természetvédelemről szóló törvénye által. Ennek a törvénynek megfelelően egy kezdeti állami természetvédelmi 

hálózatot alapítottak 1964 és 1967 között, azért, hogy megóvják az ember által zavartalan eredeti 

ökoszisztémákat (Stuzica, Riaba skala, Havesová, Rozok, Pl’asa). A további teljes tájvédelem időpontja 1977-re 

tehető, amikor a Kulturális Minisztérium megalapította a Vychodné Karpaty/Keleti Kárpátok Védett Tájegység 

(továbbiakban VT) 96.910 ha-on. 

1990-ben a természetvédelmi hatóság indítványozta a VT keleti részének a Vychodné Karpaty (Keleti Kárpátok) 

Bioszféra Rezervátumhoz csatolását. Ebben a törekvésben összefogtak a csehszlovák, lengyel és ukrán 

környezetvédőkkel. Ez az együttműködés vezetett a határon átnyúló Vychodné Karpaty/Bieszczady Bioszféra 

Rezervátum megalapításához 1993-ban. A lengyel oldalon a Bieszczady Nemzeti Park, a Cisniansco-Wetlinski 

Természetvédelmi Terület és a Valley of San Természetvédelmi Terület egyesült. Az ukrán területen a korábbi 

Carpathian Zapovednik tekintélyes részét integrálták. 

Ennek a szokatlan háromoldalú rezervátumnak a szlovák szakaszát 1993-ban ismerték el a Keleti Kárpátok/Easr 

Beskid (továbbiakban BR) részeként. A szlovák terület a Bioszféra Rezervátum koncepciójának megfelelően 

három részre oszlott: a hét komponensű magterületre (2643 ha), a pufferterületre (14.373 ha) és az átmeneti 

területre (23.585 ha). 1999. február 2.-án az UNESCO Ember és Bioszféra Programjának döntése alapján, a 
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Keleti Kárpátok Bioszféra Rezervátumot (Lengyelország/Szlovákia/Ukrajna) kiválasztották a Bioszféra 

Rezervátumok Világhálózatához való csatlakozásra. 

A Poloniny Nemzeti Park 298,05 km2-es területet foglal el, azaz 29.805,05 hektárt. Védőzónája 109,73 km2, 

vagyis 10.973,29 hektár. 

4.2. Kutatás és monitoring 

A legfőbb információforrások a NP és BR-ről a kutatási tevékenység és a monitoring. Ismereteink a régió 

természeti történelméről fejlődött a múlt század óta, elsősorban a helyi iskolák tanárainak botanika iránti 

érdeklődésének köszönhetően. A 19. század elején az első szlovák geológus, Dionyz Stur, a Kárpátoknak 

szentelte figyelmét. Azóta Szlovákia, Csehország és a szomszédos országok összes ismert és kevésbé ismert 

szakembere meglátogatta a régiót. 

A jelenlegi kutatásokat a NP Igazgatóság és főként a különböző szlovák és cseh tudományos intézmények 

tudósai folytatták le (Zvoleni Műszaki Egyetem, Ökológiai és környezetvédelmi kar). A flóra és fauna 

számbavétele alapvető része ennek a kutatásnak. Elkészült az egész NP és BR florisztikai és növénytársulás-tani 

felmérése, és még folynak a gombák, a madárvilág, és válogatott gerinctelen taxonok vizsgálatai. Fontos 

erdészeti kutatásokba is belekezdtek. A Műszaki Egyetem Erdészeti Kara Zvolen-ben állandó kutatási 

parcellákat hozott létre, hogy tanulmányozzák a bükk és jegenyefenyő – bükk őserdők struktúráját és 

dinamikáját. Az erdőkről a legtöbb információt az erdészet termelési terveinek előkészítése során létrehozott 

rendszeres leltárokból kapjuk. A mezőgazdasági kutatási projektek az ökológiailag megfelelő gyakorlatok 

értékelésére és a hagyományos használatú vidékek fenntartására és helyreállítására fókuszáltak. 

Mostanáig kevés környezeti monitoring történt. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézetnek mégis számos 

éghajlati és hidrológiai állomása van a NP és BR területén, és állandó monitoring parcellákat jelöltek ki a 

vegetáció számára, az erdők egészségének megfigyelése állami program részeként. 

4.3. A természet megőrzésének jelentősége 

A Poloniny Nemzeti Park és a Keleti Kárpátok BR ökológiailag nagyon változatos, és különleges helyet foglal 

el Szlovákia, sőt még Közép Európa szerkezetében is. Ezek a jellegzetességek sok biogeográfiai tényezőnek 

köszönhetők. Az ipari központoktól való távolsága, valamint a mostanáig korlátozott közlekedési 

megközelíthetősége lehetővé tette az őserdők eredeti töredékeinek megőrzését. A füves területek értéke már 

nem nagy, mert bár többségében ember által előidézett ökoszisztéma, számos ritka és veszélyeztetett növény- és 

állatfajt tartalmaznak. A régió teljes értékét növeli az évszázados hagyományos használat által kialakított, 

kiegyensúlyozott tájak mintája. 

A NP és Keleti Kárpátok BR szlovák területének erdői a folyamatos jégkorszak utáni fejlődés különleges 

példájaként szolgálnak a norvég lucfenyő természetes elterjedésén kívül. Az ősi bükk és jegenyefenyő-bükk 

erdők más lombhullató fákkal keveredve, valamint a csúcsok bükkösei és a juhar-bükk társulások máig 

fenntartották az önellenőrző mechanizmusaikat. A struktúrájuk és dinamikájuk számára szükséges terület 

megfelelő nagyságú ahhoz, hogy megőrizzük a jövőben, ha a globális környezeti változásoknak nem lesznek 

jelentős hatásai. 

Sok ritka virágtalan növényfaj bőségesen előfordul, de különösen érzékenyek a jelenlegi emberi tevékenységek 

által okozott környezeti változásokra. Ezek közé tartoznak a zúzmók: Cyalecta flotowii, Trapelia placodioides és 

Cetraria oakesiana és a mohák: Buxbaumia viridis, és Zygodon viridissimus (mind szerepel Csehszlovákia 

Vörös Könyvében) valamint a ritka Metzgeria fruticulosa. 

Az edényes növények közül a Keleti Kárpátok fajai fontosak, különösen azok, amelyek a NP és BR területén 

érik el nyugati határukat. Ezek a Keleti és Déli Kárpátok endemizmusai: Aconitum lasiocarpum, Alchemilla 

pungentiflora, Melampyrum herbichii, Ranunculus carpathicus, Scilla kladnii, Silene dubia, és Tithymaluj 

sojakii. 

A Déli és Keleti Kárpátok valamint a Balkán másik jellemző csoportja: a fenyves csengettyűke (Campanula 

abietina), Festuca saxatilis, pirosló hunyor (Helleborus purpurascens), Senecio pappopus, kárpáti torokvirág 

(Tozzia carpathica), szabdaltlevelű veronika (Veronica jacquinii), és a kelet-balkáni ibolya (Viola dacica). Egy 

speciális csoportba tartoznak azok a fajok, amelyek európai hegységekben és a Kárpátok egyéb területein 

fordulnak elő, kivéve a Nyugati Kárpátokat: Cirsium waldsteinii, Dianthus compactus, erdélyi lednek (Lathyrus 

laevigatus), rózsás pozdor (Scorzonera rosea) és fehér zászpa (Veratrum album). Az ismert edényes növények 
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közül 23 fajt véd a törvény. Sok egyéb faj is veszélyeztetett Szlovákiában: 22 potenciálisan veszélyeztetett, 33 

aktuálisan veszélyeztetett, 52 veszélyeztetett és 86 ritka faj. 

A régió zoológiai értéke szintén magas. Számos faj bizonyítja a kárpáti fauna fejlődését, mint például a 

harmadidőszaki reliktum százlábú Dicellophilus carniolensis, és a jégkorszaki reliktumok – Duvalius 

subterraneus, északi szöcskeegér (Sicista betulina), háromujjú harkály (Picoides tridactylus), örvös rigó (Turdus 

torquatus) és a havasi cickány (Sorex alpinus). A Nyugati Kárpátoknak sok endemizmusa van: az ezerlábú 

Chromatoiulus sylvaticus, a puhatestűek közül Agardia bielzii és Helicigona faustina, a földi bogarak közül 

Trechus pulpani és Nebria fuscipes, és a tarajos gőte Triturus montandoni. A Keleti Kárpátok endemizmusait 

képviselik a százlábúak közül a Leptoilus baconyensis stuzicensis és a Polydesmus polonicus, a levelek és 

korhadó fák alatt élő puhatestű, a Carpathica calophana, és a földi bogarak közül a Stenus obscuripes és a 

Deltomerus carpathicus. 

Számos fajt, elsősorban a tudomány számára ismeretlen fajokat fedeztek fel a Keleti Kárpátok BR területén, pl. 

Tachydromia carpathica és Liodes nitida sedlicensis. Másokat először ebben a rezervátumban fedeztek fel 

Szlovákiában, mint az Apion oblivium. 

A régióban megtalálható 27 gerinctelen fajt és148 gerinces fajt törvény védi. A vándorsólyom (Falco 

peregrinus) szerepel az IUCN Vörös Könyvében. A védett erdő komplexekben nagytestű ragadozók élnek – 

barnamedve (Ursus arctos), hiúz (Lynx lynx) és farkas (Canis lupus) – amelyek ma már ritkák Európában. Az 

elmúlt években nagytestű ritka patások, név szerint az európai bölény (Bison bonasus) és a jávorszarvas (Alces 

alces) is megfigyelhetők alkalmanként. 

Azért hogy megóvjuk a biodiverzitást a legértékesebb ökoszisztémákban, 6 országos jelentőségű 

természetvédelmi terület és 13 természetvédelmi terület létesült a NP és BR-ben. Összesen 1384 ha (a NP és BR 

területének 3,4 %-a) így szigorúan védett. 

4.4. Menedzsment 

A NP és BR-t a Snina városában elhelyezkedő Poloniny NP Igazgatóság irányítja. Az igazgató ellenőrzése alatt 

a szakértők koordinálják és elvállalják a természeti erőforrások menedzselését, a törvényhozás által alkotott 

szabályoknak megfelelően. A döntéshozatal a régió racionális használatáról szóló tudományos jelentéseken 

alapul, különösen az 1980-ban elkészített terven, a Természetvédelem Területi Projekcióján. Ezt a 

dokumentumot alátámasztják a kutatási tevékenységekből származó szakértői vélemények, és meghatározzák a 

funkcionális zónákat / egységeket, amelyek kezelését a természetvédelem hosszú távú céljainak megfelelően 

szervezik. 

A rezervátum területén számos erdészeti és mezőgazdasági vállalkozás működik. A NP igazgatósága részt vesz 

az erdészeti tervek elkészítésében és kivitelezésében, ellenőrzi a fakitermelés arányát és mennyiségét, felügyeli 

az erdei útrendszerek általános tervét. Az igazgatóság együttműködik a mezőgazdasági vállalatokkal is, hogy 

biztosítsák a fenntartható földhasználatot, részt vesz az egyes mezőgazdasági vállalkozások földhasználati 

projektjeinek elkészítésében, és értékeli az újrahasznosítási, az újraművelési, és a talajjavítási projekteket. 

Az igazgatóság megfogalmaz javaslatokat is az új természetvédelmi területek, védett területek és génállomány 

megőrző területek számára, tudományos javaslatokra alapozva. A ritka és veszélyeztetett állat- és növényfajok 

számára az igazgatóság a populációbiológiai ismereteken alapuló speciális menedzsment stratégiát készít. A 

szükséges természetvédelmi intézkedésekben való segítségről, mint a hegyi rétek kaszálása, ami minimalizálja a 

fajok és biotópjaik direkt és indirekt kockázatát, a Szlovák Természet és Tájvédelmi Egyesület önkéntesei 

gondoskodnak. A Poloniny NP és Keleti Kárpátok BR tevékenységeiben és irányításában az állami 

környezetvédelmi hatóságoknak átfogó hatáskörük van; ellenőrzik és biztosítják a jogi támogatást az 

igazgatóság által előterjesztett tudományos javaslatok és indítványok számára. Mivel a régió egyesült egy 

nemzetközi BR-el, az UNESCO/MAB Szlovák Nemzeti Bizottságát bevonták Lengyelország és Ukrajna 

szomszédos területeinek koordinációjába. Ezt a feladatot teljesítette a Nemzetközi BR Tanácsa, amelybe 

beletartozik a NP Igazgatója, az állami hatóságok és helyi vállalatok képviselőivel együtt. 
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15. fejezet - Szlovák Karszt Bioszféra 
Rezervátum 

1. 

Alapítva: 1973 Védett Tájegység, 1977 Bioszféra Rezervátum, 1995 Világörökség 

2. I. Természet 

2.1. Földrajz 

A Szlovák Karszt Bioszféra Rezervátum (a továbbiakban BR) Szlovákia délkeleti részén helyezkedik el. 

Földrajzi koordinátái 20°15’ hosszúságtól a 21°01’hosszúságig, és a 48°28’ szélességtől a 48°43’ szélességig 

terjednek. A Szlovák Karszt BR területe 361,7 km2, amit egy 383,3 km2-es védelmi zóna vesz körül. 43 km 

hosszú déli határvonala egybeesik a szlovák-magyar határral. Ez fennsíkok sorozatából áll, amelyek maximális 

magassága 400 és 900 m közötti. A Plesivec Fennsík csúcsai elérik a 851 métert, a Silica Fennsíkéi pedig a 679 

métert. A legmagasabb az átmeneti zóna északi határvonalán fekvő Pipitka (1225 m). A legalacsonyabb pont a 

190 m tengerszint feletti magasságban található Turna Völgy, területe a BR déli peremén fekvő átmeneti zóna 

része. 

2.2. Földtan 

A régió legfőbb szerkezeti egysége a Silica Takaró. A Szlovák Karszt mészkő komplexumait sokáig őshonosnak 

tartották. 1973-ban, amikor középső és késő triászra becsülték a meliatik csoport szikláinak korát, a Szlovák 

Karszt tektonikus felső rétege úgy tűnt, szintén takaró. 

A takaró kora-triászkori többrétegű üledékeket tartalmaz, valamint középső- és késő-triászkori dolomitokat és 

mészköveket, beleértve a durva Wetterstein mészkövet. A Silica takaró Werfen alsó rétegsora hordalékos és 

agyagos palákat tartalmaz, szabálytalanul váltakozva a homokkő- és homokpalákkal. A felső rétegsor masszív 

és homokos mészkövekből, homokkövekből és mészkőpalákból, gazdag kagyló és ammonita faunával, 

jellegzetes oolit mészkövekből apró csigákkal, palákból és agyagos mészkövekből áll. 

Csak a karbonát üledékek rakódtak le a középső triászban. A tipikus Gutenstein mészköveken kívül rózsaszín, 

világoskék – szürke mészkövek és sötétkék – szürke dolomitok alakultak ki. A masszív Steinalm mészkövek a 

különböző organizmusok maradványainak felhalmozódásán keresztül jöttek létre. Ezek felső rétegei a világos 

színű Schreyealm mészkövek összefüggéstelen csíkjai, gyakran vörös kovakő csomókkal, és néha Nádas 

mészkövek helyettesítik. A sötétkék-szürke masszív Reifling mészkövek a középső-triász nyálkás mészköveinek 

leggyakoribb típusai. A mészkövek - és néha közvetlenül a Steinalm mészkövek – felett találhatók a vastag, 

világosszürke Wetterstein mészkövek, ezek formálták a Szlovák Karszt fennsíkjainak többségét. Ezeknek a 

mészköveknek a szirtjei gazdag fosszilis organizmus közösségeket tartalmaznak, mint a mésztartalmú 

szivacsok, korallok, mocsári állatok, foraminiferák, és kéthéjú kagylók. 

A felső Wetterstein mészkövek egybeolvadnak a késő triászkori Tisovec mészkövekbe. A magasabb késő 

triászkori réteg magába foglalja a Furman és Hallstadt mészköveket (különösen Silicka Brezova falu mellett) és 

a Zlambach kifejlődést. A Drnava falu melletti védettnek nyilvánított mészkövek, melyek közül a Bleskovy 

Pramen-en fekvőnek a legtipikusabb a faunája, a korallokról, szivacsokról, foraminiferákról és tengeri 

liliomokról ismertek. 

Jurakori üledékek fordulnak elő sok helyen a Silica Takarón. A Hierlatz és Adnet mészkövek a jurakori sorozat 

legalsó rétegei. Vannak krétakori üledékek is a Jasovska Fennsíkon és a karszt zárványokban a Gombasek 

melletti kőbányában. 

Negyedrendű üledékek főként a fennsíkok lejtőinek alapjánál halmozódtak fel. Meszes cementtel keveredett 

terra rossa talajjal egyesült szikla breccsák sok helyen előfordulnak. Ezek valószínűleg a korai pleisztocén 

korban fejlődtek ki. A barlangok és karszt zárványok megfelelő környezetet biztosítottak a negyedrendű állatok 
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maradványainak konzerválódásához, amelyeket Gombasek, Plesivec, Vcelare, Honce, Siicka Brezova és Silica 

területén fedeztek fel. 

2.3. Geomorfológia 

A mai domborzat alapjai a neogéntől a pleisztocénig alakultak ki (késő harmadidőszak és korai negyedidőszak). 

Ahogy a Szlovák Karszt és az attól északra fekvő területek felemelkedtek, leülepedéssel zsombolyok és völgyek 

fejlődtek ki. Ezeket az alapvető formákat a folyó erózió és a denudáció formázták. Míg a felszíni 

csatornahálózat általában tektonikai törésvonalakat követ, addig a vízfolyásokra szintén jelentős hatást gyakorol 

a fekükőzet ellenállása és a domborzat. Az észak-déli törésvonalak átlós zsombolyok kialakulásához vezettek. 

A Szlovák Karszt BR-t geomorfológiailag a Slovenske Rudhohorie hegyek részei közé sorolják, amelyek a 

Belső Nyugati Kárpátok elemei. A Szlovák Karszt egy különálló geomorfológiai egység, amelyet úgy 

határoznak meg, mint egy karszt, felemelkedett felföldi fennsíkokkal, amelyeket közeli vízgyűjtő területekből, 

völgyekből és szurdokokból eredő meredek lejtők vesznek körül. A fennsíkok északon 800-900 métertől, délen 

450-500 méterig dőlnek, általában enyhe 2-4°-os lejtéssel. Keleten az újabb tektonikus mozgások némi eltérést 

eredményeztek az általános lejtéstől. 

Az eredetileg egységes fennsík felszíne részekre bomlott az erózió folyamán: Jelsava Karst, Koniar Fennsík, 

Plesivec Fennsík, Silica Fennsík a Silica Sziklákkal, Horny Domb a Borcianska Vályúval, Zádiel Fennsík, Jasov 

Fennsík, Dolny Domb és a Turna Vízgyűjtő. Maguk a fennsíkok nem nagyon egyenetlenek, csak néhány tíz 

méteres vízszintes eltérés van a karszt zsombolyok aljától a karszt fennsíkok gerincéig. Sokkal jelentősebbek a 

kúp alakú sziklák, amelyek 80 -100 méterrel magasodnak a Plesivec Fennsík fölé. A fennsík külső lejtői 

meredeken ereszkednek le a szurdokokba és a szomszédos vízgyűjtő területekre. 200-550 méteres magasság 

fölött, amiből a felső harmadik gyakran sziklákból áll, amelyek meredeksége 45°-os is lehet. Vannak különálló 

karszt dombok is, amelyek el vannak választva a jellegzetes fennsíktól. 

2.4. Karszt formák 

A Szlovák Karszt Közép Európa legnagyobb karszt régiója, jól fejlett karszt domborzattal és a mérsékelt 

éghajlati karszt jelenség közel teljes terjedelmével. A karszt jelenséget a víz korróziós és eróziós tevékenysége 

alakítja ki az oldódó mészkövekben. Ezek a felszíni és felszín alatti osztályozás szerint lehetnek elsődlegesek 

(karr, karszt zsombolyok és völgyek, víznyelők, karsztforrások, szakadékok, barlangok) és másodlagosak 

(cseppkövek, mésztufák). 

A karrok kis korrodálódott mészkő képződmények. Bőségesen előfordulnak néhány fennsíkon, tipikus példájuk 

Silická Brezová faluja körül, Kecovo falu fölött és a Zádiel Fennsíkon. A karr néha egyedülállók, gyakrabban 

viszont nagyobb területeket foglalnak magukba: karr mezőket. Figyelemre méltó karr mezők találhatók a Silica 

Fennsíkon Kecovo, Hrhov és Silická Brezová falvak mellett, valamint a Zádiel és a Plesivec Fennsíkon. A karr 

és karrmezők hozzájárultak a karszt zsombolyok, mészkő gerincek és fennsíkok részletes morfológiájának 

kialakításához. Leggyakrabban kivágott erdők területén fordulnak elő. A magaslati képződmények egy másik 

típusai a karsztgerincek. Ezek egyedülálló buckák, vagy gyakrabban összefüggő dombok, maximum 60 méteres 

emelkedéssel a fennsíkhoz képest, ahol találhatók. 

A víznyelők olyan helyeken keletkeznek, ahol az esővíz koncentráltan beszivárog a mészkőbe. Ezek zárt, 

homorú formák, amelyeket a vízoldás, valamint gyakran a felszín alatti barlangok tetejének vetődése alakított ki. 

A víznyelők tipikusan 10-15 méter mélyek, átmérőjük 50-100 m, és alapjuk általában szabálytalan ellipszis, 

vagy ritkábban kör alakú. Sűrűségük általában elég magas: akár 50 km2. Jellegzetes víznyelők találhatók a 

Silica és a Plesivec Fennsíkokon. Az erdős és füves területek fajösszetétele azt tükrözi, hogy a víznyelők a 

mikroklímájuk alapján különböznek, és egyedi ökoszisztémát hoznak létre a fennsíkokon belül. 

A Silica falutól északra található „iker-dolina” egy nagyobb karsztjelenség. Ez egy szabálytalan ellipszis, 

melynek tengelye kb. 750 m hosszú, kb. 300 m széles, és 30 m mély. A karszt zsombolyok még ezeknél is 

nagyobb jelenségek: a zárt, elsüllyedt részek területe több mint 1 km2. Jellegzetes a Silica Fennsíkon található 

Bucina Zsomboly. Szintén jellemzők még a különböző völgy típusok – zseb, vak, félvak és száraz dolinák – 

valamint szurdokok és kanyonok. Ezek jellegzetes példái a Zádiel Szurdok, amit a Blatny patak formált, Hájska 

Szurdok, illetve a Slaná és a Stitnik folyók kanyonjai. 

A fennsíkot körülvevő lejtők morfológiája eltérő. Például a Turna vízgyűjtő terület lejtői különböznek a 

szomszédos Slaná Kanyontól vagy Zádiel Szurdoktól. 
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A Szlovák Karszt felszín alatti rendszerének még csak töredékét fedezték fel. A legnagyobb barlangrendszer a 

Domica, amely a magyar Baradla Barlanggal együtt egy 21 km-es rendszert alkot. Szintén híresek a Gombasek, 

Ardovo, Krásna Horka, és Jasov barlangok, amelyek bejárata a fennsík alsó részén található. Sok barlangnak 

(Milada, Matilda, a Silická Brezová falu melletti Cervena, a Silica melletti Majkova) van vízszintes bejárata a 

fennsík fő felszínén: a barlangok a karszt gerinceken is előfordulnak. 

Vannak függőleges barlangrendszerek, szakadékok is. A legmélyebbek a Kunia (203 m), a Certova diera (186 

m) és a Brázda (181 m). Az egyik legismertebb a Silica Ladnica (91 m mély), egy hasadék, amelyet 

folyamatosan jég borít, Silica falu mellett. Bejáratának tengerszint feletti magassága (503 m) alapján ez a 

legalacsonyabb földalatti jégbarlang a világon. A legtöbb földalatti barlangban és szakadékban találhatók 

cseppkövek, és sokat közülük emberek laktak. Szintén említésre méltó az Ochtinská aragonit barlang, a közeli 

Revúca Dombok nem karsztos régiójában, amelyet fehér és sárga-barna aragonit díszít. Ez az egyetlen aragonit 

barlang Szlovákiában. 

2.5. Éghajlat 

A Szlovák Karszt BR az óceáni és kontinentális éghajlati zóna találkozásánál helyezkedik el. 598 méteres 

átlagos magassága miatt éghajlata átmeneti az alföldi és hegyi típusok között, amelyet befolyásolnak a karszt 

domborzat egyenetlenségei. A hőmérséklet és a csapadék alakulása a magasságtól függ. 

A legmelegebb hónap a július (19 – 16 °C), a leghidegebb a január (-4 és -6 °C között).A levegő éves 

átlaghőmérséklete 5,7-től 8,5 °C-ig terjed. Általában 60-120 „nyári” nap van, a fagyos napok száma 110-170. A 

teljes éves napsugárzás időtartama 2040 – 2100 óra, összehasonlítva a Pannon alfölddel. 

A levegő relatív páratartalmának alakulása ellentétes a hőmérséklettel. Decemberben a legnagyobbak az 

értékek, áprilisban és májusban pedig a legkisebbek. A tavasz és a nyár kezdete általában csapadékosabb a 

fennsíkokon, mint a völgyekben, ősszel pedig fordítva. Az átlagos éves csapadék mennyisége 630- 990 mm, 

400-595 mm-es növekvő évszakos átlaggal. Kifejezetten gyakoriak a viharok. A hóborítottság 50-től 115 napig 

tart, átlagos mélysége maximum 18-45 cm. 

Míg az uralkodó széljárás északi, addig a második leggyakoribb délről ered. Alacsonyabb tengerszint feletti 

magasságon a szelek a domborzatot követik. A szélcsend nagyon gyakori a medencékben, a déli lejtők erdőiben 

és a Doln Hill központjában néha szélviharok pusztítanak. 

A helyi mikroklímát erősen befolyásolja a domborzat. A napsütéses nyári napokon a fennsíkok hőmérsékletére 

nagy hatással van az intenzív napsugárzás. Fordítottság keletkezik a melegebb, naposabb, ennek következtében 

szárazabb fennsíkok csúcsai, és a hűvösebb, nedvesebb völgyek között, amelyek árnyékban maradnak a nap 

nagy részében. 

2.6. Vízrajz 

Egy karsztvidéket nem csak a domborzata és alapkőzete jellemzi, hanem speciális vízrajza is. A víz keringése a 

karsztban más szabályokat követ, mint a többi régióban. A Szlovák Karszt szerkezete, amely főként Közép 

Triász kori mészkövekből épül fel, áthatolhatatlan Kora Triász kori agyagpalával az alján, speciális 

jellegzetességeivel a karsztvidék kialakulásának alapvető előfeltétele. Vízrajzi szempontból a legfontosabb, 

hogy a mészkő vízáteresztő kőzet. 

A Szlovák Karszt vízrajzának jellemzői a felszíni lefolyás hiánya és a csapadék majdnem teljes beszivárgása 

számos hasadékon és törészónán át a karbonát kőzetekbe. A víz gyorsan átszivárog, és összegyűlik a karbonát 

masszívumban. A Szlovák Karszt BR a nagy mennyiségű felszín alatti vizeiről nevezetes, amelyek 

folyásmintája eléggé bonyolult. A beszivárgó víz először függőlegesen folyik, majd vízszintesen, néha pedig 

szivornyaszerűen. A karsztvizek vízhozama akár 39 m/óra is lehet, a karbonát masszívum telítettségétől 

függően. Kevesebb, mint 50 nap telik el a beszivárgás és a lefolyás között. Megkülönböztethetünk sekély és 

mély felszín alatti vízkörforgásokat. A sekély vízkeringésből származó karsztforrások a fennsík alsó részénél 

fordulnak elő, és mennyiségük nagymértékben ingadozik. A mély körforgásból feláramló források állandó 

vízellátást biztosítanak, magasabb a hőmérsékletük, és néha kémiai tulajdonságaikban is különböznek. 

A felszíni vizeket úgynevezett allochton folyamok hálózzák be, melyek közül a legnagyobb a Slana folyó, ami 

egy szűk, mély kanyont alakított ki a karszton keresztül, a Silica és a Plesivec Fennsíkok között. Egyéb 

vízfolyások a Stitnik folyó a Plesivec és a Konitar Fennsíkok közötti kanyonban, a Bodva folyó és a Blatnica és 
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Hájsky patakok, melyek szurdokokon folynak keresztül. A Dolny Hill alapjából eredő Turna folyó, és a 

Ceremosna folyam, ami a Borcianská Árokból ered, tipikus őshonos folyamok. 

A fennsíkokon szinte nincsenek felszíni vízfolyások. Azonban van néhány állandó tó, mint a Jasterkové (Uzard) 

tó Silicához közel, és a Lucanské tó a Horny Hill-en. A hevesebb esőzések és a hóolvadás folyamán időszakos 

tavak alakultak ki a karszt zsombolyokban. A víz felhalmozódott egy eltömődött karszt üregben közel Silicához, 

és ember által létrehozott tavacskákban Hrhov, Turna nad Bodvou, Hrusov és Gemerské Teplice mellett. 

2.7. Talaj 

A különböző talajtípusok a régió heterogén földrajzi összetételére utalnak. Rendzina típusú talajok találhatók a 

karbonát alapkőzeteken, a szomszédos medencékben cambisol a nem-karbonát alapkőzeteken és a völgyek 

fenekén levő hidromorf talajokon fordul elő. 

Mészköveket, dolomitokat és a lejtők alján található törmelékeiket a hosszútávú mállás termékei és fosszilis 

talajok (terrae calcis) veszik körül. Ezen kívül a fennsíkok karrokkal és víznyelőkkel megtört felszínét 

rendzinák, luvisolok és protorendzinák borítják. Ezek egy alig felismerhető lemállott takarón, vélhetőleg 

kövületen fejlődtek ki, amely karszt zsombolyokban fordul elő. A víznyelőkben a talaj általában mélyebb, mint 

a karrokkal borított karsztgerinceken. A víznyelők aljának átnedvesedése szintén gyakori. 

A barna rendzina, a közönséges rendzina és a luvisol a kanyonok alacsonyabb lejtőin fordulnak elő, ahol a 

kavicsos vagy agyagos anyagok felhalmozódtak a mállott mészkövekben. Közönséges rendzinák és 

protorendzinák borítják a karszt fennsíkok meredek emelkedőit és lejtőit, különösen a felső részeiket, ahol 

gyakoriak a lemállott sziklák, és a lejtők folyamatai megelőzik a mállás termékeinek és a talaj képződményeinek 

felhalmozódását. 

A fennsík területein a cambisolok és rendzinák jellemzőek, kevesebb vékony/hegyes karsztos formával, és 

vastagabb lemállott rétegekkel, melyeket gyakran gyertyános tölgyes erdők borítanak. A barna talajok, a barna 

rendzina és a közönséges rendzina a márgás, homokos mészköveken és a kora triászkori meszes palákon 

fordulnak elő. A barna erdőtalajok megtalálhatók a Volovské Hills kemény kovás szikláinak lombhullató és 

tűlevelű helyein is. 

Barna talajokat a közeli medencék peremén találunk, valamint hidromorf ártereken és ártéri glej talajokat az 

ártereken. Ezek magas víztartalmuk miatt glejesedési folyamatokat mutatnak. 

2.8. Flóra és vegetáció 

A Szlovák Karszt BR a Pannonicum fitogeográfiai régió Matricum szubrégiójába tartozik (az öreg Mátra 

xeroterm flórája). Az igazi pannon flóra szubrégiója (Kosice Basin területe) keleten, valamint a Carpaticum 

occidentale régió, a Praecarpaticum régió és a Slovenské Rudohorie Hegység, területe északon. A Szlovák 

Karsztok változatos élőhelyei és sokrétű vegetációja tükrözik az éghajlati és földrajzi állapotát, és a 

geomorfológiailag egyedi karszt jelenséget. Flórája az egyik leggazdagabb Közép Európában, több mint 1450 

edényes növény taxont azonosítottak a mai napig. Ezek közül 70 fajt véd a törvény. 

Botanikai szempontból legfontosabbak az endemikus fajok: a Klastersky daravirág (Draba Klasterskyi), a tornai 

vértő (Onosma tornensis), mely fajok jellemzőek a régióban és arról a helyről kapták a nevüket, ahol 

előfordulnak; a kisfészkű hangyabogáncs (Jurinea mollis sp. macrocalathia), és a hegyi kőris 6 faja (Sorbus 

bükkensis, S. carstica, S. hazslinsz-kiana, S.huljakii, S.tuzsoniana, S. zolyomii) és a galagonya 3 faja (Crateagus 

domicensis, C.monogyna, C. x silicensis). A következő legfontosabb csoport magába foglalja az endemikus 

Pannon taxát: fehéres csüdfű (Astragalus vesicarius sp. albidus), bogáncs (Colymbada badensis), halványsárga 

repcsény (Erysimum pallidiflorum), pannon csenkesz (Festuca pannonica), magyarföldi husáng (Ferula 

Sadleriana), magyar nőszirom (Iris aphylla sp. hungarica), Seseli elatum sp. heterophyllum és magyar festő 

rekettye (Genista tinctoria ssp. hungarica). 

A Szlovák Karszt BR leggyakoribb és legtipikusabb növényei a kalcifit és xeroterm fajok. Napos és sziklás 

lejtőkön és a fennsíkok karrjain nőnek, közéjük tartozik a tavaszi hérics (Adonis vernalis), közönséges spárga 

(Asparagus officinalis), Asyneuma canesens, erdei gyöngyköles (Bugrossoides purpureo-caerulea), vöröslő 

buvákfű (Bupleurum affine), lappangó sás (Carex humilis), fehér zanót (Cytisus albus), lenek (Linum flavum, L. 

hirsutum, L. tenuifolium), bajuszos kásafű (Oryzopsis virescens) és pusztai meténg (Vinca herbacea). Ezeknek a 

fajoknak a nagy része a kelet-európai és közép-ázsiai sztyeppékhez kapcsolódik, melyek vetülete nyugatra 

terjedt az utolsó jégkorszakban. 
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Egy sajátosság a dealpin és prealpin hegyi fajok jelenléte, melyek túlélnek az élőhelyeken: Zadiel Gorge, a 

Plesivec és a Borcianska Fennsíkoktól északra, és a szakadékok és víznyelők fenekén. Ezek a szokatlan fajok a 

havasi ikravirág (Arabis alpina), Biscutella austriaca sp. hungarica, kárpáti harangvirág (Campanula carphatica), 

a nyakperecfű (Cortusa matthioli), az erdei holdviola (Lunaria rediviva), a magyar cifra kankalin (Primula 

auricula ssp. hungarica), és az osztrák borzamag (Pleurospermum austriacum). 

A flóra gazdagságát tovább növeli a nedves és vizes élőhelyek fajainak jelenléte a betömődött zsombolyokban 

és forrásokban. Van néhány éger carr, minden fejlődési szakaszból, olyan jellegzetes és ritka fajokkal, mint a 

hosszúlevelű veronika (Pseudolysimachion longifolium), a szibériai nőszirom (Iris sibirica), és a bánsági sás 

(Carex buekii). Szintén figyelemre méltó a sok orchidea, melyek közül a legritkább a rigópohár (Cypripedium 

calceolus), elbai nőszőfű (Epipactis albensis), Limodorum abortivum, bajuszvirág (Epipogium aphyllum), és az 

adriai sallangvirág (Himanthoglossum adriaticum). 

A modern ismeretek nagy része a régió néhány fajának taxonómiájáról a karyotaxonómiai kutatásokból ered. Ez 

megadta az Isatic maeotica, az erdélyi csillagvirág (Scilla kladnii), a törpe árvácska (Viola kitaibebeliana), az 

Aster serpentimontanus és más fajok pontos osztályozását. 

A Szlovák Karszt BR növény társulásainak változatossága tükrözi a karszt domborzat változatosságát és a 

speciális biotópok mikroklímájának sajátosságait. Ezek a különbségek növelik a vegetáció változékonyságát, és 

a különböző növénytársulástani rendek osztályainak számát. 

A hasadékok és omladékok pionír társulásai az Asplenietea trichomanis, Thlaspietea rotundifolii, és a Sedo-

Sclerantetea osztályokba tartoznak. Az elsődleges társulásokat száraz és melegkedvelő gyógynövényes-füves 

pusztai társulások (Festuco-Brometea és Trifolio-Geranietea osztályok) követték, a werotermikus pusztás-erdős 

lejtők komplexeihez kapcsolódva. Szabályosan kezelt füves területek (Molinio-Arrhentheretea osztály) a 

fennsíkok legelőin és a termékeny ártéri mezőkön fordulnak elő. 

Vízi, vízkörnyéki és lápi társulások főként az átmeneti zóna vízgyűjtő területein tömörültek, a fennsíkokon 

ritkák. Képviselői a Lemnetea, Potametea, Phragmiti-Magnocaricetea, Montio-Cardaminetea és Schleuchzerio-

Caricetea fuscae osztályok. A kapcsolódó magas-gyógynövényes társulások (Mulgedio-Aconitea osztály) a 

folyamok mentén fordulnak elő. 

A leggyakoribb erdők a kárpáti gyertyános-tölgyesek és a közepesen melegkedvelő Pontic-Pannon tölgyerdők, 

melyek előfordulásának középpontjai a fennsíkok déli lejtői. Ezek florisztikailag nagyon gazdagok, magukba 

foglalják a pusztai-erdei és szubmediterrán fajokat is. A juharfa erdők köves lejtőkön, omladékokon, és vetődött 

sziklás gerinceken és csúcsokon, valamint szurdokokban, szakadékokban és más hasonló helyeken nőnek. A 

bükkerdők kis parcellákból formálnak mozaikot. Míg ezek fajokban szegények, beleértve az idegen nem erdei 

fajokat, addig a füves réteg florisztikailag igen gazdag, a mészkedvelő fajokkal és az ezekben gazdag 

bükkösökkel. A Zádiel Gorge északra néző sziklafalai a dealpin reliktum erdei fenyő állásairól és jegenye-

lucfenyő erdeiről ismert. 

A Szlovák Karszt erdei vegetációja az emelkedők magasságának éghajlati különbségei alapján a következő erdei 

vegetáció-övekre tagolható: 1. tölgy (Quercus), 2. bükk-tölgy (Fagus-Quercus), 3. tölgy-bükk (Quercus-Fagus), 

4. bükk (Fagus), 5. fenyő-bükk (Abies-Fagus). A Slovenské Rudohorie Hegységben megtalálható a 6. lucfenyő-

bükk-jegenyefenyő (Picea-Fagus-Abies) erdei vegetációs öv is. 

2.9. Fauna 

A Szlovák Karszt BR faunájának egyedisége (1) az Euroszibériai sztyepp terület Pannon részének, (2) a 

lombhullató, lomblevelű erdős vidéknek és (3) a Kárpátok középhegységei területének határán való 

biogeográfiai elhelyezkedéséből ered. Következésképpen a fauna a pusztai, az erdőspusztai, a lombhullató erdei 

és a boreo-montán fajok keveréke. A felboncolt karszt domborzat a fauna sok ökológiailag különböző elemének 

számára nyújtott a fejlődésüknek és túlélésüknek megfelelő élőhelyet, beleértve a jellemző pusztai xerotermik 

elemeket az állatok összes csoportjában. A vizes élőhelyek (folyók és tavacskák a vízgyűjtő területeken, és 

szurdokok a fennsíkokon) elérhetősége tovább növelte a fajok diverzitását. Sok faj itt éri el az elterjedésének 

északi határát, és a Nyugati és Keleti Kárpátok fajai is jelen vannak. 

Szlovákia 240 meztelen csiga fajából és alfajából több mint 130 fordul elő a Szlovák Karsztban. A legfontosabb 

fajok az Alopia clathrata, az erdélyi Alopia bielzi neoendemikus rokona. A Szlovák Karszt és a magyar Bükk 

hegység területén reliktum Sadleriana pannonica szintén fontos. További védett gerinctelenek az imádkozó 

sáska (Mantis religiosa) és a fűrészlábú szöcske (Saga pedo). A kaszáspókok két faja, az Ischosopsalis manicata 
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és a Paranemastoma kochi endemikus fajok a Szlovák Karsztban; az Isophya beybienkovi valószínűleg szintén 

endemikus. 

Több mint 1000 lepke fajt ismerünk a régióból, beleértve a védett fecskefarkúakat (Papilio machaon, Iphicides 

podalirius) valamint kis-apolló-lepkét és az apolló lepkét (Parnassius mnemosyne és P. apollo). A rovar fauna, 

körülbelül 1500 fajjal, még ennél is gazdagabb. A védett fajok közé tartozik a nagy szarvasbogár (Lucanus 

cervus), a havasi cincér (Rosalia alpina), a futrinkák (Carabus sp.) és a Nyugat Kárpátokban endemikus 

Gaurotes excellans, Barypithes interpositua és Otiorhinchus roubali. A Szlovák Karszt BR egyetlen közismert 

troglobiontja (barlanglakó) a rovar Mezoniscus graniger, egyéb troglobiontok a Troglochaetus beranecki, 

Eukoenenie vágvölgyi és a pók Porrhoma profundum. A barlangoknak érdekes vízi állatai is vannak, mint a 

változékony barlangi vakászka (Niphargus tatrensis) illetve a rovarok közül a közismert Duvalius bokori és D. 

microphtalmus ssp. hungaricus. 

A sok hüllő előfordulása hangsúlyozza a régió xerotermikus természetét. A pannon gyík (Ablepharus kitaibelii) 

itt éri el elterjedésének északi határát. A gyíkok (Lacerta viridis, L. agilis, L. muralis) száraz sziklás pusztákon 

élnek. A kígyók közé tartozik a vízisikló (Natrix natrix) és egyéb fajok (N. tessellata, Coronella austriaca, 

Elaphe longissima). 

A legfontosabb madárfaj a bajszos sármány (Emberiza cia), a sziklás puszták és erdőspuszták melegkedvelő 

lakója, amely itt éri el az északi határát. Az ilyen élőhelyek lakója a kövirigó (Monticola saxatilis) is. A 

kerecsensólyom (Falco cherrug) a régióban fészkelő legfontosabb ragadozó, de a parlagi sas (Aquila heliaca), a 

kígyászölyv (Circaetus gallicus), a halászsas (Pandion haliaetus) és a törpesas (Hieraetus pennatus) is itt 

fészkelnek. Az uhu (Bubo bubo) a sziklás élőhelyek legfontosabb fészkelő madara, de más bagoly fajok, mint az 

európai törpekuvik (Glaucidium passerinum), szintén fészkelnek a régióban. A legfontosabb madarak, amelyek 

a xerotermik cserjésekben és erdőspusztákon fészkelnek, a tövisszúró gébics (Lanius collurio), a karvalyposzáta 

(Sylvia nisoria), az északi őszapó (Aegithalos caudatus), a cigánycsuk (Saxicola torquata) és az erdei pacsirta 

(Lullula arborea). 

A cickányok közül a keleti cickány (Crocidura suaveolens) és a Miller vízicickány (Neomys anomalus) 

érdekesek, mivel ezek tipikus pusztai fajok. A Szlovák Karszt BR Szlovákia egyik leggazdagabb területe a 

denevérfajok változatossága szempontjából, beleértve a nagy patkósdenevéreket (Rhinolophus ferrumequinum), 

melyeknek itt az északi határuk, illetve más kevésbé fontos fajokat (Myotis emarginatus, M. daubentoni, M. 

dasycneme, Pipistrellus pipistrellus, Plecotus austriacus, Miniopterus schreibersi). 

A legtipikusabb rágcsáló az ürge (Citellus citellus), valamint a mogyorós pele (Muscardinus avellanarius) is 

gyakran előfordul. Az emlősök közül az eurázsiai hiúz (Lynx lynx) a jellemző, de az őz (Capreolus capreolus), a 

gímszarvas (Cervus elaphus) és a vaddisznó (Sus scrofa) is gyakori. 

3. II. Emberek és természet 

3.1. Letelepedés 

A paleolit időszak alatt a terület még csak szórványosan helyezkedett el. Sok archeológiai lelet azt mutatja, hogy 

a késő paleolit korban a könnyebben megközelíthető barlangokat látogatták. A terület a neolitikumban volt a 

legsűrűbben lakott, amikor az európai jelentőségű barlanglakás, a Domica barlang is lakott volt. A rézkorszak 

végére a Szlovák Karsztot benépesítették a pilin és később a kiétei kultúra népei. A legjelentősebb felfedezések 

ezekről a kultúrákról a Silica fennsíkon található Majda-Hraskova barlangban talált emberi koponyákból 

faragott maszkok. 

Következésképpen fallal megerősített településeket hoztak létre Zadiel, Borka és Háj falvak közelében. Bár a 

funkciójuk és időpontjuk még nem tisztázott. A késő vaskor alatt csak időszakosan tűnnek fel települések. A 

helyi törzsekre hatással voltak a szomszédos római provinciák, amint azt a római pénzérme leletek bizonyítják. 

Később a szláv törzsek is behatoltak a régióba. 

A korai feudális magyar állam ideje alatt a területet várral rendelkező királyi birtokokba szervezték. Az ősi 

várak hatalmának hanyatlása után a régiót a magyar provinciákon belül kormányozták, különböző családok 

illetékessége alatt, melyek közül a legfontosabbak a Bebekek, a Máriássyak és az Andrássyak. Az egyházi 

birtokokat elsősorban a Jasov kolostor és Roznava érseke tartotta fenn. A 19. század végén a birtokok 

tulajdonjoga a feudális rendszerről a nyersanyagtermelésre és –feldolgozásra koncentrálódott ipari társaságokra 
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szállt. A nagyobb településeken kézművesek, gyárak, fűrészmalmok, mészüzemek, téglagyárak és kereskedők 

koncentrálódtak. 

3.2. Földhasználat 

A vidék természetes állapota meghatározza annak használatát. A települések sűrűsége egyenlőtlen, de általában 

alacsony: a Silica fennsíkon csak 3 falu van, az olyan helyeken, ahol a talaj megfelelő a mezőgazdasági 

növények számára. A fennsíkokon az erdők a domináns életközösségek: a BR teljes területének 76%-át erdők 

borítják, 16%-át füves területek és legelők, valamint 4%-át szántók. Az erdős területek legnagyobb része újra és 

újra kivágott lombhullató fákból származó csalitos és erdészek által művelt erdő ültetvény. 

A fennsíkokon az erdőgazdálkodás van túlsúlyban, és kis mértékben mezőgazdaság. A települések és a hozzájuk 

kapcsolódó gazdasági tevékenységek a medencékben és a folyóvölgyekben koncentrálódik. A régió ipari-

mezőgazdasági jellegű, és több embert foglalkoztatnak a mezőgazdaságban, mint az iparban. A legfontosabb 

ipari tevékenység a nyersanyagtermelés és a hozzá kapcsolódó feldolgozás, gépgyártás és fémmunka üzemek. 

A jelenlegi helyzet és az erdőgazdasági tevékenységek a következők: az erdők területének 30%-a állami 

tulajdonban van, körülbelül 49%-át vállalatok és magánszemélyek irányítják. Az egyház és a helyi 

önkormányzatok tulajdonában lévő erdők az erdős területek 9%-át teszik ki. A fennmaradó 3% pedig egyéb 

vezetés alá tartozik. Jelenleg folyik az erdőterületek eredeti tulajdonának helyreállítása, így a szervezés 

megosztottsága is gyorsan változik és az egész folyamat még nem fejeződött be. 

4. III. TERMÉSZETVÉDELEM 

4.1. Történelem 

A Szlovák Karszt BR által lefedett területet hivatalosan 1973-ban nyilvánították Védett Tájegységgé (PLA – 

Protected Landscape Area). Hivatalos céljai a természeti erőforrások védelme és helyreállítása, az emberi 

erőforrás, a környezetvédelem és a természet szépségének koordinálása, tekintettel az összetett tudományos, 

gazdasági és egészségügyi funkcióikra. Ezek a jogi elvek az alapjai a ritka ökoszisztémák, a fauna, a flóra és az 

abiotikus jelenségek védelmének. 

A Védett Tájegység magába foglal 10 országos jelentőségű természetvédelmi területet, 6 természetvédelmi 

területet és 17 természeti emléket. 

1977-ben az „Ember és bioszféra” program nemzetközi koordináló tanácsa a Védett Tájegységet és védelmi 

zónáját Bioszféra Rezervátumnak nevezte ki az UNESCO nemzetközi rendszerén belül. Gyakorlati okokból a 

BR-t egy magterületre (a BR területének 24%-a) és egy pufferterületre (65%) osztották. A Védett Tájegység 

többi részéből és teljes védőzónájából alakul ki a BR átmeneti zónája. 

A Szlovák Karszt BR-ben található barlangok és a közeli Aggtelek BR Magyarországon 1995. december 9.-én 

felkerült az UNECSO Világörökség listájára. 

4.2. Természetvédelmi értékek 

A Szlovák Karszt BR –nek sok rendkívüli jelentőségű értéke van. Abiotikus helyei elsődleges fontosságúak nem 

csak Szlovákia, hanem az egész Nyugat-Kárpátok számára. A Mezozoikum jellemző rétegtani profilja magába 

foglalja a meliatik formációcsoportot és a Silica Nappe rétegeit (Plesivec Fennsík, Soroska, Honce). A késő-

triászkori terület Silicka Brezova falu közelében különböző conodonta és brachiopoda fajok kövületeinek 

tipikus lelőhelyeként nagy tudományos fontosságú (a Gondonella carpatica-t itt jegyezték fel először). Bleskovy 

Pramen késő-triászkori területe, nem messze Drnava falutól, és a késő-krétakori feltárás a Miglinc völgyben 

szintén nemzetközi jelentőségűek. 

A Szlovák Karszt barlangjai nem csak a geomorfológiai értékük miatt fontosak, hanem az egykori településekről 

származó a számos leletről. Ezek közé tartozik a Homo sapiens ősmaradványok egyetlen szlovákiai 

bizonyítékát, a Szelet kultúra egyedüli példáját, a Burkova Hora kultúra sok leletét, és a rituális maszkok és 

rituális áldozati kannibalizmus felfedezéseit. Mindezek a felfedezések európai jelentőségűek. 

A flórán belül a tornai vértőt (Onosma tornensis) bejegyezték a Vörös Könyvbe. Egy endemikus harangvirágfaj 

(Campanula xylocarpa), az osztrák sárkányfű (Dracocephalum austriacum), a rigópohár (Cypripedium 
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calceolus), és a rizsgyékény (Typha laxmanii) az Európai Vörös Könyvben szerepelnek. Emellett több mint 300 

nemzetileg fokozottan veszélyeztetettnek észlelt faj fordul elő itt. 

A faunán belül 14 kétéltű, 11 hüllő, és 68 emlős (ebből 22 denevér) fajt sorolnak fel a korábbi Csehszlovákia 

Vörös Könyvében. Az avifauna magába foglal 26 fajt, amelyek európai mérték szerint veszélyeztetettek, és a 

régiót egész Kelet-Európa legfontosabb madaras területeként azonosították. Az emlősök egyike, a közönséges 

ürge (Citellus citellus) fokozottan védett, az európai állatok védelméről szóló Berni Egyezményben is szerepel. 

Végül, de nem utolsó sorban a gerinctelen fauna is nemzetközi fontosságú, mint a jelenlegi, mind az 

ősmaradványok. 

4.3. Menedzsment 

A szlovák Karszt BR saját igazgatással rendelkezik, amely koordinálja a tevékenységeket és a természeti 

erőforrások használatát, a megőrzésükkel harmóniában. Az igazgatóság tevékenysége éves tervet követ, amely 

hosszú távú célokon alapul. A természetvédelem fő irányelvei az 1977-ben készült „A természetvédelem területi 

projekciója”-ból erednek. Azért, hogy keresztülvigyék ezeket az irányelveket bizonyos élőhelyeken vagy 

bizonyos fajokért, egyéni rendszereket készítettek, és ezeket gondosan alkalmazzák. Míg az igazgatóságnak 

nincs szabályozó hatásköre, addig szakmai javaslataik irányelvek a döntéshozásban az Állami 

Természetvédelmi hatóságok számára. 8 munkatárs dolgozik az igazgatóságon, beleértve a 4 kutatótársat. Az 

igazgatóságot a Szlovák Környezetért Ügynökség Természet- és Tájvédelmi központja irányítja. 
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16. fejezet - Kárpáti Nemzeti 
Természeti Park 

1. 

Ukrajna 

Alapítva 1980 

2. I. Természet 

2.1. Földrajz 

A nemzeti park Ukrajna délnyugati részén az Ivan- Frank régióban található. Biogeográfiai és tájképi 

szempontból a Chornohora hegységhez, illetve a Gorgany keleti részéhez tartozik. a tengerszint feletti 

magassága 450 métertől 2061 méterig terjed. A területe a Prut és a Cseremos folyók vízgyűjtőjéhez tartozik. Az 

egész térség kiváló lehetőséget biztosít a pihenésre. A nemzeti park hossza észak-déli irányban kb. 20 km. 

2.2. Geológia, geomorfológia 

Az alapkőzetet kréta és paleogén kori flis összlet adja. Ezt a kőzet komplexet változatos ásványi és kémiai 

szerkezet és a mállás jellemzi. A kvarc és a nem meszes homokkövek mállása igen lassú és a Skiba Gorgans-ban 

fordulnak elő. Hatalmas területek borítottak agyaggal és véknyabb talajréteggel, ezeken tipikusan jellemzőek a 

szórványos előfordulású nyír- és fenyőerdők. A Nemzeti Park területe négy geomorfológia egységhez tartozik: 

az északi részek a Predrogan-fennsíkon találhatók kb. 1000 méteres magasságig, a délnyugati rész a Skiba 

Gorgansban, a legmagasabb csúcsocsokkal a Sinjakkal (1665m) és Chomjakkal (1542 m). A Nemzeti Park 

központi része a Vorochtjan- Putil fennsíkon terül el számos teraszával, a Prut és a Cheremosh folyó 

vízgyűjtőjének magasabban fekvő részei a Chornohorához tartoznak. A Nemzeti Park ütköző területein 

találhatjuk a legmagasabb csúcsokat: Hoverla (2061 m) , Breskul (1911 m), Turkul ( 1933 m), Brebeneskul ( 

2037m ), Pip Ivan Chornohirskyi ( 2020 m). 

A Chornohora masszívumában az eljegesedés nyomai megmaradtak. 15 gleccser medence található a délkeleti 

területeken. A legnagyobb jég által kialakított medence mélysége eléri a több száz métert, szélessége pedig több 

mint 0,5 km. Kevés faj alkotja a vegetációt, amik szigorúan védettek és a gleccservölgyekben maradtak fenn. 

2.3. Talaj 

A bükk és elegyes erdők alatt számos altípusa megtalálható a barna erdőtalajnak. A sekély tőzeglápos talajok 

gyakran előfordulnak a Chornohora masszívumában. 

2.4. Hidrológia 

A nagyszámú vízesés sűrű vízhálózatot alkot. A Nemzeti Park fő vízartériáját a Prut folyó jelenti, amely a 

Chornohorában ered. Több mellékfolyója szintén itt ered: az Orendartchik, a Fovresok, a Pigi, a Prutec, a 

Zhenec. A Chernyi Cseremos folyó a mellékfolyóival- a Shibenij, Pohorilec, Dzembronja, Bystrec, Stepanec- 

együtt hasonlóan sűrű vízhálózatot hoz létre. A 60-as években tutajokkal szállították a fát a Cseremos folyón. 

Számos hegyi tó alakult ki a jégkori mélyedésekben. A legnagyobbak közé tartozik a Nesdamovite tó (0,4 ha, 

1750 méter magasságban) és a Marichejka tó (0,5 ha 1500 méter magasságban),a Shurin csúcs lábának 

közelében. Ritka növényfajok is megtalálhatók ezen tavak partján,mint például a vidrafű (Menyanthes 

trifoliata), a szittyó (Juncus castaneus). 

2.5. Éghajlat 

A Nemzeti Parkban a hegység előterében közepesen meleg és közepesen csapadékos éghajlat uralkodik, az 

alacsonyabban és magasabban fekvő fennsíkokon alacsonyabb a hőmérséklet és rendszerint több csapadék 
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hullik. A meteorológiai állomáson Jaremchában (530 m-en) januárban -4,5 C0, júniusban 16,4 C0 a 

hőmérséklet, az évi átlagos középhőmérséklet pedig 6,9 C0. A mért értékek a pozhizhevskai meteorológiai 

állomáson (1430m) -6,4 C0 és 2,8 C0. 

A Nemzeti Park egész területe a csapadékos zónába tartozik. Az átlagos évi csapadékmennyiség Jaremchában 

eléri a 954 mm-t és 1465 mm-t a pozhizhevskai állomáson. Télen több mint 100 mm hó esik Jaremchában és 

200 mm-nél több Pozhizhevskában. A hólavinák, melyek károsítják a törpe fenyveseket és a fasorokat, 

veszélyesek a hegy látógatóira nézve is, főként a Hoveria, a Breskul, a Gomula és a Turkul lejtőin. 

2.6. Vegetációs övezetek 

A hatalmas magasságbeli különbségek (több mint 1600 m) meghatározzák az éghajlat változatosságát, illetve a 

talaj- és domborzatviszonyokkal együtt a vegetáció sokféleségét is. A Nemzeti Park területén 6 éghajlat-

vegetációs öv található. 

A bükk öv (Fagus) az alacsonyabb területeken elterjedt, 700 méteres tengerszint feletti magasságig,a felföldek 

nyugati alacsonyabb részein. A gyertyán (Carpinus) keveredve fordul elő. 700 métertől 1000 méterig találjuk a 

jegenyefenyő – bükk övet, ahonnan már a gyertyán hiányzik, de a lucfenyő fellelhető. 

1000-től 1200 méteres tengerszintfeletti magasságig terjed a lucfenyő-jegenyefenyő- bükk övezet (Picea-Fagus-

Abies), amelyben a domináns fafajok kölcsönös viszonya összhangban változik a talajadottságoknak és a 

termőhelyi viszonyoknak megfelelően. A domináns fafajok mindegyike eléri itt a maximális termelékenységet. 

Kb. 1250 métertől 1600 méterig hideg és csapadékos az éghajlat, ahol már felbukkanak a fenyőövözet (Picea) 

közösségei. 

A szubalpesi vegetációs öv (1500- 1850 m) jellemző fafaja a törpefenyő (Pinus mugo), zöld égerrel (Duschekia 

viridis ) és szórványosan szibériai borókával (Juniperus sibirica) . 

Az 1850 méter feletti területeket az alpesi övezet közösségei foglalják el, ahol már nem találhatók fák. Az alpesi 

hegyi rétek közösségei tipikusak ebben az övezetben. 

2.7. Flóra 

A Nemzeti Park flóráját a magasabb szerveződési szintű növények közül több mint 1100 faj képviseli, melyek 

50%-át adják az ukrajnai Kárpátok növényvilágának. Az összes növényfaj közül, a hegyi flóra elemei 26 %-ot 

tesznek ki, a boreális flóraelemek 25%-ot, a nemorális elemek 31%-ot, az arktikus-alpesi 3%-ot, az alpesi 6%-

ot, a multizonális 6%-ot, míg az aridikus elemek 3 %-ot. Különös figyelmet érdemelnek az endemikus, ritka és 

reliktumnövények. A kárpáti endimuzmus közül 12 fordul itt elő, mint például az Euphorba carpatica, Jovibarba 

preissiana, Salix retusa, Hesperis candida, Tozzia carpatica, Trisetum ciliare. 

A dél-kárpáti endemizmus közül 14 faj fellelhető, mint például Ranunculus carpaticus, Primula poliniensis, 

Phyteuma vagneri, Heracleum carpaticum, Festuca porcii, Poa deylii és hasonlók. 

A keleti-kárpáti endemizmusból 10 faj tenyészik itt, például Aconitum paniculatum, Silene dubia, Gentiana 

laciniata, Campanula subcapitaca, Centaurea marmarosiensis. 

A kárpáti-balkáni flóraelemek közül a Saxifraga carpatica, Achillea lingulata, Acinos alpinus ssp. baumgartenii, 

Trisetum alpestre nő itt. 

Az alpesi növényfajok közül a Saxifraga adscendens, Saxifraga bryoides, Oreochloa disticha található meg. 

Az arktikus-alpesi fajok közül a Salix herbacea. Dryas octopetala, Lloydia serotina, Veronica alpina, Juncus 

triglumis fordul elő. 

Az alacsonyabb szerveződési szintű növényflóra a maga 440 fajával szintén gazdag, mintegy 60 %-át jelenti az 

ukrán Kárpátok eme flórájának. Haplomitrum hookeri, Pleuroclada albescens, Barbilophozia quadriloba, és 

Anastrepta orcadensis képviselik a májmohák ritka fajait. Tetrodontium brownianum, Shistogena pennata, 

Hookeria lucens, Campylostelium saxicola szintén a ritka mohák közé tartoznak. 

2.8. Vegetáció 
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A speciális éghajlat, az alapkőzet, a talaj és a domborzati viszonyok eredményezik a Nemzeti Park 

vegetációjának sokszínűségét. A boreális és mérsékelt övi erdőtípusok a meghatározóak. 

A bükk (Fagus), amely kevésbé kedveli az Északkeleti-Kárpátok hidegebb lejtőit, mint a melegebb 

délnyugatiakat, a mérsékelt típushoz tartozik. A bükk monokultúrák csak az alacsonyabban fekvő felföldek déli 

lejtőin találhatók meg. 

A fenyő-bükk és lucfenyő erdők a boreális növényi formációhoz tartoznak. A fenyvesek a hidegebb, 

árnyékosabb lejtőkön és a hidegebb klímájú völgyekben uralkodnak. 

A legmagasabban élő lucfenyők a fenyő vegetációs övben nőnek 1200 és 1500 méter közötti tengerszintfeletti 

magasságban. Az aljnövényzetben előfordul az Oxalis acetosella, Luzula luzuloides, Vaccinium myrtillus. A 

Petasites albus és az Adenostyles alliariae a nedvesebb oldalakon nőnek. Ebben az övben mohák közül 

megtalálható a Hylocomium splendens, az Entodon schreberi, Polytrichum attenuatom, Dicranum scoparium. 

Az Alnus incana és az Alnus glutinosa elterjedt a folyók, patakok hordalékos teraszain. A Picea abbies 

felbukkan a hordalékos talajokon. Telekia speciosa, Cirsium waldsteinii, Heracleum sosnowskii, Filipendula 

ulmaria, Caltha palustris előfordul az aljnövényzetben. 

Egyedülálló a tőzeglápos közösség a Rudjak vidéken a Vorokhtjansky erdőségben, ahol a Picea abbies, Betula 

sp. és tipikus tőzeglápi növényfajok találhatók meg,mint az Oxycoccus microcarpus, Oxycoccus palustris, Carex 

pauciflora, Drosera rotundifolia, Andromeda polifolia, Empetrum nigrum, Dactylorhiza fuchsii, Corallorhiza 

trifida, Eriopherum vaginatum, Sphagnum fuscum és a Sphagnum rubellum. Ezek a tőzeglápi fajok szigorúan 

védettek, a hatályos természetvédelmi korlátozások szerint. 

A déli sziklás lejtőkön a Prut folyó felett, reliktumfajok találhatók, mint például a Betula pendula, Pinus 

sylvestris társulva a Pinetum myrtillosummal, Pinetum myrtilloso- sphagnosummal, a Pinetum myrtilloso- 

pteridiosummal, a Betuletum cladoniosum-petraeummal és a Betuletum myrtilloso-petraeummal. A Betuleto-

Pinetum és a Piceeto-pinetum közösségei szórványosan fellelhetők itt. 

A Nemzeti Parkban a legnagyobb kiterjedéssel a Fageto-Abieto- Piceetum erdőtársulások vannak jelen, 

melyekben természetesen a bükk, a fenyő és lucfenyő is fellelhető. 

Egy ritka tőzeglápos társulás is megtalálható a Pinus abies-el, a Spaghnum sp.-vel és a Pinus cembraval 1410-

1470 méteres magasságban a déli sziklás lejtőkön a Kedrovatyi erdőség területén a Chornohorában. Ennek a 

ritka társulásnak speciális, szigorú védelmet biztosít a Nemzeti Park. 

Az erdővegetáció határa a Nemzeti Park egész területén 150-200 méterrel csökkent a sok százévnyi marha- és 

juhlegeltetés miatt az 1250-1280m-es magasságban. Ezekben a magasságokban a juhászok a 14-18. századok 

folyamán kiirtották és felégették a luc- és törpefenyő erdőket. Habár fejlett másodlagos biodiverzitás alakult ki 

az alpesi legelők helyén maradt hatalmas pusztaságokon. A növényzet ritkulása növelte a lavinaveszélyt és 

lerontotta a terület talajmegkötő képességét. Hosszan tartó esőzés után a víz könnyen lejut a völgyekbe és ez 

szórványosan áradásokat is okoz. 

A törpefenyő öv és a másodlagos magashegységi rétek egészen a vegetációhatárig terjednek. Itt előforduló 

fajok: Duschekia viridis, Rhododendron kotchyi, Loiseleuria procumbens, Salix herbacea, Salix kitaibeliana, 

Cardamine opitzii, Doronicum carpaticum, Heliospermum carpaticum, Empetrum nigrum, Saxifraga stellaris, 

Poa deylii, Bartsia alpina, Rhodiola rosea, Saxifraga paniculata, Primula minima, Oreochloa disticha, 

Chrysosplenium alpinum. 

Carex sempervirens, Carex curvulae, Festuca supina, Juncus trifidus és több törpefenyő (szubalapesi) övi faj is 

előfordul az alpesi vegetációs övben. 

2.9. Fauna 

A Nemzeti Park területén 180 gerinces fajt írtak le, amelyek közül 50 emlős. Előfordul itt az Ursus arctos, a 

Canis lupus, a Lynx lynx, a Mustela ermenia, a Mustela nivialis, a Putorius putorius és a Felis syévestris. 

Vadászható fajok között jelen van a Sus scrofa, a Cervus elaphus és a Capreolus capreolus. 

A nemzeti park terültéről 10 denevérfaj ismeretes, többek között a Nyctalus noctula, a Vesperilo pipistrelus, a 

V. serotinus, Myotis myotis, M. daubentoni, M. mystacinus. 
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A gerinceseket legnagyobb számban a madarak képviselik, mintegy 100 fajuk él itt. Köztük a Falco tinnunculus, 

Falco peregrinus, Falco subbuteo, Perdix perdix, Bubo bubo, Aegolius funnerus, Glaucidium passerinum, Picus 

viridis, Picus canus, Pycoides tridactylus, Dendrocopus major, D. leucotos, D, minor, és további ritka 

madárfajok. A Turdidae, a Sylviidae, a Paridae a Fringillidae és a Corvidae családok képviseltetik magukat a 

leginkább a Nemzeti Park területén. 

Számos kétéltű faj él itt –Salamandra salamandra, Tritulus montanodi, Tritulus alpestris, Bombina variegata 

Rana temporaria. A hüllők közül előfordul a Zootica rirparia, a Vipera berus, és az Anguis fragilis. Több mint 

20 állatfaj szerepel az ukrán vöröskönyvben. 

3. II. Emberek és természet 

3.1. Emberi hatások 

A legszignifikánsabb hatás az ökoszisztémákra kétségkívül a pásztorok középkori erdőirtása volt. Emiatt 

gyakoriak itt a lavinák és a földcsuszamlások. A tarvágás gyakorlata az Eornohora erdeiben, a mesterséges 

telepítést, és ökológiailag bizonytalan monokultúrák létesítését eredményezték, amelyekre nagy veszélyt jelent a 

szél és egyéb természeti csapások. A jó állapotban fenmaradt eredeti ökoszisztémák éppen ezért óriási 

tudományos jelentőséggel bírnak a lucerdők mesterséges rekonstrukciója szempontjából. 

A túlzott turizmus és üdültetés negatív hatást fejt ki a természetes ökoszisztémára az utóbbi években, 

degradációt okoz mind az ökoszisztémában, mind a tájképben számos helyen. A Nemzeti Park adminisztrációs 

részlegének az üdülés és a sportok szabályozására korlátozott lehetősége van. 

4. III. Természetmegőrzés 

4.1. A nemzeti park megalapításának története 

A Kárpáti Nemzeti Park az első nemzeti park Ukrajnában,1980-ban alapították 50.300 ha területen. A Nemzeti 

Park meglakulásának története igen bonyolult. 

1914-ben a két lengyel professzor V. Szafer és S. Sokolowski célul tűzte ki egy erdőrezervátum kialakítását egy 

kisebb területen a Hoverla hegység északkeleti részén. A park területe 832 ha-ra növekedett a II. világháború 

után. Abban az időben a rezervátum már nemzeti parkként volt számon tartva. 

1940-ben elhatározták a Chornohora (Montenegro) Állami Természetpark létrehozását 68.000 ha-nyi területen. 

A II. világháború megsemmisítette a természeti komplex speciális védelmére tett törekvéseket. 1968-ban már a 

Chornohora masszívuma is a Kárpáti Természeti Rezervátumhoz tartozott. 1980-ban a természeti komplexet 

Kárpáti Nemzeti Parkra nevezték át. 

4.2. Zonáció 

A terület zonációját a Nemzeti Park akkori ökoszisztémájának -beleértve annak károsodottsági szintjét, a 

helyreállítás potenciális lehetőségeit, tudományos és szórakoztatási jelentőségét - komplex értékelése alapján 

határozták meg. 

Az érintetlen erdő ökoszisztémák a Hoverla területén az ún. védett zónába tartoztak mintegy 10.253 ha területen 

(ez a Nemzeti Park területének több mint 20 %-a). Ebben a zónában az ökoszisztémák a saját önszabályzó 

evolúciójuk szerint működnek. Az emberi beavatkozás csak a katasztrofális csapások esetén megengedett. 

Azok az ökoszisztémák, melyek védő funkciójúk (mint víz-, talaj- és éghajlatvédő funkciók) a védő-üdülési 

zónába sorolták. Ennek a zónának a területe 20.777 ha, ami a nemzeti park 41 %-át jelenti. Ebben a zónában 

útmutató táblák is találhatók végig a turistaösvények mentén. A Nemzeti Park Adminisztrációs Irodája építette 

ezeket, hogy a szervezett turistacsoportok bővíthessék tudásukat az ökoszisztémákról. 

Az üdülési,pihenési zóna területe 8.645 ha,ami a 17%-a a Nemzeti Park összterületének. Ez magába foglal 

urbanizálódott részeket és mezőgazdasági földeket is. A turizmus és a szórakoztatás épületei, a társadalmi szféra 

további infrastruktúrája mind megtalálhatóak ebben a zónában. 
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4.3. A természetvédelem jelentősége 

Az eredeti ökoszisztémák szinte érintetlenek, ez óriási jelentőséggel bír a tudományos kutatásokban, illetve 

támpontot jelent a posztglaciális kori ökoszisztémák szerkezetének, evolúciós dinamikájának megismerésében. 

Az egyetlen hegyi kutatóállomás az Ozhizhevska Poloninán működik 1959 óta. Kutatásuk középpontjában az 

éghajlat és a lavinák elleni védelem áll. Az ökológiai kutatások eredményeit a Nemzeti Park biológiai 

állomásain is felhasználják 1957 óta. A biológiai és ökológiai kututásokról már 7 tanulmányt publikáltak. 1977 

óta tájföldrajzi kutatások is működnek itt. A tudományos eredmények rendszerint Lviv Tudományos 

Akadémiájának Botanikus Intézetében, a Kárpáti Ökológia Intézetben és természetesen a lvivi Állami 

Egyetemen összegzik. 

A Nemzeti Park ökoszisztémáinak ökonómiai jelentősége a talajvédelem alapvető feladataiból, a 

vízgazdálkodásból,az éghajlat és az eredeti „génkészletének” megóvásából áll. 

4.4. Turizmus, szórakoztatás és oktatás 

Tradicionálisan a Nemzeti Park a turizmust és a pihenést, szórakozást szolgálta. A park évi látogatóinak száma 

eléri az 1 milliót. Találhatunk az üdülési- ökonómiai zónában szanatóriumokat, szórakoztató komplexumokat, 

turista központokat, és sport táborokat. A Nemzeti Park adminisztrációs Irodája 5 tanösvényt is létrehozott a 

látogatók oktatására. 

A természeti objektumok mellett az érdeklődés középpontjában állnak a hucul népművészet figyelemre méltó 

erdei házai és templomai. Az erdei templom 1785-ből művészi ikonokkal díszítve Delyiatin nevű faluban 

található. Egy 17.-18. századi erdei templomot és harangtornyot látogathatunk meg, gazdagon dekorált belsővel 

Jamnnyiban. Hasonló erdei templomok láthatók még a 17.-18. századból Kremenec és Vorokhta községekben. 

Rendkívüli kilátás nyílik a jól ismert történelmi pontból, a Yablonecky vagy más néven Tatár-hágóból (931m). 

Ezen keresztül jöttek Batu kán tatár-mongol csapatai a Duna medencéjébe 1241-ben. Ez az ösvény egy átjáró a 

Halich- Volyn Fejedelemség és Erdély vagy Magyarország között a középkorba. 

4.5. A Nemzeti Park Adminsztrációs Irodája 

A Nemzeti Park Adminsztrációs Irodája egy független, legális, alárendelt szervezete a Nemzeti Park Központi 

Adminisztrációs Irodájának,a mely pedig a kyievi Környezetvédelmi és Atombiztonsági Minisztériumnak felel. 

A Nemzeti Park Adminsztrációs Irodája Jaremchában működik, ahol található még egy turistaközpont, illetve 

egy másik épületbe kihelyezett múzeumi kiállítás. 

Cím: 

Kárpáti Nemzeti Természeti Park 

Yaremcha 

Ivano- Frankivsky Régió 

Ukrajna 
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17. fejezet - SZINEVÉRI NEMZETI 
PARK 

1. I. TERMÉSZET 

1.1. Földrajz 

A nemzeti park Privovodilnyie Gorgany déli lejtőin helyezkedik el. A tipikus Gorgan tájképet mutatja, észak-dél 

irányban több, mint 30 km , nyugatról kelet felé 20 km hosszan terjed ki. 

A Szinevéri nemzeti park a Gorgany hegyláncban helyezkedik el, a kárpátaljai Ukrajnában. Ez a délkelet-

ukrajnai hegység turisták által látogatott, köszönhetően a felüdülést nyújtó táji értékének. A nemzeti parkban, 

989m-es tengerszint feletti magasságnál található a Szinevéri tó, a legnagyobb tó az Ukrán Kárpátokban, melyet 

tengerszemnek is neveznek. 

1974-ben hozták létre a Szinevéri Tájvédelmi Területet a tó körül főleg a felüdülési funkció nemzeti jelentősége 

miatt. 

A látogatók megnövekedett száma miatt lépett fel az az eset, hogy a védett terület már nem tudja tovább 

kielégíteni a populáció felüdülési igényeit. Ezért 1989-ben itt jelölték ki az első kárpátaljai regionális nemzeti 

parkot, mely kb. 40.000 ha-os területet fed le. 

1.2. Földtan 

A nemzeti park területe a Sliezska (Krosnenskaya) tektonikus zóna flisses területén helyezkedik el. A Rikaes 

vízválasztó felsőbb részén a geológiai alapot a kora kréta sziklái alkotják ( kvarcitok és kvarcitos homokkövek, 

sokkal ritkábban palák által). A paleontológiai üledékeket homokkövek és palák képviselik. A legfiatalabb, 

negyedkori üledékek a kúpszerű halmokat alkotó folyójég lerakódások a folyóvölgyek szájánál és a folyó 

teraszokon. 

A nemzeti park területe benyúlik a Verkhovina hegylánc fennsíkjára és magashegységi területére. A domborzat 

a Terebla és a Rika folyók vízválasztójánál rögös és a vízválasztó egy része észak felé hajlik. A déli kifolyásnál 

Negrovec (1.712 m), Kanch (1.576 m) és mások hegycsoportjai találhatók. A nagy függőleges lejtő, mély 

völgyek, a gyakran köves törmelékekkel göröngyös vonulatok tipikus tájképi tüneményei ennek a régiónak. 

1.3. Talajok 

A bükk és kevert tűlevelű-bükk erdők alatt, 1000-1200 m-es tengerszint feletti magasságnál vékonyan, 

tápanyagban szegény talajok fordulnak elő. A felsőbb helyeken, a tűlevelű erdők alatt, a törpefenyőkkel benőtt 

területeken podzol található. A talajképződés alapjai a köves törmelékeken fordulnak el, amit a helyi 

nyelvhasználatban „gregoti”-nak hívnak. 

Általánosságban a talajok ásványi anyagokban szegények, a kvarcit és a kvarcitos homokkövek uralkodóak. 

1.4. Vízrajz 

A nemzeti park fő vízfolyása a Terebla folyó, amely a park északi részén ered és dél felé folyik tovább a 

nemzeti park egész területén. Jobb oldali mellékfolyói: Krásnyi, Sinevirskyi, Steneshur, Studeny, Tolchka, a 

baloldaliak: Roztoka, Kanchivsky, Yasenovec, Negrovec, Gersovec, Suchar, Krasovec és a kicsi folyó 

Ozerianka mellékfolyóival: Dubelianka, Pesia és Yavorovec. Az összes vízfolyás karakterizált a vízszint 

ingadozása alapján, kapcsolódva nem csak a szinoptikus szituációkhoz (nagy esőzések), hanem a lejtők meredek 

süllyedékeihez, alacsony vízállékonyságú talajokhoz és a vízválasztó magasabb részeinek múltban történt 

nagymértékű erdőirtásaihoz. A hó gyorsan olvad és a leesett hó völgyekbe történő lefolyásával gyakori 

áradásokat okoz a régió alacsonyabb területein. 
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A Szinevéri Tó területe 4,40 ha, mélysége 16-17m, némely hónapokban elérheti a 21m-t is. A tó akkor jött létre, 

mikor a jégkorszak előtti időszakban egy szikla a patakba hullott a szomszédos lejtőről, ezzel egy gátat 

létrehozva. A kicsi Szinevér folyó a természetes gát alapjától folyik ki. 

A Gropa hegységben 900m-es magasságnál található egy másik tó, az Ozirce tó. Ennek a területe 1,20 ha, 

mélysége 9,50m. A tó környezete mind botanikai, mind geográfiai szempontból érdekes, és ismeretes a vizes 

élőhelyeiről és tőzeg flórájáról. 

Az Ozerianka folyón található egy mesterséges gát még a múlt századból, vizeit farönk úsztatásra használták. 

1.5. Klíma 

A nemzeti park területe az enyhén hűvös, hűvös éghajlaton található. A Sinevirska Polana (772 m tengerszint 

feletti magasság) nevű faluban az átlag hőmérséklet júliusban 14,4 °C, januárban -5,9 °C és az évi 

átlaghőmérséklet 4,7 °C. A tél ebben a régióban 4 hónapig tart. Ez egy hideg és nedves régió. Januárban és 

februárban az abszolút minimum gyakran eléri a -30 °C-t. A hóréteg vastagsága 50 cm és 100-110 napig marad 

meg. A téli hónapok jó feltételeket biztosítanak a lejtős és terepi síeléshez, de eddig még nem épültek ki 

ösvények a sport számára. 

1.6. Vegetációs zónák 

A cönotikus struktúrája a Szinevéri Nemzeti Park vegetációs zónáinak hasonló a Kárpáti Nemzeti Parkéhoz. A 

növekvő magassággal a növény közösségek váltakoznak a bükk vegetációs zónától (450-700 m-es magasság), 

bükk-jegenyefenyő (700-900m), lucfenyő-bükk-jegenyefenyő (900-1.100 m) zónákon át a lucfenyő zónáig ( 

1.100-1.500 m) és a legmagasabb helyeken a törpefenyő (Pinus mugo) vegetációs zóna közössége fordul elő a 

hegyi égerrel (Duschekia viridis) és a hegyi borókával ( Junuperus sibirica). A múltban ezen területek 

közösségeit legeltetés céljával leredukálták (erdőírtás). 

1.7. Növényvilág 

A Gorgan flóra 1.043 növényfajt tartalmaz. Botanikai szempontból szegényebb, mint a kárpátaljai Ukrajna más 

régióiban, ami a hidegebb klímával és az ásványi anyagokban szegény talajok uralkodó hatásával magyarázható. 

Figyelemmel a flórára, a legérdekesebb a Hlukhania Reserve (23 ha), ahol a Gorgan hegység legnagyobb 

tőzegtelepe került megóvásra. Lycopodiella inundata (mocsári korpafű), Scheuchzeria palustris (mocsári ál-

szittyó), Rhinchospora alba (tőzegkáka), Andromeda polifolia (közönséges tőzegrozmaring), Oxycoccus 

microcarpus (áfonya), Carex buxbaumii (Buxbaum-sás), Carex pauciflora (sás), Drosera rotundifolia 

(kereklevelű harmatfű) és mások találhatók itt. Az Ozirce tavacska szintén érdekes- itt a tőzegtalajon olyan ritka 

fajok nőnek, mint a Menyanthes trifoliata (vidrafű), Listera cordata (színeslevelű békakonty) és alacsony 

számban lucfenyő. 

Az erdő növényközösségében Helleborus purpurascens (pirosló hunyor) és Streptopus amplexifolius (szárölelő 

nyelvcsap) fordul elő, a folyó teraszokon Telekia speciosa (telekivirág) és Cirsium waldsteinii (pompás aszat) 

található. A hegyi réteken Trollius europaeus (zergeboglár), Traunsteinera globosa (gömböskosbor), Gentiana 

cruciata (Szent László-tárnics), Arnica montana (árnika), Campanula serrata (fűrészes harangvirág) és mások 

nőnek. Melampyrum herbichii (csormolya), Ranunculus platanifolius található a köves, kvarcit „gregoti” 

törmeléken és Viola dacica (árvácska) az alpin réteken. 

A legelterjedtebbek az erdő közösségek. A nemzeti park erdeinek fafajai közül a leggyakoribb a lucfenyő. A 

bükkerdőkben Dentaria bulbifera (hagymás fogas-ír), Athyrium filix-femina (hölgypáfrány) és Dryopteris filix-

mas (erdei pajzsika) nő, néhány helyen Lunaria rediviva (évelő holdviola) és a magasabb elhelyezkedésén a 

bükknek Adenostyles alliariae (havasi bérclapu). Noha a múltban erdőbetakarítást hajtottak végre a nemzeti 

park erdeiben, a bennszülött természetes erdőkomplexek az eredeti fajokkal megőrzésre kerültek. 

1.8. Állatvilág 

Ebben a régióban a boreális állatföldrajzi komplex képviselői többségben vannak. A nagy emlősök közül Ursus 

arctos (barna medve), Canis lupus (szürke farkas), Sus scrofa (vaddisznó), Lynx lynx (hiúz), Martes martes 

(nyuszt), Martes foina (nyest), Lutra lutra (vidra), Meles meles (borz), Mustela erminea (hermelin). Nagyvadak: 

Cervus elaphus carpathicus (kárpáti szarvas) és Capreolus capreolus (őz). 
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Madárvilága szintén gazdagságot mutat: Tetrao urogallus (siketfajd), Lyrurus tetrix (nyírfajd), Tetrastes bonasia 

(császármadár) fészkel a törpefenyő és lucfenyő erdőkben. Ragadozók közül megtalálhatóak: Accipiter gentilis 

(héja), Buteo buteo (egerészölyv), Bubo bubo (uhu), Strix aluco (macskabagoly). Egyéb madárfajok közül 

Dryocopus martius (fekete harkály), Picus viridis (zöld küllő), Picus canus (hamvas küllő), Dendrocopos major 

(nagy fakopáncs), Turdus pilaris (fenyőrigó), Turdus torquatus (örvös rigó) található itt a vízválasztók 

közelében, és a réti közösségekből Ciconia ciconia (fehér gólya) és Ciconia nigra (fekete gólya). A nagyon ritka, 

Anas strepera (kendermagos réce) a Szinevéri Tavon fordul elő. 

Kétéltűek közül Salamandra salamandra (foltos szalamandra), Triturus montandoni (kárpáti gőte), Triturus 

alpestris (alpesi gőte), gyíkok közül Lacerta agilis (fürge gyík), Lacerta vivipara (elevenszülő gyík) és hüllők 

közül Vipera berus (keresztes vipera). A hegyi folyókban az eredeti Salmo trutta morpha fario (sebespisztráng) 

ugyanúgy előfordul, mint a Thymallus thymallus (pénzes pér), Cobitis montana (balkáni csík), Phoxinus 

phoxinus (fürge cselle) és mások. 

2. II. EMBER ÉS TERMÉSZET 

2.1. Antropogén hatások 

A legnagyobb antropogén hatás a bennszülött kevert erdők alacsony ellenállású monokultúrás lucfenyőkre 

cserélésében mutatkozott meg, amelyekben fanyűvők előfordulása nagyon gyakran széltörést és sérülést 

okozott. Az egyik legfontosabb feladata a Nemzeti Park Igazgatóságnak az, hogy megújítsák az eredeti 

faállományt, biztosítsák a nemzeti park erdeinek ökológiai stabilitását és így bemutassák védelmi szerepüket. 

1989-ben volt ezidáig a legnagyobb széltörés,, mely kb. 400 000 köbméter fát rongált meg és tépett ki. 

2.2. Turizmus, rekreáció és oktatás 

A Nemzeti Park Igazgatóság, melynek székhelye Szinevér faluban található, támogatja a turizmus fejlődését és a 

rekreációt a kiválasztott tájképű területeken és különösen a létező falvak környezetében. A látogatók évi 

létszáma a nemzeti parkban 60-80 ezer. Összhangban az általános rekreációs fejlesztési tervvel, a látogatók 

száma megnövelhető 280 ezerig 180 ezer érkezésével a nyári szezonban. 

Amióta érdeklődés mutatkozik a kulturális és történelmi látnivalók iránt, a 18-19.sz-i fából készült Pokrovskyi 

templom és a harangláb is felkereshető Sinevirskaia Polananban, Negrovec falujában a fából készült 

Michailovskyi templom a 17.sz-ból származik. A Kolochava falujában található általános iskola épületét a 

múzeum Ivan Olbracht cseh írónak ajánlotta, aki a két világháború között tanulmányozta a bennszülött 

kárpátaljai ukrán lakosok életét( formailag Csehszlovákia részeként) és erre alapozta a Hódító c. novelláját. 

Mizhhiria falujában született és töltötte életét az ukrán költő, Vasil Grendzha-Donskyi. 

A nemzeti park területe szintén érdekes az erdőközösségek vizsgálata és a fahasználat szempontjából. Mint 

Kárpátalja egyéb részein, a 19.sz-ban itt is épültek gátak (5) faúsztatás céljából. Az Ozerianka folyón 

létrehoztak egy rafting és faúsztató múzeumot, ami nagy turusztikai látványosság. Ez az egyetlen ilyen típusú 

múzeum Közép-Európában. 

A feledhetetlen tájképével, tipikus hegyi telepesedési formákkal, alpesi rétekkel, eredeti kevert érintetlen 

erdeivel és a Szinevéri Tóval a Szinevéri Nemzeti Park egy potenciális rekreációs területet alkot, gondoskodva a 

környezeti nevelés, kutatás és turizmus lehetőségeiről. Ez még mindig egy felfedezetlen régió a nyugati turisták 

számára. A nyugati turisták számának növelésének feltételei a tökéletes infrastruktúra kiépítése, a nyugati hegyi 

hotelek színvonalának elérése, kiváló szolgáltatások felmutatása. Ez kiépülhetne Szinevér, Kolochava vagy 

Sinevirska Polana falvak valamelyikében. 

3. III. TERMÉSZETMEGŐRZÉS 

3.1. Zonáció 

A nemzeti park területe 4 zónára osztható: fenntartó (7000 ha), óvó (20,1 ezer ha), -felüdülési (5000 ha) és 

mezőgazdasági (8,3 ezer ha). A természeti értékek megőrzésének szempontjából a fenntartó és óvó zónák a 

legfontosabbak. A rezervációs zónában (17,3%-a a nemzeti park teljes területének) találhatók a legritkább 

természetes ökoszisztéma előfordulások és amik emberi zavarástól mentesek. Vizsgálat, monitorozás és a 

szabályozás előírásai annyira megengedőek itt, hogy biztosítsák a rezervációs zóna funkcióját. Az óvó zóna 
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lefedi a nemzeti park területének 49,8%-át. Ez felöleli az ökoszisztémákat, amiknek vízmenedzsment, 

talajvédelem és lavina elleni védelem tekintetében jelentős funkciójuk van. A turizmus szigorított ebben a 

zónában, a speciális tájképi területeket félretették a rekreáció számára. 

Tájkép és kikapcsolódás tekintetében a legérdekesebb régió a Szinevéri Tó, amelynek környezetében találhatók 

az erdei fenyő-bükk-lucfenyő ökoszisztémák, melyek az őserdők karekterét viselik. 

A Gropa hegység területén van egy védett helye a nemzeti kincseknek, melyben Picea, Pinus mugo, Duschekla 

viridis érintetlen erdei találhatók. A halak védelmére a pisztrángoknak haltani területet hoztak létre 25 ha-on. 

3.2. A Nemzeti Park Szervezete 

A Nemzeti Park Igazgatóság székhelye Szinevér falujában található. A védő intézkedések mellett gondoskodik 

az erdőkezelési feladatokról is. Mint más ukrán nemzeti parkoknál, a nemzeti park kategória itt is éreztetett, 

mint elsődleges terület, amely védi a természetet, irányítja a turizmust és a rekreációs feladatokat. A Nemzeti 

Park Igazgatóság egyik fő feladata az erdők kezelése. A szervezési struktúra az erdőszervezési struktúrához 

illesztett. A Nemzeti Park Igazgatóság alárendelt a Nemzeti Parkok Adminisztrációs Főhadiszállásánakl Ukrajna 

Környezet- és Atombiztonsági Minisztériumában. A nemzeti park adminisztratív központjában alakították ki a 

látogatók centrumát és a kiállítást a nemzeti park természeti értékeiről. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cím: 

Szinevér Nemzeti Természeti Park 

Szinevér falu 

Mizhhiria körzet 

Kárpátaljai régió 

Ukrajna 
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18. fejezet - Vizhnitskyi Nemzeti 
Természet Park 

1. I. TERMÉSZET 

1.1. 

A Vizhnitskyi Nemzeti Természet Park (VNNP) ott helyezkedik el, ahol a hegyláncok első ki hullámai 

kiemelkednek a síkságból. Egy bizonyos távolságból ez a látvány felpezsdítheti a turisták vérét. A park magába 

foglalja a Skybova Kárpátok Bukovina szektorának alacsony hegyi zónájának ökoszisztémáit a kevert és 

tűlevelű erdőkkel és a másodlagos rétekkel, melyek poloninákként ismertek. Ellentétben a jelenleg létező 

Kárpátok és Szinevéri nemzeti parkokkal, ahol középhegység ,szubalpin tájak és vegetáció uralkodik, a 

Vizhnitskyi park az alacsony hegységi részét képviseli a Kárpátoknak, viszonylag enyhe klímával és a 

melegkedvelő fajok uralkodásával- bükk és fenyő. 

A park teljes területe megközelítőleg 16.000 hektár, 7.000 a VNNP tulajdonában áll. 

A VNNP kinevezésével Ukrajna kialakított egy megőrzési rendszert bemutatva a hegységrendszernek 

különböző magassági zónáit. A park vonzó sajátosságai: hegyi folyamok, misztérikus barlang bejáratok, 

„Protyate Kaminnya” rögös, homokköves sziklái, egzotikus triász kori olisztolit márvány lerakatok a kréta kori 

réteg és a festői vízesések között. 

A park jól ismert a rengeteg friss forrásának és különböző kémiai összetételű és különböző koncentrációjú 

ásványvizeinek köszönthetően. A szolonyecek sós vize ősidők óta az emelkedő hegyláncok előhegységénél ered 

és a só elpárolog. A legnagyobb balneológiai értéke a híres forrás „ Luzhky”, melynek vize több mint 30 

mikroelemet tartalmaz és kémhatása 3,5. Csak két másik forrás van egész Európában hasonló típusú vízzel. 

1.2. Növényzet 

Ám a park legértékesebb kincsét az erdei jelentik. Az erdők majdnem 80%-át fedik le a parknak. A fenyő-bükk 

és bükk-fenyő erdők a legnagyobb eloszlásúak. Platán, fenyő és tölgy keverékei gyakran megtalálhatóak. Habár 

a környező terület sok éven keresztül telepített volt, vénülő fenyő-tölgy erdők még mindig találhatóak, ahol a 

fák 40m magasak és törzseik átmérői elérik a 70-90 cm-t. A gyepfajok az alábbiakból állnak: Galeobdolon 

luteum (sárgaárvacsalán), Mercurialis perennis (erdei szélfű), Galium odoratum(szagos müge), Actaea 

spicata(fekete békabogyó), Sanicula europaea(erdei gömbernyő), stb. Közülük a hegyi fajai a Symphytum 

cordatum-nak(szíves nadálytő), Senecio nemornsis-nek(berki aggófű), Senecio fuchsii-nek(szaracén aggófű), 

Salvia glutinosá-nak(enyves zsálya) egy speciális csoportból. Sok ritka, veszélyeztetett és elszórtan eloszlott faj 

(különösen az orhideák), amelyek szerepelnek az ukrán vörös könyvben, található a bükk és fenyő-bükk 

erdőkben, a legfontosabb az Epipogium aphillum(bajuszvirág). Csak két előfordulási helye ismert a 

Kárpátokban, mind a kettő a Vizhnitskyi NN Park területén. Szintén a ritka fajok között szerepel a 

Cephalanthera longifolia(kardos madársisak)- egy paleoarktikus növény, amelyet néhány alkalommal a 

Beregometskyi erdős területeken találtak meg. Egy különösen ritka faj az Epipactis purpurata(ibolyás nőszőfű)- 

egy Közép - európai növény, mely a természetes tartománya extrém keleti peremén található. Az orhideák 

mellett másik, Vörös Könyvben regisztrált faj a parkban a Huperzia selago (részeg korpafű). 

Sok reliktum faj – a hajdani flóra maradványai határolhatóak le az erdőkben. A Polystichum nemzetség 

harasztjai erre egy példa. A park területe az egyetlen hely az Ukrán Kárpátokban, ahol a nemzetség összes faja 

megtalálható. Hedera helix(borostyán) található a Stebnyk folyó völgye melletti erdőkben. 

Az erdők után a rétek összehasonlítva kisebb területét fedik le a parknak, de gazdagok kevert gyepfajokban és a 

réti növények széles variációjában. A legnagyobb része a réti területeknek a következő fajok társulásaival fedett: 

Agrostis tenuis(cérnatippan), Festuca rubra(vöröscsenkesz) és Anthoxathnum odoratum(illatos borjúpázsit). A 

helyi vadvirág fajok ezekből állnak, tipikusan jellemzőek az ukrán rétekre, de egy részük egyedi a Kárpáti 

réteken , mint a Hierarcium aurantiacum(narancsszín hölgymál) és Thymus subalpestris. Arnica montana(hegyi 

árnika), Traunsteinera globosa(gömböskosbor) és Astrantia major(nagy völgycsillag) és regisztráltak az ukrán 

vörös könyvben. Endemikus kárpáti fajok: a Centaurea kotschyana szélesen elterjedt. A vörös könyves orhidea 

fajok közül a Gymnadenia conopsea(szúnyoglábú bibircsvirág), Listera ovata(békakonty), Dactylorhiza 
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majalis(széleslevelű ujjaskosbor), D. maculata(foltos ujjaskosbor), D. incarnata(hússzínű ujjaskosbor), és D. 

fuchsii(erdei ujjaskosbor) szintén gyakran megtalálható. 

Összességében, kb. 30 vörös könyves növényfaj, mint pl. a kora tavaszi fajok, amilyen a Crocus 

heuffelianus(kárpáti sáfrány), Leucojum vernum(tavaszi tőzike), Galantus nivalis(kikeleti hóvirág) és mások. 

Mivel a Közép-kelet európai síkság és a hegyi növényzet ökoszisztémájának egyesülésénél helyezkedik el, ez az 

egyesült régió nagy tudományos jelentőséggel bír. Ezért a botanikai kutatások bizonyosan folytatódni fognak. 

2. II. EMBER ÉS TERMÉSZET 

„ Ha egy nap Isten úgy döntene, hogy a Földön töltené a vakációját, kétségkívül Bukovinát választaná 

pihenőhelyéül.” Ez az öreg közmondás egy, az Osztrák-Magyar Monarchia idejéből való testamentum a régió 

igazán rendkívüli szépségéhez. Itt egy viszonylag kis területen koncentrálódik az összes báj, melyet a természet 

adományozott az emberiségnek. Mindenesetre a leggyönyörűbb hely az összes közül a Kárpátok. Egész évben 

gyönyörűek, díszítve a Hucul tájak ragyogó néprajzi színeivel és a lucfenyő erdők és hegyi rétek smaragd 

hullámaival. 

3. III. TERMÉSZETMEGŐRZÉS 

A VNNP egyik elsődleges feladata a természeti környezet degradációjának megelőzése, különös tekintettel a 

növényfajok diverzitására. Ennek teljesítésére az első kísérleti óvoda szolgáltatják az olyan értékes fajoknak 

palántáit, mint pl. a Potentilla erecta(vérontófű), Rhodiola rosea(aranygyökér), Filipendula sp(legyezőfű fajok)., 

Echinocea purpurea(lángvörös kasvirág), ezt 1996-ban hozták létre kapcsoltan egy kisebb vállalkozáshoz, a 

Kárpáti Flóra Restaurációs Alaphoz ( „The Carpathian Flora Restoration Fund-Starodub”). Az első 100 ültetett 

példány a Kárpátokban idegen Laurus nobilis (közönséges babér) volt. Ez egy konkrét hozzájárulás a biológiai 

diverzitás megóvásához. 

Távlatilag háromszorosára kéne bővítenünk a VNNP területét, belefoglalva az érdekelt védett területeket és 

természeti műemlékeket a Bukovinai előhegységnél és síkságon. A VNNP bővítési stratégiájának fő pontja 

változatossá tenni a természet bemutatását tipikus és egyedülálló tájidegenek komplexeivel a tőzegtelepeknek, 

elárasztott síkságoknak, karsztoknak és barlangoknak. Dnister kanyon, hajdani Tovtry karbonát sziklahát sor. 

Kezdeti megállapodások vannak e tárgykörben a tulajdonosokkal, melyeket szeretnénk és melyek szükségesek. 

1997-es saját kezdeményezésünkre a valódi egyesülés első területe a Cheremosh Regionális Táj Park volt. 

Vannak még területek a Kárpátokban, ahol a természet gazdag s változatos, a hajdani, eredeti lényegét mutatja a 

területnek. A Fehér és Fekete Cheremoshnak felső körzetei, ahol a kristály hegyi folyók erősen összeszedődnek 

a Chyvchynsky hegylánc keskeny torkolatánál, a Chorny Dil és Yarovytsya ilyen vadon területek. Szerencsére a 

terület megközelíthetetlenségének köszönhetően az emberek még nem voltak képesek ártó hatásukat kifejteni itt. 

Ezért van az, hogy az antropológiai nyomások alatt szükségszerű ezeknek a területeknek a megóvása. 

A Chyvchyn növényzete már évek óta érdekli a botanikusokat. A magasság növekedésével a növényzet átvált a 

bennszülött mérsékelt lucfenyő erdőkről szubalpin rétekké. De a Palenitsa-Komanova csúcs közelében található 

a legintenzívebb gyarapodása a hegyi fenyőnek a Kárpátokban. Mind az elszaporodásuk módja, mind a 

kialakulásuk története széles körben vitatott téma. 

A 2.012 ismert edényes növény fajból, ami az Ukrán Kárpátokban sorakozik, több mint 700 kizárólag a Fehér 

Cheremosh folyóvölgy felső körzeteiben nő. Több mint 150 ezek közül ritka és eltűnőben lévő faj és ezért 

speciális védelemnek alávetett, közülük 39 szerepel az ukrán Vörös Könyvben. Érdekes, hogy 7 ebből a 39-ből 

jegyzett fajból nem Ukrajna létező természetvédelmi területein belül helyezkedik el ( Aconitum jacquinii, 

Elisanthe zawadskii, Nigritella carpatica(kárpáti sötétkosbor), Saussurea discolor ( vad), Ligularia 

bucovinensisi). A két utolsó az Ukrán Kárpátokon belül csak a Chorny Dil hegyláncnál található. 

Ennek a kis területnek nincs összehasonlítási alapja az endemikus fajok számának tekintetében (63), épp ezért 

speciális természetmegőrzési területnek választották. A Park bennszülött növényei között található: Erysimum 

transsilvanica, Jovibarba preissiana, Gentiana(tárnics), Crepis jacquinii és Poa rehmannii. Ebben az 

elrendezésben mindent összevetve ezt egy valódi botanikai oázisnak találhatják, emellett szintén találhatunk 

egyedülálló növény szaporulatokat a karbonát masszívumokban és tőzegtelepeken, ahol a biodiverzitás 

változatossága koncentrálódik. 
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A Cheremosh Regionális Táj Park létrehozása lehetővé tette számunkra, hogy befejezzük a védett területek 

alapvető szerkezetének a létesítését, mely a biológiai sokféleséget fogja megőrizni. Ezzel egyidejűleg teremteni 

fogunk egy legális alapot egy kétoldali védett vadon terület kialakítására, mivel egy nagy erdőterület, mely 

megóvásra szorul, a dél-ukrajnai és dél-romániai részen helyezkedik el, a Bystrytsa és Apa folyók 

vízválasztóján, mely a Siret és Tysa folyók csatornarendszeréhez megfelelően csatlakozik. Ez az ajánlott 

természetvédelmi terület biztosítani fogja a legfontosabb, Kárpátokban található folyók egyedülálló 

ökoszisztémájának megóvását. 

Cím: 

Vizhnitskyi Nemzeti Természet Park 

Holovna u. 69 

Vizhitskyi rayon 

Chernivetska Régió 

275641 Beregomet 

Ukrajna 

Telefon/Fax: ++38-3730-369 06 

E-mail: bridush@chsu.cv.ua 
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19. fejezet - Bükki Nemzeti Park 

1. 

A Bükki Nemzeti Parkot 1977. január 1-jén hozták létre 38 774,6 hektáron, sorrendben a harmadik, ugyanakkor 

az első hegyvidéki magyar nemzeti parkként. Jelenlegi területe 43 129 hektár, melyből fokozottan védett 3774 

ha, erdőrezervátum-magterületek 560,6 ha, míg az erdőrezervátum-területek 2248,5 hektárt tesznek ki 

(BODNÁR 2006). Érdekessége továbbá, hogy Magyarország egyetlen olyan nemzeti parkja, melyet egy 

tömbben alakítottak ki, melyhez kilenc tájvédelmi körzet tartozik. Elhelyezkedését tekintve az Északi-

középhegység keleti részén, a Tarna- és a Sajó-völgy, valamint délről az Alföld által határolt. A Bükk hegység 

párját ritkító geológiai, természeti és kultúrtörténeti értékeit hivatott megóvni, és átörökíteni azokat a jövő 

nemzedékei számára. 

A Bükk hegységet főleg tengeri üledékes kőzetek építik fel, amelyeknek képződése a földtörténeti óidő 

karbonidőszakában, 310-330 millió évvel ezelőtt kezdődött és a középidő juraidőszakának végén, 170-150 

millió évvel ezelőtt zárult le. A közben eltelt 150-170 millió év alatt lerakódott, szinte folyamatos tengeri 

üledéksort, valamint a későbbiekben palává préselődött agyag (agyagpala), radiolarit, dolomit és homokkő 

alkotja. A triász- és juraidőszakban a nyugodt mészkőképződést jelentős kéregmozgásokkal együtt járó, tenger 

alatti tűzhányó-tevékenység szakította meg. A Bükk hegység gyűrt, rátolódásos szerkezete a krétaidőszakban 

alakult ki. A hegység a földtörténeti újkorban többször megsüllyedt és kiemelkedett. E függőleges 

kéregmozgások a tenger előrenyomulásával és visszahúzódásával, valamint riolitos és dácitos vulkanizmussal 

társultak. A terület napjainkban is tartó karsztosodása, valamint vízrendszerének kialakulása már a késő 

miocénban megkezdődött. 

A hegység éghajlata rendkívül változatos, néhol kifejezetten szélsőséges. A fennsík csapadékos, páradús, 

viszonylag kiegyenlített időjárású, az évi átlaghőmérséklete 6 fok, de egy-egy töbör alján még júliusban sem 

ritka a fagy. A déli hegylábak éghajlata meleg, száraz, míg a szurdokvölgyekre nyáron is a párás, hűvös klíma 

jellemző. 

2. A Bükki NP földtani értékei 

A csodás karsztképződmények (töbrök, zsombolyok, dolinák, víznyelők) mellett híresek a Magyarország 

legnagyobb karsztfennsíkját, a hegység közepén elterülő Bükk-fennsíkot övező hatalmas, hófehér bércek, a 

„kövek”, amelyekről belátni a hegység teljes földrajzi környezetét. Ilyen „kövek” a Tar-kő, Istállós-kő, Pes-kő, 

Őr-kő, Őrvény-kő, melyek külső lábainál magashegyi vidékeket idéző mély, hideg, sötét szurdokvölgyek rejtik 

ritka értékű élővilágukat. 

A felszín alatt barlangok százai húzódnak meg. Az eddig feltárt, több mint ezer barlang közül 49 fokozottan 

védett. A barlangok magas számának köszönhetően a Bükkben található az ország barlangjainak egynegyede. Itt 

található Magyarország legmélyebb barlangja, a 253 méter mély és mintegy 6 km hosszú István-lápai barlang. A 

barlangok feltárása és kutatása a 19. század végén kezdődött el. Az ásatások eredményeiként előkerült 

ősmaradványok és régészeti leletek hozzájárultak az emberré válás folyamatának, valamint a bükki fauna 

kialakulásának megismeréséhez. 

3. Víztani értékek 

A viszonylag bőséges csapadékellátottság ellenére a hegység folyóvizekben szegény, a karsztba szivárgó víz a 

mészkőterületek peremén karsztforrások formájában bukkan a felszínre. A fennsíkon található két nagyobb 

forrást kivéve nemigen van víz a tetőn, ám a hegység oldalában kisebb-nagyobb patakok szaladnak a hegylábak 

felé. A legnevezetesebbek a nyugati oldalon a Szalajka, északkeleten pedig a Garadna, illetve a ma már csak 

időszakos Szinva. A Garadnán, Lillafürednél található a mesterségesen kialakított Hámori-tó. 

A karsztforrásokból eredő patakok vizéből mésztufa válik ki, ilyen forrásmészkőlépcsőkön alakult ki a Szalajka-

patak Fátyol-vízesése is. A Szinva-patak vízesése hatalmas forrásmészkődombot épített, amelynek természetes 

üregei Anna-barlang néven ismertek. Vannak időszakos források, vízfolyások is, melyek csak hóolvadást 

követően vagy csapadékos időszakban működnek. A legismertebb időszakos források a Déli-Bükkben 

találhatóak, ilyen az Imó-kő forrásbarlang vagy a Vörös-kő forrás, amely hóolvadás idején embermagasságú 

vízsugarát, szökőkútszerűen lövelli a magasba. 
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4. Növénytani értékek 

A Bükki NP területének 95%-át erdők teszik ki (KOLLARIK 1999). A hegység déli, délkeleti oldalán hatalmas 

kiterjedésű melegkedvelő gyertyános-tölgyesek, feljebb cseres-tölgyesek húzódnak. Tovább emelkedve, 

helyüket előbb a szubmontán, végül a hegy tetején a hegyi vagy montán bükkösök veszik át. Akad olyan hely is 

(Sár-hegy oldalában), ahol már több mint száz éve nem folyik erdőművelés, így a területen összefüggő, több 

száz éves faóriásokból álló erdő található. 

A 400-600 méter tengerszint feletti magasságban, a nedvesebb klímájú völgyekben és az északi oldalakon 

gyertyános-tölgyesek alakultak ki, a tavaszi időszakban gazdag lágyszárú-szinttel. Ilyenkor virágzik a bogláros 

szellőrózsa (Anemone ranunculoides), a galambvirág (Isopyrum thalictroides), az odvas és ujjas keltike 

(Corydalis cava és C. solida), a változó boglárka (Ranunculus auricomus), valamint néhány olyan orchideafaj, 

mint a kétlevelű sarkvirág (Platanthera bifolia) vagy a madárfészek (Neottia nidus-avis). 700 méter felett a 

montán bükkösök uralkodnak, ahol a társulás a bükk (Fagus sylvtica) túlsúlyával jellemezhető, de elegyedhet 

közé hegyi és korai juhar (Acer pseudo-platanus és A. platanoides), valamint hegyi szil (Ulmus glabra) és magas 

kőris (Fraxinus excelsior). Ezekben a bükkösökben virít a ritka kárpáti sisakvirág (Aconitum moldavicum), a 

kárpáti aggófű (Senecio nemorensis subsp. fuchsii), a pávafarkú salamonpecsét (Polygonatum verticillatum) és a 

nyúlsaláta (Prenanthes purpurea). Szintén jellegzetes magashegyi növények a sugárkankalin (Primula elatior) és 

a bérci rózsa (Rosa pendulina). A fennsíkon szintén a bükkös az uralkodó, de nagy területen találunk be nem 

erdősült területeket is. A töbrök szőrfüves társulásában él az egész Európában ritka sokcimpájú holdruta 

(Botrychium multifidum). A hegytető és a magas hegyoldalak bükköseinek magashegyeket idéző irtásrétjein 

szártalan bábakaláccsal (Carlina acaulis), hegyi és csinos tárniccsal (Gentianella austriaca és G. livonica), 

valamint tűzliliommal (Lilium bulbiferum) találkozhatunk. A hűvös, párás levegőjű mély völgyek társulása a 

szurdokerdő. Ennek dús, lágyszárú-szintjében található jégkori maradvány faj a havasi iszalag (Clematis alpina), 

a havasi ikravirág (Arabis alpina) és a sárga ibolya (Viola biflora). 

A Délkeleti-Bükk meleg, sekély talajú lejtőin bokorerdőkből, melegkedvelő tölgyesekből és sztyeprétfoltokból 

álló társulásegyüttesek találhatóak. A fátlan vegetációtípusok közé tartoznak a mészkő-dolomit sziklagyepek 

tipikus állományai vagy a vulkanikus kőzeteken kialakult szilikátsziklagyepek. 

A Bükk hegység flórája hozzávetőleg 1300 növényfajból áll, melyek közül 18-at csak itt találtak meg az 

országban (BARÁZ 2006). Ilyen a magyar nyúlfarkfű (Sesleria heufleriana subsp. hungarica), a mirigyes 

fodorka (Asplenium lepidum), a sárga ibolya, a tátrai hölgymál (Hieracium bupleuroides), Teleki-virág (Telekia 

speciosa). A Pannon bennszülött fajok közül jelentős a magyar rozsnok (Bromus inermis), a magyar bogáncs 

(Carduus collinus), a budai imola (Centaurea sadleriana), a magyar zörgőfű (Crepis pannonica) és még egy sor 

értékes, más faj is. Jégkorszak előtti reliktum a szirti pereszlény (Calamintha thymifolia), a cserszömörce 

(Cotinus coggygria) és a magyarföldi husáng (Ferula sadleriana). Jégkorszaki és dalpin-boreális reliktum 

például a karcsú sisakvirág (Aconitum variegatum subsp. gracile), a havasi turbolya (Anthriscus nitida), a havasi 

ikravirág (Arabis alpina), a tiszafa (Taxus baccata), a sárga ibolya és az északi szirtipáfrány (Woodsia ilvensis). 

5. Állattani értékek 

A Bükk állatvilága ugyancsak sokszínűnek mondható, az itt élő állatfajok számát a legszerényebb számítások is 

22 ezer körülire becsülik. Legértékesebb tagjai a csak a Bükkben élő endemikus fajok, mint a Gebhardt-

vakfutrinka (Duvalius gebhardti), illetve a szubendemikus lepkefajok, amilyen a bükki hegyiaraszoló (Entephria 

cyanata) vagy a bükki szerecsenboglárka (Aricia artaxerxes). A művelés alól kivont, nagy kiterjedésű, idős 

bükkösökben, tölgyesekben élnek az elhalt fákhoz kötődő rovarfajok, mint a szarvasbogár (Lucanus cervus) 

vagy a különféle cincérek, melyek legszebb faja a havasi cincér (Rosalia alpina). A szurdokerdőkben otthonosan 

érzi magát a kárpáti kék meztelencsiga (Bielzia coerulans), míg a karsztforrások vizében él az endemikus zöld 

forráscsiga (Bythinella sp.). A tisztavizű, kisebb-nagyobb patakokban tegzesek, kérészek, álkérészek, és 

szitakötők élnek, de láthatunk alpesi gőtét (Triturus alpestris) is e vízfolyásokban. A napsütötte sziklák féltett 

kincse az igen nagy értéket képviselő pannon gyík (Ablepharus kitaibelii fitzingeri). 

A Bükk madárvilágának jelentős képviselői a ragadozók. A legmeredekebb sziklák fészkelője a kerecsensólyom 

(Falco cherrug), mely az aktív védelemnek köszönhetően szépen gyarapodik. Hasonló emelkedést mutat az uhu 

(Bubo bubo) állománya is. Rendszeres fészkelő még a darázsölyv (Pernis apivorus) és a kígyászölyv (Circaetus 

gallicus) is. A sziklás területeken és felhagyott kőbányákban él a színpompás kövirigó (Monticola saxatilis), míg 

a patakok mentén felbukkanhat a vízirigó (Cinclus cinclus). Félreeső völgyekben költ Magyarország egyetlen 

fészkelő fajdfaja, a fokozottan védett császármadár (Bonasa bonasia). A hegység barlangjai akár többezres 
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denevérkolóniáknak is menedéket nyújthatnak, közöttük több ritka, kifejezetten értékes fajnak. Itt szükséges 

említést tenni a híres lipicai ménesről, amely a Bükk-fennsík jellegzetessége. 

6. Tájképi értékek 

A Bükk hegység szép felszíni formái a barázdákkal és üregekkel tagolt, lyuggatott mészkőfelszínek, a karrok 

vagy ördögszántás. Jelentős tájképi elem a szarvaskői Vár-hegy és az oldalában feltáruló párnalávák, amelyek a 

víz alatti vulkáni működés gyönyörű maradványai. Mindemellett az őszi erdő színpompája, ugyancsak szemet 

gyönyörködtető látványát képezi a tájnak. 

7. Kultúrtörténeti értékek 

A Bükk kultúrtörténeti jelentősége vetekedik egyedülálló természeti értékeivel. Több bükki barlang már 130 

ezer éve is menedéket nyújtott az embereknek (KALOTÁS 2004). A dél-bükki Hór-völgy elején levő Suba-

lyukból a moustérien kultúra kőeszközei kerültek elő. A 71-61 ezer évvel ezelőtt lerakódott rétegekben pedig a 

híres Neander-völgyi emberleleteket találták meg. Legismertebbek a Szeleta-barlang ősrégészeti leletei, a 

különböző kőeszközök és a jellegzetes babérlevél alakú lándzsahegyek alapján, önálló őskőkori kultúrát írtak le 

a szakemberek. A Balla-barlangban egy kőkorszaki, nagyjából másfél éves korú gyermek csontjai kerültek elő a 

barlangi üledékből. Az Istállóskő-barlang feltárása során pedig különböző csonteszközökön kívül egy kőkori 

tűzhelyet, és a tűzhely körül több mint kétszáz eltört és megpörkölt emberi csontot találtak, amiből arra 

következtettek a kutatók, hogy ez az ősünk bizony emberevő lehetett. 

A Bükkalján található „kaptárkövek” azok a sziklavonulatok vagy kúp alakú kőtornyok (riolittufa-sziklák), 

melyekbe a középkori emberek méhkaptáraknak szolgáló üregeket vájtak (GASZTONYI 2000). A hegység 

történelmi múltjának leglátványosabb emlékei a várak. A sziklaszirteken emelt, magas falmaradványú vagy 

majdnem ép kővárak (Gerennavár, Éles-kő vára), valamint az erdők mélyén rejtőzködő, sáncokkal, árkokkal 

határolt földvárak egyaránt a történelem mozgalmas évszázadairól tanúskodnak. A várak mellett az erdők 

mélyén található kolostorok is igen jelentős értéket képviselnek. A török hódoltság után kezdtek megjelenni az 

ipari létesítmények, úgymint az üveghuták, a vasolvasztó massák, a vasverő hámorok, a különféle bányák és 

manufaktúrák. 

Itt érdemes említés tenni Hollókő Ófaluról, mely Magyarország egyetlen olyan települése, amely szerepel az 

UNESCO „Világ Kulturális Örökség” listáján. 
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8. I. Általános jellemzők 

Az Aggteleki Nemzeti Park a Gömör-Tornai-karszt magyarországi területén fekszik. E Nemzeti Parkot 1985-

ben hozták létre elsősorban a földtani, felszínalaktani, karsztmorfológiai természeti értékek megóvása, 

megőrzése, fenntartása és bemutatása érdekében. 

Alapítás éve: 1985. 

Székhely: Jósvafő 

Logó: 

 

8.1. Természetföldrajz 

Az Aggteleki Nemzeti Park az a Gömör-Tornai-karszt déli részén, az Aggtelek-Rudabányai-hegyvidéken 

található. A Nemzeti Park törzsterülete 6 kistájhoz tartozik: Aggteleki-, Szalonnai-, Rudabányai-hegység, Alsó-

hegy, Putnoki-dombság és a Bódva-völgy. 

• Éghajlata: nedves kontinentális, erős hegyvidéki hatással 

• Évi középhőmérséklet: 9,1 ºC 

• Évi napfénytartam: kisebb, mint 1900 óra 

• Évi csapadékmennyiség: 660 mm. 

• Marcticum flóravidék, Tornense flórajárás 

• Karsztformák: karrmező, víznyelő, töbör, barlang, cseppkő, mésztufagát 

• Alapkőzet: triász mészkő (dolomit) → bitumenes mészkő és dolomit: Gutensteini Formáció, Steinalmi 

Mészkő, Wettersteini Mészkő. 

• Legmagasabb pont: Fertős-tető 

8.2. Története 

• 1926-ban a Baradla-barlangot Nemzeti Örökséggé nyilvánították. 

• 1940-ben a Baradla-barlangot védetté nyilvánították. 

• 1940-ben és 1951-ben a Baradla-, 1953-ban a Béke-, 1956-ban a Szabadság-, 1958-ban a Vass Imre-barlang 

felszínét természetvédelmi területté nyilvánították. 
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• 1962-ben minden barlang természetvédelmi oltalom alá kerül a 1961. évi 18. számú természetvédelméről 

szóló törvényerejű rendelet alapján. 

• 1978-ban az Országos Környezet és Természetvédelmi Hivatal elnöke 8/1978 OKTH számú határozatával 

létrehozta az Aggteleki Tájvédelmi Körzetet, amely a Bükki Nemzeti Park szervezetén belül működött. 

• 1979-ben az Aggteleki Tájvédelmi Körzetet bioszféra rezervátummá nyilvánította az UNESCO illetékes 

hivatala a MAB (Ember és Bioszféra) program keretén belül, két magterület jelöltek ki a Haragistya, illetve a 

Nagyoldal térségében. 

• 1983-ban az Esztramos-hegy bizonyos részeit védetté nyilvánították, melyek az Aggteleki Tájvédelmi 

Körzethez kerültek. 

• 1985. január 1-jén az Aggteleki Tájvédelmi Körzet helyén megalakult az Aggteleki Nemzeti Park, amelyet az 

OKTH elnöke 7./1984. (XII.25.) rendeletével hozott létre. Aggteleki Nemzeti Park I. fokú természetvédelmi 

hatósági jogkört kapott, amit a Sajó- és a Hernád-folyók, valamint az országhatár által határolt illetékességi 

területén lát el. 

• 1995-ben az Aggteleki- és a Szlovák-karszt barlangjai felkerültek az UNESCO Világörökség Listájára 

• 2001-ben a teljes Esztramos-hegyet védetté nyilvánították. 

• 2004. 12. 31-ig az ANP Igazgatóság volt az első fokú természetvédelmi szakhatóság az Aggteleki Nemzeti 

Park Igazgatóság illetékességi területén, majd áthárult e hatáskör Észak-magyarországi Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre. Az ANPI jelenleg a Környezetvédelmi és Vízügyi 

Minisztérium alárendeltségében működő területi szerv, feladata a működési területén az élő- és élettelen 

természeti értékek megóvása, védelme, természetvédelmi oktatás, bemutatás, szemléletformálás, 

ismeretterjesztés. 
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8.3. Egyéb védelmi kategóriák 

• Natura 2000 területek 

• Bioszféra Rezervátum: nagy részben átfed az Aggteleki Nemzeti Park területével, két magterületet jelöltek ki 

• Haragistya és 

• Nagyoldal térségében. 

• Erdőrezervátumok: 

• Alsó-hegy Erdőrezervátum 

• Haragistya-lófej Erdőrezervátum 
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• Nagy- oldal Erdőrezervátum 

• Nagy-sertéshegy Erdőrezervátum 

• Ramsari területek: 

• Bodrogzug, 

• Baradla 

• Érzékeny Természeti Területek: 

• Észak-Cserehát 

• Bodrogköz 

• Világörökség (UNESCO): 

Az Aggteleki- és Szlovák-karszt barlangjai - Természeti Világörökség 

9. II. Természeti adottság 

9.1. a.) Földtani értékek 

Karsztformák: 

• Barlang: 

Földkéregben kialakult olyan természetes üreg, amely hossztengelye mentén legalább 2 méter és nyílása 

átlagos termetű ember bejutását lehetővé teszi. Ex lege védettek! 

• Baradla-barlang: Hazánk legnagyobb barlangja 

• Hossz: 20500 méter (magyarországi szakasz: 19 km) 

• Vertikális kiterjedés: 112 méter 

• Mélység: 86 méter 

• Magasság: 26 méter 

• Védettség: fokozottan védett 

• Magyarország legnagyobb álló cseppköve: Csillagvizsgáló (19m) 

• Magyarország legnagyobb barlangi ürege: Óriások terme 

• Béke-barlang 

• Szabadság-barlang 

• Meteor- barlang 

• Vass Imre-barlang 

• Rákóczi-barlang 
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• Cseppkövek (sztalagmit, sztalagtit, sztalagnát) 

• Karrmező 

• Polje 

• Dolina (töbör) 

• Zsomboly 

• Vecsembükki-zsomboly 

• Rejtek-zsomboly 

• Kis- és Nagy-Ravaszlyuk 

• Zombor-lyuk 

9.2. b.) Növénytani értékek 

• Kereklevelű harmatfű (Drosera rotundifolia) 

• Hüvelyes gyapjúsás (Eriophorum vaginatum) 

• Osztrák sárkányfű (Dracocephalum austriacum) 

• Kakasmandikó (Erythronium dens-canis) 

• Ikrás fogasír (Cardemine glanduligera) 

• Leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) 

• Tavaszi hérics (Adonis vernalis) 

• Kornistárnics (Gentiana pneumonanthe) 

• Kék atracél (Anchusa barrelieri) 

• Csillagőszirózsa (Aster amellus) 

• Bíboros kosbor (Orchis purpurea) 
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• Agárkosbor (Orchis morio) 

• Piros kígyószisz (Echium russicum) 

• Macskahere (Phlomis tuberosa) 

• Gímpáfrány (Asplenium scolopendrium) 

• Turbánliliom (Lilium martagon) 

• Tornai vértő (Onosma tornensis) 

 

9.3. c.) Állattani értékek 

Emlősök: 

Farkas (Canis lupus), Hiúz (Lynx lynx), Vadmacska (Felix sylvestris), Nyuszt (Martes martes), Óriás korai 

denevér (Nyctalus lasiopterus), Hosszúszárnyú denevér (Miniopterus schreibersii), Nagyfülű denevér (Myotis 

bechsteini), Csonkafülű denevér (Myotis emarginatus), Piszedenevér (Barbastella barbastellus), Ürge 

(Spermophilus citellus), Borz (Meles meles), Vidra (Lutra lutra) 

 

Madarak: 

Parlagi sas (Aquila heliaca), Kerecsensólyom (Falco cherrug), Békászó sas (Aqulia pomarina), Darázsölyv 

(Pernis apivorus), Kígyászölyv (Cicraetus gallicus), Vándor sólyom (Falco peregrinus), Szirti sas (Aquila 

chrysaetos), Uhu (Bubo bubo), Uráli bagoly (Stryx uralensis), Törpekuvik (Glaucidium passerinum), Vízirigó 

(Cinclus cinclus), Kövirigó (Monticola saxatilis), Haris (Crex crex), Fekete gólya (Ciconia nigra) 

Kékfarkú (Tarsiger cyanurus) → 2010. első hazai előfordulása 
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Hüllők: 

Lábatlan gyík (Anguis fragilis), Pannon gyík (Ablepharus kitaibelii), Fürge gyík (Lacerta agilis), Fürge gyík 

(Lacerta agilis), Zöld gyík (Lacerta viridis), Fali gyík (Podarcis muralis), Vízisikló (Natrix natrix), Kockás sikló 

(Natrix tesselata), Erdei sikló (Elaphe longissima), Rézsikló (Coronella austriaca) 

Kétéltűek: 

Foltos szalamandra (Salamandra salamandra), Pettyes gőte (Triturus vulgaris), Tarajos gőte (Triturus cristatus), 

Sárgahasúunka (Bombina variegata), Barna varangy (Bufo bufo), Zöld varangy (Bufo viridis), Zöld levelibéka 

(Hyla arborea), Gyepi béka (Rana temporaria), Erdei béka (Rana dalmatina), Tavi béka (Rana ridibunda), Kis 

tavi béka (Rana lessonae), Kecskebéka (Rana esculenta) 

Halak: 

Sebes és szivárványos pisztráng (Salmo tutto fario, S. gairdneri), Fürge cselle (Phoxinus phoxinus), Kurta baing 

(Leucaspius delineatus), Petényi-márna (Barbus meridionalis), Kövicsík (Noemacheilus barbatulus), Réticsík 

(Misgurnus fossilis), Selymes durbincs (Gymnocephalus schraetzer), Német bucó (Zingel streber) 

Körszájúak: 

Erdélyi ingola (Eudontomyzon danfordi) 

Gerinctelenek: 

Kék meztelen csiga (Bielzia coerulescens), Kárpáti forrás csiga (Sadleriana pannonica) Zempléni futrinka 

(Carabus zawadszki, Kis apollólepke (Parnassius mnemosyne) 

9.4. d.) Víztani értékek 

• Források: Jósva-, Medence-, Komlós-, Lófej-, Kajta-, Nagy-Tohonya-, illetve Kis-Tohanya-forrás, 

• Vízfolyás: Jósva-patak, Bodrog 

• Töbörtó: Vörös-tó 

• Víznyelőtó: Aggteleki-tó 

• Mesterséges tavak: Tengerszem-tó, Ménes-völgyi halastó, Rakaczai-víztározó 
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9.5. e.) Tájképi értékek 

Az Aggteleki Nemzeti Park mint középhegységi táj karsztformáival. 

9.6. f.) Kultúrtörténeti értékek 

• Martonyi Háromhegyi Pálos templom- és kolostorrom 

• Keleméri Mohosvár 

• Jósvafői Tájház 

• Baradla Galéria 

• Gömörszőlős-„ökofalu” 

• Jósvafői hucul ménes 

• Aggtelek 

• Szögliget: Szád-vár romjai, Derenk romközség, templomok 

• Rudabányai lelőhely: Rudapithecus hungaricus koponya 
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10. III. Aktív természetvédelem 

10.1. Fajmegőrzési programok az ANPI működési területén 

Állatok 

• Díszes tarkalepke (Euphydryas maturna) 

• Anker araszokó (Erannis ankeraria) 

• Haris (Crex crex) 

• Fehér gólya (Ciconia ciconia) 

• Gyöngybagoly (Tyto alba) 

• Gyurgyalag (Merops apiaster) 

• Csíkos szürkeegér (Sicista subtilis trizona) 

• Barlangi denevérek 

• Erdőlakó denevérek 

• Épületlakó denevérek 

• Farkas (Canis lupus) 

• Hiúz (Lynx lynx) 

Növények 

• Tornai vértő (Onosma tornesis) 

• Osztrák sárkányfű (Dracocephalum austriacum) 

• Boldogasszony papucsa (Cypripedium calceolus) 

• Osztrák sárkányfű (Dracocephalum austriacum) 

• Tátorján (Crambe tataria) 

• Tornai vértő (Onosma tornense) 
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20. fejezet - Balaton-felvidéki nemzeti 
park 

1. 

A Balaton-felvidéki nemzeti park illetékességi területe magában fogalja Veszprém és Zala megye területét, 

valamint Somogy megye egy részét. A Balaton északi partvonalától a Rába síkig, a Marcal folyó völgyétől a 

Tési-fennsíkig, a Mura-mentétől a Kis Balatonig igen sok geológiai, botanikai, zoológiai és tájképi érték 

érdemelte ki a természetvédelmi oltalmat. 

1.1. A nemzeti park megalakulásának előzményei: 

Arra a területre, amelyen létrejött, nemzeti park alapítására javaslat korábban soha nem készült. Szóba került a 

Tihanyi-félsziget, valamint a Fenékpuszta-Kis-Balaton nemzeti parkká minősítése, ezek az elképzelések 

azonban nem valósultak meg. Az 1997-2002 közötti hatéves időszakra összeállított, majd jóvá hagyott Nemzeti 

Környezetvédelmi Programban, illetve Nemzeti Természetvédelmi Alaptervben megemlítésre került a Balaton-

felvidéki Nemzeti Park létrehozása is, holott már 1997-ben 56 771 hektáros területtel hazánk nyolcadik nemzeti 

parkjaként létrejött a Balaton-felvidéki Nemzeti Park. 

A nemzeti parkot hat, korábban létrehozott tájvédelmi körzetből, valamint számos kisebb természetvédelmi 

területből alakították ki, amelyet 14 ezer hektár eddig nem védett terület oltalom alá helyezésével egészítettek 

ki. Ennek eredményeképpen a korábban igen mozaikos elhelyezkedésű védett területek egy nagy egységes 

tömbbé alakultak. 

A nemzeti park létrejöttéhez hozzátartozik, hogy 1922-ben a Kis-Balatonon alkalmazott először a Magyar 

Madártani Egyesület kócsagőrt, fizetett természetvédelmi őrként. Több, mint harminc év múlva, 1951-ben 

nyilvánították védetté az egykori madárvilág élőhelyét, annak legértékesebb maradványait. 

Valamint több veszélyeztetett területet helyeztek védelem alá (Tapolcai Tavasbarlang, Balatonkenesei tátorján-

élőhely.) 1952 megalakult hazánk első tájvédelmi körzete, a Tihanyi Tájvédelmi Körzet. 

Jelentős eredményt ért el a hazai természetvédelem a badacsonyi bazaltbányászat leállításával, valamint a hegy 

védelem alá helyezéséve. 

A 80-as évek végén megszületett egy nagyobb térségű, összefüggő tájpark kialakításának gondolata a Balaton-

felvidéken. Ezt követően felgyorsult az értékes tájegységek védetté nyilvánítása, a Badacsonyi TK bővítése, a 

Káli-medence, Keszthelyi-hegység, Kis-Balaton TT-ek és a Balatonfüredi-erdő TT létrehozásával. 1979-ben a 

védett természeti területek nagysága elérte a közel 36.000 ha-t. A NP kihirdetést közvetlenül megelőzte a 

Pécselyi TK védetté nyilvánítása. 

Az előzőek is bizonyítják, hogy a Balaton-felvidéki nemzeti park területe hazánk természeti értékekben igen 

gazdag része, ezen értékek sajátosak, némelyik egyedül csak erre a térségre jellemző. A nagy tájképi egységek 

(nagykiterjedésű tófelszín, mocsárvilág, síkságok, medencék, tanúhegyek, hegységek) változatosak és 

sokszínűségükkel élénkítik a tájat. Ezen feltételeknek köszönhetően egyedülálló és megismételhetetlen értékeket 

találhatunk itt botanikai, zoológiai, geológiai, hidrológiai, valamint kultúrtörténeti szempontból egyaránt. A 

nemzeti park létrehozásának célját elsősorban ezen értékek védelme, megőrzése jelentette, de nagy hangsúlyt 

kapott a megismerés, a természeti oktatás és nevelés feltételeinek megteremtése, valamint az felüdülés és 

rekreáció is. Kiemelten fontos a Balaton és vízrendszerének, a felszíni és felszín alatti vízkészletnek, a 

barlangoknak védelme is. 

1.2. A nemzeti park elhelyezkedése, általános természetföldrajza 

A Balaton északi partján húzódik 1-15 km szélességű sávban, Balatonszőlőstől a Kis-Balatonig. Öt nagyobb 

tájegységet érint, illetve foglal magába: a Balaton-felvidéket, a Déli-Bakonyt, a Tapolcai-medencét, a 

Keszthelyi hegységet és a Kis Balaton medencéjét. 
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A terület növény- illetve állatvilágának gazdagságát magyarázza az a tény, hogy az alföldi erdőssztyepp 

növényzet és a középhegység zárt lomberdő vegetációja egy délnyugat-északkelet irányú, viszonylag keskeny 

peremhegy vonulatban találkozik egymással. Ez a találkozási zóna eredményekképpen mindkét növényzeti típus 

társulásainak, növényeinek és állatainak élőhelyet nyújt, erős mozaikosság eredményezve a területen. 

Tovább színesíti a nemzeti park élővilágát, hogy két nagy flóratartomány (pannóniai és nyugat-balkáni) 

találkozik itt, ennek köszönhetően egy páratlanul gazdag flóra alakult itt ki. A térség zoológiai értékek 

szempontjából is jelentős. 

A nemzeti park tájvédelmi körzetei: 

• Magas-Bakony Tájvédelmi körzet (1991) 

• Somló Tájvédelmi Körzet (1993) 

A nemzeti park természetvédelmi területei: 

• Fenyőfői ősfenyves TT 

• Hódoséri ciklámenes TT 

• Attyai láprét TT 

• Tapolcafői láprétek TT 

• Zirci arborétum TT 

• Farkasgyepűi kísérleti erdő TT 

• Várpalotai homokbánya TT 

• Bakonygyepesi zergebogláros TT 

• Devecseri Széki-erdő TT 

• Somlóvásárhelyi Holt-tó TT 

• Úrkúti őskarszt TT 

• Szentgáli tiszafás erdő TT 

• Sárosfői halastavak TT 

• Balatonkenesei tátorjános TT 

• Darvas-tói bauxitlencse TT 

• Balatonfüredi erdő TT 

• Sümegi Mogyorós-domb TT 

• Uzsai csarabos erdő TT 

• Tapolcai tavasbarlang felszíne TT 

• Hévizi-tó TT 

• Keszthelyi kastélypark TT 

• Zalakomári madárrezervátum TT 

2. A nemzeti park természeti értékei: 
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2.1. Növénytani értékek: 

A nemzeti park növényzetére jellemző a nagyfokú változatosság, valamint az átmeneti jelleg. Ennek oka többek 

között az alapkőzet változatossága (mészkő, dolomit, bazalt), a tengerszint feletti magasság, a vízellátottság 

mértéke (lápok, sztyepek), részben pedig a mediterrán-szubmediterrán és a kontinentális klímahatárok 

találkozása, átfedése. A több flóravidék találkozási helyén fekvő nemzeti park különösen gazdag védett 

növényekben. A hazai fokozottan védett negyvennyolc növényfajból kilenc, az összes védett növényfajnak 

mintegy harminc százaléka megtalálható a nemzeti park területén. 

A Tihanyi-félsziget eredeti növényzete erdőssztyepp vegetáció volt, ahol az erdők voltak túlsúlyban, gyertyános 

és cseres tölgyesek. A terület antropogén hatásoktól nem mentes társulása a szilikát sziklagyep, melyben számos 

délies, szubmediterrán hatást jelző növényt találhatunk meg. Többek között a Valerianella pumila, Convolvulus 

cantabrica, Sternbergia colchiciflora, Scilla autumnalis. 

A Külső-tó nádasa szép, egészséges, homogén, nyílt vízfoltokkal tarkított. Partján mocsárréteket és sásos 

állományokat figyelhetünk meg. A félszigetet övező nádas állapota rossz, babásodik, a Bázsai-öböl széles 

nádasa kisebb részeket leszámítva egészségesnek mondható. A parti zónát mocsárrét szegélyezi. Értékesek a 

telepített levendulások állományai, melyekben telepített mandulásokat találunk. 

A Pécselyi-medence és premhegyei növényzetére jellemző a zonális vegetáció fajegyütteseit színesítő fajok, 

melyek jelenléte a speciális alapkőzetnek, valamint a mikroklimatikus tényezőknek köszönhető. Nagy szerepet 

kapnak a száraz tölgyesek és karsztbokorerdők, tömegesen megtalálható itt a Dictamnus albus, Neoittia nidus-

avis, Orchis purpurea. 

Jellemzőek a sztyeprétek, amelyek a legtöbb botanikai értéket képviselik (Adonis vernalis, Pulsatilla pratensis 

ssp. nigricans, Pulsatilla grandis). 

Találhatunk itt forráslápmaradványokat, magassásos élőhelyeket és kiszáradó lápréteket egyaránt. 

A Káli-medence aljának mintegy felét már felszántották, a szántatlan területek jelentős részé eredetileg 

sztyeprét. Értékes és gazdag sztyeprét foltokat találhatunk főleg a Sásdi-rét és a Horog környékén. Azokon a 

területeken ahol a hegyekből lefolyó víz a talajt csaknem egész évben nedvesen tartja láprétek jöttek létre. A 

mélyebb, állandóan nedves réteken üde láprétek találhatóak, ezek szélein pedig kékperjés ún. kiszáradó láprétek. 

Az idők folyamán a láprétek alatt jelentős tőzegrétek alakult ki (akár 2 m is lehet a tőzeg vastagsága). Az egész 

országban ritka növényfajokat találhatunk meg ezekben a társulásokban. Például: Iris sibirica, Eriophorum 

latifolium, Dactylorhiza incarnata, Epipactis palustris, Orchis laxiflora, Orchis militaris, Orchis morio, Orchis 

ustulata, Ophrys spegodes. A Kéli-medence élőhelyei közül kiemelkedik és unikális értéknek számít a Sásdi-rét, 

amely a jégkori maradványnövény, a Primula farinosa egyetlen stabil élőhelye hazánkban, megtalálható még 

ezen a réten sokféle kosbor, nőszirom fajok és olyan ritkaságok, mint a Parnassia palustris, Menyanthes trifolia, 

Allium suaveolens, Gentiana pneumonanthe. 

A Káli-medence peremhegyei növénytani szempontból a Balatoni-felvidék talán legdiverzebb részei. Az összes 

zonális erdőtársulás nagy területen megtalálható itt, de extrazonáslisan van bükkös és intrazonálisan hárs-kőris 

törmeléklejtő erdő is. Alapkőzet szerint a terület két részre osztható: a vulkánikus alapkőzetű hegyplatók és 

„csúcsos” hegyek, másrészt az üledékes kőzetekből (dolomit, vörös homokkő) álló vidékek. Ezek flórája 

jelentős különbségeket mutat. Kiemelt értéket jelentenek a vulkánikus mélyedésekben található kis tőzegmohás 

láptavak, legértékesebb növényzeti típusa a tőzegmohás fűzláp védett tőzegmoha fajokkal. 

A Badacsony és Tapolca környékének vulkáni tanúhegyei különösen értékesek. Legjellemzőbb társulások: 

sziklahasadékgyep, sziklagyep, lejtősztyeprét, sajmeggyes bokorerdő, xerotherm tölgyes, cseres tölgyes, 

törmeléklejtő erdő, gyertyános tölgyes. 

A melegebb délies rétek szubmediterrán kúszónövénye a Tamus communis. 

A Szent György-hegyen fordul elő a környék legnevezetesebb, hazánkban csak itt élő növényfaja, a Cheilanthes 

marantae és a Pisum elatius. További unikális érték még a Dianthus plumarius ssp. lumnitzeri, Orobanche 

hederea, Cardaria draba. 

A Tapolcai-medence láprétjei a karsztvízkitermelés miatt nagyrészt tönkrementek, de nem váltak teljesen 

értéktelenné. Néhány fontos védett faj nagy egyedszámban vészelte át a kiszáradást (Seslaria disticha, Allium 

suaveolens). A terület unikális fajának tekinthető a Gladiolus palustris. 
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Ezek a rétek igen fontosak, mert a vízkiemelés befejeztével a patakok, források vízhozama visszaállhat és így 

újra lesz víz a tönkrement lápok alatt, ekkor lehetőség lesz az élőhely-rekonstrukcióra. 

A Keszthelyi-hegység dolomittömege hazánk egyik legváltozatosabb élővilágú vidéke, ahol a szubmediterrán 

xerotherm sztyeplejtőktől kezdve a zárt tölgyeseken és bükkösökön át a jégkori maradványokat őrző hideg 

szurdokvölgyekig igen sok élőhelytípus megtalálható, különlegesen gazdag, unikális értékeket tartalmazó 

flórával. Az itt megtalálható erdőtársulások közül kiemelkedő jelentőségű, különleges, reliktum társulás az 

elegyes karszterdő, ahol Fraximus ornus és Fagus sylvatica elegyedik és alkot olyan asszociációt ahol több ritka 

növény is megtalálható (Carex alba, Calamagrostis varia). A hegység dolomitja számos védett növénynek is 

élőhelyet biztosít (Himantoglossum adraticum, Ophrys insectifera, Limodorum abortivum). 

A hegység azonban az utóbbi időben jelentős károkat szenvedett, ugyanis a dolomitkopárokon és a 

karsztbokorerdők helyén Pinus nigra került telepítésre. 

A Keszthelyi-hegység bazaltvidéke (Kovács hegy, Tátika) bazaltdolináit állandó vízállások lápi, mocsári 

vegetációja alkotja bükkelegyes gyertyános tölgyes környezetben. A több szár méter hosszú bazaltfolyosókban 

mediterrán jellegű moha-zuzmó vegetáció található. A Tátika Ősbükköse, a Szebike-erdő bükkösei 

természetközeliek, a Gyöngyösi-patakot égeres láperdők kísérik. 

A Zsidi-Vindornyai-medence dolomit hegylábi és homoki rövidfüves sztyepek szegélyezik, mélyülő részein 

mocsárrétek, láprétmaradványok találhatóak Alopecurus pratensis, Festuca pratensis és Deschampsia caespitosa 

jelenlétével. A tájképi értékeket igen gazdaggá teszik az itt megtalálható vízzel telt tőzeglápok, csatornák és 

patakok. 

A Kis-Balaton nádtengerei nyílt víztükrökkel, mocsárrétekkel, magassásosokkal, zsombéksásosokkal, fűz- és 

égerligetekkel, bokorfűzesekkel váltakoznak. Botanikai ritkaságai a Wolfia arrhiza, Urtica kioviensis, 

Botrychium lunaria, Acorus calamus. 

A Balaton-part növényvilágára jellemzőek a domb- és hegylábi térszínek alatt húzódó nádas, mocsaras 

partszakaszok. Eredeti szukcessziós folyamatait a hullámmarások, az organikus feltöltődés során rétekké, 

berkekké alakulás, a mögöttes szinteken kaszálórétek, szórvány gyümölcsösök jellemezték. Jellemzőek még a 

másodlagosan kialakult füzesek, nádas gyomtársulások között még megtalálható egészséges parti nádas, szittyós 

mocsárrét, telelősásos mocsárrét, zsombéksás, égeres láperdő is. Néhol megfigyelhető a teljes vízparti zonáció, 

ezeken a természetesnek mondható helyeken előfordul a Pedicularis palustris, Gentiana pneumonanthe, Orchis 

laxiflora, Dactylorhizza incarnata, Ranunculus acris, valamint Eriophorum latifolium. 

2.2. Állattani értékek 

A nemzeti park területének állatvilága kevésbé feltárt, mint növényvilága, egyes állatcsoportokra vonatkozóan a 

park szinte minden részéről rendelkezésre állnak adatok. 

A Tihanyi-félsziget zoológiai szempontból az ország egyik legjobban feltárt területe. A gerinctelen faunáról 

megállapítható, hogy határozottan szubmediterrán hatást mutat. Több mediterrán jellegű faj van, amelynek 

tihanyi előfordulása unikális értéknek tekinthető (Pomatias elegans, Tibicina haematodes). További kiemelkedő 

állattani értékek a védett szitakötők, bogarak és lepkék mellett a nagyszámú madárvilág. Ezen a kis területen 

közel 170 madárfaj fordul elő, ebből több mint 110 fészkel is. Meg kell említeni többek között a Ortus scops, 

Anser anser, Falco subbuteo, Tyto alba, Merops apiaster, Dryocopus martius. Emlősök közül pedig a Lutra lutra 

előfordulását. 

A Pécselyi-medencében a területnagysághoz képest rendkívül gazdag bogárfaunát találunk, leggazdagabb a 

cincér- és futúbogárfauna. Említésre méltóak az alábbi fajok: Kisanthobia airasi, Lioderina linearis, Calosoma 

sycophanta, Carabus coriaceus, Megopis scabricornis, Phymatodes glabratus. Összességében elmondható, hogy 

a területen a védetté nyilvánított bogarak 1/3-a jelen van. 

A Káli-medence és a medencét délről lezáró hegyvonulat elsősorban a gerinctelen fauna szempontjából kutatott. 

Természetvédelmi szempontból jelentős a lepkefaunája, mintegy 90 fajt mutattak ki a kutatók, előfordul itt a 

lepkék közül az IUCN nemzetközi Vörös Könyves, a Berni Konvenció listáján szereplő Maculinea alcon. 

Jelentősek még a hártyásszárnyú- és a szitakötő-közösségek, valamint a Burnót-patak vizes élőhelyeinek kérész- 

és álkérész-faunája. Bogárfaunája szintén gazdag, fontosabb fajok: Calamobis filum, Carabus cancellatus, 

Carabus hortensis, Lucanus cervus. 
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A madárvilág képviselői közül itt költ a Crex crex, az Alauda arvensis, valamint a Circus aeruginosust kell 

megemlíteni. Emlősök közül a védett Spermophilus citellus stabil populációval rendelkezik a területen. 

Badacsony és Tapolca környéke vulkáni tanúhegyeinek és a medence állatvilága meglehetősen heterogén képet 

mutat az egymástól igen eltérő élőhelytípusoknak köszönhetően. A medencében megtalálhatóak a nagyobb 

nedvességigényű lepkefajok (Maculinea nausithous, Euphyryas aurinia). Többé-kevésbé vizes élőhelyekhez 

kötődnek a szitakötőfajok (Aeshna mixta, Sympetrum depressiusculum). A bazalthegyek gerinctelen faunája 

kevésbé kutatott, legjelentősebb bogár fajai Calamobis filum, Dorcus parallelipipedus,, Carabus convexus. A 

terület gerinces faunája a legkutatottabb. A lecsapolások következtében a medence halfaunája jelentős, 

kedvezőtlen változásokon ment át. Megtalálható még itt Phoxinus phoxinus, Chalcalburnus chalcoides valamint 

a Proterorhinus marmoratus. Gyakori a Bufo bufo, hüllők közül a Natrix tesselata és a Natrix natrix. Az egykor 

tömegesen előforduló Emys orbicularis ma már csak ritkán figyelhető meg. A bazalthegyek meleg szikláin 

sokféle gyík él (Ablepharus kitaibelii fitzengeri, Lacerta viridis, Agusi fragilis). Madárvilágára jellemző, hogy a 

hazánkban előforduló mintegy 400 fajból közel 200 itt is előfordul. Emlősök közül meg kell említeni az 

Eptesicus nilsonii, Meles meles, Sciurus vulgaris valamint a Lutra lutra fajokat. 

A Keszthelyi-hegység dolomitvidékének gerinctelen faunája igen gazdag. Számos az országban ritka bogárfajt 

megtalálhatunk itt (Carabus problematicus, Stenagostus rufus, Biphyllus frater). Madárvilága szintén gazdagnak 

mondható, a perem- és ligeterdőkben megtaláljuk a Dryocopus martius, Dryobates minor, Pisuc viridis egyedeit. 

Közönséges a Caprimulgus europaeus, gyakori a Turdus viscivorus, Buteo buteo valamint a Accipiter gentilis. A 

terület igen jó denevér élőhely, megtalálható többek között a Rhinolophus hipposideros, Nyctalus noctula, 

Vespertilio murinus fajok egyedei. Fellelhető itt a pelék több faja (Glis glis, Moscardinus avellanarius), bár 

számuk egyre csökken. A Martes foina illetve a Martes martes fajok populációk egyedszámai egyre 

növekszenek. 

A Keszhelyi-hegység bazaltvidékének állatvilága nem kellően feltárt, azonban ki kell emelni néhány értékes, a 

területen megtalálható fajt: Carabus intricatus, Dorcus parallelipipedus, Pranassius mnemosyne, Zerynthia 

polyxena, Lycaena phlaeas. 

A Kis-Balaton madártani szempontból az ország és nemzetközi viszonylatban kiemelkedő területe, A Ramsari 

Egyezmény hatálya alá tartozó, nemzetközi jelentőségű madárélőhely. Elsősorban a vizek, vízpartok 

madárvilágának kedvez, de főleg vonulási időszakban a környező erdőfoltokat, bokorcsoportokat, szántókat sok 

faj keresi fel. Az eddig megfigyelt fajok száma közel 240, ezek közül körülbelül 110 faj fészkelőként is jelen 

van a területen. Fokozottan védett fajok közül jelen van a Egretta garzetta, Circus pygargus, Aythya nyroca, 

Asio flammeus. Emlősök közül jelentős a Lutra lutra állománya, további ritka, védett fajok a Microtus 

oeconomus, Neomys fodiens, Microtus agrestis, Meles meles, Martes martes, Mustela erminea. 

A terület, mint denevértáplálkozóhely is igen jelentős, továbbá gazdag a hüllő- és kétéltűfaunája. Védett 

halfajok közül tömegesen van jelen a Umbra krameri valamint a Misgurnus fossilis. A területen biológiai 

kutatások során 1997-ben találták meg a Batracobdelloides moogi piócafajt, amelynek eddig nemzetsége is 

ismeretlen volt. 

A Balaton kis öbleinek állatvilága igen gazdag, meg kell említeni az Aeshna mixta, Anaciaeshna isosceles 

valamint Sympetrum flaveolum szitakötőfajokat. Bogárfajok közül kiemelkedő értéket képvisel a Demetrias 

imperialis. 

2.3. Víztani értékek: 

A nemzeti park vízrajzát alapvetően a Balaton határozza meg. Ide folynak a terület apró vízfolyásai, de maga a 

tófelszín a még meglévő nádállományával együtt alkotja az ország egyedülálló hidrológiai értékét. Legnagyobb 

öblei jelentik a vadon élő növény- és állatvilág legfontosabb és egyben utolsó menedékéit-élőhelyeit a nagy 

tóban, ilyen öblök például a Szigligeti-, Bázsai-, Kerekedi- és a Palóznaki-öböl. A Balatonhoz szervesen 

kapcsolódik a Kis-Balaton, mely egykori vizenyős-mocsaras területeinek helyreállításával nem csak a Balaton 

vízminőségét védi, hanem tájképi, botanikai és zoológiai szempontból is igen fontos. 

Számos apró tavat találhatunk a park területén, amelyek még változatosabbá teszik a területet. (Külső- és Belső-

tó, Kornyi-tó). Az egész nemzeti park területét behálózzák a karszt- és rétegforrások által táplált kis patakok. 

Az egykori bauxitbányászat felhagyásával a mélyebbre süllyedt karsztvízszint újból emelkedni kezdett, ezáltal 

feltöltésre kerültek a korábban kiszáradt patakmedrek, és források. 



 Balaton-felvidéki nemzeti park  

 168  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Jelentősek a terület ásványvízforrásai (Kékkút, Balatonfüred), valamint az ún. „savanyúvizek” és a 

termálforrások (Hévíz). 

2.4. Földtani értékek: 

A Tihanyi-félsziget kiemelkedően fontos geológiai érték. Különleges jelentőségűek a gejzírképződmények, 

amelyek a hévforrások vizéből keletkeztek. Értékes továbbá a számtalan bazalttufa feltárás, amely a pannon 

vulkánosság robbanásos tevékenységét bizonyítja. A Fehér-part gazdag ősmaradvány lelőhely. 

A Káli-medence feltárja az egykori, csendes Balaton-felvidék hangulatát. A geológiai múlt egyedülálló értékeit 

őrzik a hatalmas és különleges formájú sziklákból álló kőhátak és kőtengerek, a bazalthegyek kőzsákjai, a 

Köves-hegy – Láz-tetői-i legszebb hazai kőgörgeteg, a bazaltsüppedékek apró tavacskái, Hegyed szabályos 

vulkáni kúpja és a Hegyestű kőbányászat során félbevágott kürtője valamint a kürtőbe beledermedt bazalt. 

Badacsony és Tapolca környékének vulkáni tanúhegyei uralják a tájat, jellegzetes alakúak. Egész Európában 

rendkívüli tájképi értékek is egyben az itt megtalálható bazaltoszlopok és az ún. bazaltorgonák. 

A Keszthelyi-hegység dolomittömege változatos mikroreliefjével tűnik ki, ahol kipreparált dolomit kőoszlopok 

és természetes kőzetfeltárások is megtalálhatóak. A változatos karsztjelenségeket (barlangok, víznyelők, töbrök) 

mutató terjedelmes hátakat helyenként vad szurdokvölgyek tagolják. 

A Kovácsi-hegy és Tátika a Keszthelyi-hegység bazaltvidéke. Tanúhegyek, bazaltplatók, sokszög alakú 

bazaltoszlopok, 10 méternél is magasabb falak ékesítik a tájat. Ritka jelenség a Kovácsi-hegyen található 

Bazaltfolyosó és az álkarsztos jelenségként számontartott bazalt-dolinák, melyek mélyedéseiben apró tavacskák 

húzódnak meg. 

2.5. Építészeti, kultúrtörténeti és tájképi értékek 

A nemzeti park területe páratlan tájképi adottságai, történelmi emlékei révén is hazánk egyik gyöngyszeme. A 

római időkből való építészeti emlékek, a középkori várromok és templomok maradványai, valamint a közelmúlt 

építészeti emlékei, a részben még megtalálható paraszti gazdaságok, pincék, nemesi kúriák, egyházi épületek és 

kőkeresztek mind hozzátartoznak az itteni tájhoz és meghatározzák annak hangulatát. 

A balaton-felvidéki falvak határában meglévő középkori templomok építőanyaga leginkább a terméskő. A 

katolikus templomok a késő barokk, a klasszicista vagy az eklektikus irányzat főbb jegyeit viseli magán. A 

református és evangélikus közösségek templomai leginkább a késő barokk és klasszicista stílusban épültek. A 

szőlőhegyeken gyakran találkozhatunk kápolnákkal, melyeket többnyire Szent Donát tiszteletére emeltek. 

A régmúlt emlékét őrzik a középkori várak, a szigligeti várfal és torony maradványai, Csobánc kőpillérei, a 

hegyesdi vár, Rezi és Tátika omlatag falai. 

A települések között általánosnak mondható a soros utcás falvak, de a változatos domborzat miatt halmozódás is 

kialakul a belterületeken. A régi lakóházak az udvarra nyíló helyiségek sorából állt, amelyet idővel tornác kötött 

össze. Jellegzetes a füstös konyha léte, amelyből a füst nyitott kürtőn távozott a szabadba. A Balaton-felvidék 

legjellemzőbb építőanyagai a terméskő falazat, a nád tetőanyag és a fa nyílászárók voltak. A házakat a fehér fal, 

a barna ablakkeret és az érett nád színei jellemezték. A Kis-Balaton környékén kő hiányában a töméssel készült 

falazat volt a gyakoribb. 

A Balaton-felvidék szőlő- és borkultúrája kiemelkedő nemzeti örökségünk része, a munka által formált 

hegyvidéki táj, a tájhoz kötődő népi, nemességi és polgárosodó gazdálkodók építészeti emlékeit mutatják be. 

Jelentősek a szőlőművelés során használt gazdasági épületek, pincék, amelyek később borházakká fejlődtek. 

A gazdaság és az ember szolgálatában épültek a vízimalmok, melyek az egykori bővizű patakok mellett igen 

nagy számban voltak jelen. (Kapolcsnál, Monostorapátinál, Vászoly mellett). 

A nemzeti park gyöngyszemei a védelemért kiáltó keresztek, melyek a legváltozatosabb helyeken tűnnek fel (út 

mentén, szőlőhegyen, falvak határában), a korabeli népi vallásosság kifejezői. 

2.6. Gyakorlati természetvédelem 
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A védett természeti területeken folyó és/vagy védett természeti értékekhez kötődő kutatási tevékenységek az 

aktív természetvédelmi tevékenységekhez, a nemzetközi normáknak megfelelő védelmi kategóriák 

kialakításához, valamint a Natura 2000-es jelölő fajok és élőhelyek vizsgálatához szükséges adatok beszerzésére 

irányulnak. 

Folynak növénytani kutatások, melyek során a védett területek vegetációtérképezését végzik el, valamint a 

védett növények állományai kerülnek felmérésre. Az állattani kutatások során madártani megfigyeléseket, 

denevér-, vidra- és ürgefelméréseket, veszélyeztetett lepkefajok és populációk felmérését, monitorozását, rovar- 

és halfaunisztikai vizsgálatokat végeznek a kutatók. 

A földtani értékekhez kapcsolódóan elvégzett tevékenységek a következők: országos rétegtani alapszelvények 

és egyéb geológiai feltárások, földtani és felszínalaktani értékek kutatása. 

Víztani értékekhez aktív természetvédelme során a források közhiteles nyilvántartásának létrehozására folynak 

kutatások. 

Törekvések vannak az egyedi tájértékek kutatására, azok listájának összeállítására is. 

2.7. Felhasznált irodalom: 

• Dr. Kollárik Amália (1999): Magyarország nemzeti parkjai és a nemzeti parkok igazgatóságainak működési 

területe, 207-233 pp. Tapolca 

• Tardy János (2002): Értékörző Magyarország (Nemzeti parkok, világörökség), Természetbúvár Alapítvány 

Kiadó, Budapest. 122-123 pp. 

• Dr. Bodnár László (2006): Nemzeti parkok a Kárpát-medencében, Bodnár és Társa Geográfus Bt. 40-45 pp. 

• Rakonczay Zoltán (2009): A természetvédelem története Magyarországon, Mezőgazda Kiadó, Budapest. 217-

218 pp. 

• Garami László-Garami Lászlóné (1997): Zöld utakon, védett természeti értékeink útikalauza, Mezőgazda 

Kiadó, Budapest, 109-135 pp- 

• http://www.bfnp.hu/magyar/nyitolap/ 
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21. fejezet - DUNA-DRÁVA NEMZETI 
PARK 

1. Az emblémáról: 

„Zöld kör 

A zöld a növényzet színe. A növényvilág miként a zöld kör, körbe vesz bennünket, átöleli az élő világot. 

Kisebb-nagyobb foltokban de folytonosan kísér bennünket. 

Megtört kék vonalak 

A kék színről az ég és a víz jut eszünkbe. Az ég kupolaként borul fölénk, néha ragyogó kékségében, néha 

vészjósló szürkeségben. Az éltető víz is egyszer tiszta, friss kék, másszor barnászöld. A nemzeti parkok, így a 

Duna-Dráva Nemzeti Park is a tiszta, kék vizet kell, hogy kínálják embernek, növénynek, állatnak egyaránt. 

A két kék vonal számában a két folyót, a Dunát és a Drávát jelképezi. Egymással összefonódva az ökológiai 

egységet jelenítik meg. A folyók vize lehet békés vagy vadul háborgó, örvénylő, áradó is. Ezt juttatja eszünkbe a 

folyamatos, nyugodt és a szaggatott vonalvezetés. 

Méltatlan lenne az állatvilágot kihagyni ebből a szimbólumrendszerből, de agyonzsúfolni sem helyénvaló ezt a 

puritán képi világot. Szerencsésen ötvöződik a szín, a számszerűség és a forma. A kék vonalak alakja, melyek a 

repülő madarakat szimbolizálják, elénk idézik a madarak röptét a fák és rétek vagy a folyók felett, ahol 

táplálékukat keresik.” 

Fontos, hogy egy intézmény, mint pl.: egy Nemzeti Park olyan emblémával álljon elő, mely jól bemutatja és 

tükrözi az adott terület állat és növényvilágát, társadalmi és kulturális örökségét. De talán a szakemberek erre 

még pontosabb választ tudnak adni: 

„A logo bemutat, rendkívüli tömörséggel fejezi ki azt, amit akár a hétköznapok során az első pillantás alapján 

megláthatunk a másikból. A logo megjelenésünk fontos eleme, egyszerre kell felvillantania belőlünk a 

lényegeset, valamint a későbbiekben is könnyen felismerhetővé kell tennie minket mások számára. A logót 

adaptálni kell a különböző környezethez: fax, színesen nyomtatott levél, internetes megjelenés. A logo 

benyomást ad és ismereteket közöl rólunk.” 

A Duna-Dráva Nemzeti Park 1996 tavaszán a Duna és a Dráva mentén jött létre, mintegy 50.000 hektár 

kiterjedésű területen. Természeti képének formálásában a víz játszotta a főszerepet. A két folyó, azok víztömege 

határozta meg a sokféle élőhely kialakulását, melyeken színes élővilágot találunk. A nemzeti park szinte teljes 

területe az egykori ártéren található. 

2. A dunai szakasz 

A dunai szakasz büszkélkedik talán az egyik legszebb és legváltozatosabb élőhelyi kínálattal a nemzeti park 

területén, Az évente érkező és lassanként levonuló árvizek termékeny iszapot hagyva maguk után, igazán 

gazdaggá, és termékennyé varázsolják ezt a területet. Az árvizekhez kapcsolódik az egyik legkörnyezetbarátabb 

természetvédelmi „munka” a fokgazdálkodás. Ez a tevékenység óriási szakértelmet kívánt, s évente 

rendszeresen igen jó megélhetést biztosított az itt élő és a fokgazdálkodással foglalkozó emberek számára. 

Rendszerint igen csak bőkezű volt, a természet, s kiváló minőségű hallal látta el az itt élő embereket. A 

fokgazdálkodás ugyanakkor segített elvezetni, s megelőzni az árvizek komolyabb rombolását, s segített 

mérsékelni azok hatását, valamint lassította azok előrenyomulását. Így az itt élő és gazdálkodó embereknek volt 

idejük az értékeiket, s jószágaikat kimenteni a lassan érkező árhullám elöl. 

Sajnos azonban a XVIII. Században az ember ugy gondolta, hogy le kell igázni a természetet, s keretek közzé 

kell szorítni „működését”. Így voltak a folyókkal is s megindultak a nagy folyószabályozások. Kanyarulatokat 

vágtak át, medret mélyítettek, valamint a folyót gátak közzé szorították. Szerencsére a Duna mentén a Kalocsai 

Érsekség birtokhatárán húzták meg a töltés helyét, s ezáltal egy igen jelentős kiterjedésű ártéri terület maradt 

meg a Duna mellett, Gemenc. A Gemenci ártér, talán az ország egyik utolsó a hajdani korok emlékét őrző 
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területe, ahol még az ember kevésbé nyúlt bele a természet folyamába, s a maga valóságában maradt fent egy 

természet közeli állapot. A Nemzeti Park egyik legféltettebb részei közzé tartozik. Természetvédelmi 

szemlélettel nézve ha meghalljuk az a szót, hogy Gemenc talán egyből a hatalmas fák, és tölgy-kőris-szil 

erdőségek jutnak eszünkbe, valamint az azokhoz kötődő védett és fokozottan védett fajok. Így a fekete gólya, 

réti sas, barna kánya mely indikátor fajnak tekinthető. De fontos még megemlítenünk a madarakon kívül az 

ártéri terület gazdag halfaunáját, kiterjedt és igen változatos ártéri, a vízhez szorosan kötődő, növényvilágát. Így: 

kecsege, menyhal, csuka, fehér tündérrózsa, tündérfátyol, közönséges rence, sulyom, rucaöröm. Az eddigi 

kutatások szerint, mintegy 51 halfaj jelenlétét sikerült alátámasztani a erről a dunai területről. A hüllők közül a 

vízi sikló és a mocsári teknős a két leggyakoribb. Telente olykor a vadludak és récék hatalmas tömegei telelnek 

át a tavak és holtágak vizein, továbbá védett és veszélyeztetett denevérfajok tavi denevér, pisze denevér találnak 

menedéket az öreg fák odvaiban. 

Ha pedig vadgazdálkodási szemszögből nézzük ezt a területet, akkor az itt élő és terítékre hozott gímszarvasok 

trófeái kimagasló helyen állnak a világranglistán. A gemenci erdők nagyvadja - szakszerű vadgazdálkodással, és 

a természetvédelemmel együttműködve - méltán büszke lehet kimagasló eredményeire. 

3. A drávai szakasz 

„A Dráva a Tiroli-Alpokban ered, hazánk területét Őrtilosnál éri el. A folyó gyors, esése jelentős, sok 

hordalékot hoz magával. Az esése a magyar szakaszon fokozatosan csökken, hordalékát lerakja. A Dráva 

jellegzetes képződményei a zátonyszigetek, melyek folyamatosan épülnek és pusztulnak, ezáltal a helyüket is 

változtatják. Jellegzetes élőhelyei a pionír növényzetnek. A hazánkban csak itt előforduló csermelyciprus, a 

tamariska rokona, pirosas szirmú virágai májustól fűzérekben nyílnak. A partot ártéri ligeterdők kísérik, ahol 

fehér fűz, fehér nyár és fekete nyár a lombkoronaszint fái, gyakori cserje a veresgyűrű som, de van kányabangita 

is. A dús aljnövényzet védett harasztjai a kígyónyelv-páfrány és a téli zsurló, mely helyenként tömeges 

előfordulású. A szukcesszió következő állomása a tölgy-kőris-szil ligeterdő a magasabb térszíneken. A 

lágyszárúak közül említést érdemel a nyugati csillagvirág, kontyvirág, kardos madársisak, pirítógyökér és a 

borostás sás. A zákány-őrtilosi dombok nálunk egyedülálló illír gyertyános-tölgyesek és illír bükkösök 

termőhelyei. 

Hazákban csak itt él a hármaslevelű szellőrózsa és a hármaslevelű fogasír, valamint a pofók árvacsalán. A 

hajdani erdőirtások helyén ma másodlagos élőhelyek: nedves rétek, mocsárrétek alakultak ki. Ritka virágai a 

szibériai nőszirom, a hússzínű ujjaskosbor, pompás kosbor és a torzsavirágzatáról felismerhető kálmos.” 

A Nemzeti Park területén a drávai szakaszon mintegy 4500 állatfaj jelenlétét sikerült bebizonyítani. Talán az 

egyik legszembetűnőbb és legtöbbet látott fajokat a madarak adják. Több védett és fokozottan védett madárfaj 

költ a területen. A kopár kavicspadokon ismét költ a kis csér valamint a kis lile, de megtaláljuk itt a függőleges 

magas lösz partokba fúrt lyukak gazdáit is a gyurgyalagokat és a partifecskéket. De fészkel a területen 

búbosbanka és a repülő drágakő a jégmadár is. A vízimadarak vonulásában a Dráva meghatározó szerepet 

játszik Telente ugyanis a tavak befagyásával több ezer madár érkezik meg a folyó gyorsabb s még be nem 

fagyott vizeire táplálkozni s pihenni. 

Talán nem is gondolnánk, de a Drávában él egy tegzes faj, mely kizárólag csak itt. Ez a drávai tegzes. Ez a faj, s 

olykor a kérészek több milliós évenkénti „rajzása” mutatja még, hogy a folyó tiszta vizű. 

4. Tájvédelmi körzetek: 

A Nemzeti Park területén 5 Tájvédelmi Körzet található. 

• Boronka-melléki TK 

• Dél-Mezőföld TK 

• Kelet-Mecsek TK 

• Nyugat-Mecsek TK 

• Zselic TK 

5. Boronka-melléki TK 
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Védetté lett nyilvánítva 1991-ben. Területe 7832 ha ebből fokozottan védett 499 ha. Domborzati viszonyai 

alapján csaknem sík vidék, növényvilága mégis 

rendkívüli változatosságot mutat. A Tájvédelmi Körzet legjellemzőbb tájképi elemei a vízfolyások 

felduzzasztásával létesített halastavak láncolata, amelyeket üde erdők szegélyeznek. Területén eddig közel 50 

védett növényfajt mutattak ki. Közülük a legfigyelemreméltóbbak az állóvizek hínárnövényei között a 

békaliliom és a fehér tündérrózsa. 

Az égerlápok aljnövényzetében helyenként tömeges a tavaszi tőzike, az üde gyertyános-tölgyesekben és a 

telepített erdei fenyvesekben a karéjos és díszes vesepáfrány, a mocsárrétek szélein a sárga sásliliom, a cseres 

tölgyesekben a kakasmandikó. A TK talán legértékesebb fái közzé tartoznak a szubmontán bükkösök Belső-

Somogyi területeken, melyek akár 120 méter tengerszintfeletti magasságig is lehúzódhatnak. Ez idáig ebből a 

társulásból, mintegy 15 védett növényt sikerült kimutatni. 

Állatvilága, főleg a nedves közegnek köszönhetően, főleg a hüllőket és kétéltűeket nézve igen gazdag. De 

számos más védett állat így a madarak közül a cigányréce, haris, fekete gólya. Viszonylag nagy és egészséges 

vidra populáció él a területen, valamint az utóbbi években a délről terjeszkedő aranysakál is állandóvá vált a 

területen 

6. Dél-Mezőföld TK 

1999-ben nyilvánították védetté a területet. 7546 ha áll védelem alatt, ebből 964 ha fokozottan védett. 

A terület természetes növénytársulásai a homokpuszták, a homoki legelők, a 

kiszáradó láprétek és löszpuszta-rétek, melyek közé gyöngyvirágos tölgyesek, 

gyertyános tölgyesek és éger láperdők ékelődnek. 

Érdekességképp elmondható, hogy a terület viszonylag gazdag botanikai értékekben. Minden típusú élőhelynek 

megvan a maga sajátos botanikai értéke. Így megemlíthetjük a kornistárnicsot, tátorjánt, vagy éppen egy 

jégkorszaki maradványt a zergeboglárt. 

A terület állatvilága gazdag. A láprétek ritka madara a haris és a réti tücsökmadár, de a fokozottan védett 

kerecsensólyom is szép számmal fordul elő a területen, hiszen a fő táplálékát jelentő ürge is szép számmal 

megtalálható a területen. A vízhez kötődő kétéltű és hüllő fajok is szép számmal akadnak a területen. 

7. Kelet Mecsek TK 

A védett terület nagysága 9347ha ebből a fokozottan védett 1180 ha. 

A Nemzeti Park egyik olyan területe, amely nem kapcsolódik közvetlenül a vizes élőhelyekhez. A Mecsek, mint 

valami őrszem húzódik a Nemzeti Park közepén. A triász és jura kori mészkő mellett azért a vulkánosság 

nyomai is fellelhetőek itt. Igen változatos élőhelyi struktúrák alakultak ki, amelyek kiváló élőhelyet nyújtanak 

számos védett növény és állatfajnak. A Kelet- Mecsek TK területe jelentős mértékben erősült. Viszonylag nagy 

erdőtömb mutatja, hogy értékes állományok alakultak itt ki. Északról és Délről szárazabb gyepek határolják. 

Jellemző e gyepekre a fajgazdagság és a védett fajok nagy száma. Előfordul itt árlevelű-, borzas- és sárga len, 

csillag őszirózsa, kék atracél és a ritka szennyes ínfű. 

A terület erdeinek fő tömegét három erdőtársulás alkotja. A mecseki bükkös, a mecseki gyertyános-tölgyes és a 

mecseki cseres-tölgyes borítja legnagyobb területen a Mecsek K-i részét. Ezekben az erdőkben sokszor 

általánosnak tűnő, de mégis csak az itteni viszonyokhoz alkalmazkodott, s itt jellemző növényfajok is 

előfordulnak. Kora tavasszal megfigyelhetjük itt a májvirágot és a szártalan kankalint is. Olykor igen nagy 

területet borít a szórós csodabogyó is. Ma Magyarországon csak a Mecseken találkozhatunk a havasi tisztesfű 

nagytermetű, de mégis apró virágú példányaival. Az egyik legféltettebb kincse a TK-nek az egyedül itt nyíló és 

virágzó bánáti bazsaróza. 

Az itt élő állatfajok sem kevésbé értékesek, a nagyszámú védett faj mellett fokozottan 

védettekkel is találkozhatunk. A madarak közül megtalálhatjuk itt is a fekete gólyát, de a békászó sas is 

előszeretettel keresi fel az öreg erdők egyedül álló szoliter fáit a fészeképítésre, s nagyobb rokona a réti sas is 
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teret követel itt magának. Az öreg erdők odvai számos védett és ritka denevér fajnak nyújtanak menedéket 

valamint pihenő és utódnevelő helyet. De megtalálhatjuk itt az óriás énekes kabócát is, mely tavasszal, valódi 

koncerttel várja a látogatókat és turistákat. 

8. Nyugat- Mecsek TK 

2009-ben hozták létre, mintegy 10315 ha kiterjedésben. 

Magába foglal több korábban létrehozott természetvédelmi területet, így a Jakab-hegy Természetvédelmi 

Területet, Melegmányi-völgyöt , Pintér-kertet és az Abaligeti-barlang felszíni területét, valamint a Kőszegi-

forrás erdőrezervátumot. A TK területén rendkívül változatos élőhelyeket találhatunk a növények és állatok 

számára. Az itt található, több mint 100 barlang közül 5 fokozott védelem alatt áll, s az egyik talán legismertebb 

az Abaligeti-barlang. 

A terület flórája szubmediterrán hatás nyomait viseli magán, erre utalnak azok az elterjedt védett növényfajok is, 

mint például a piritógyökér vagy a szúrós csodabogyó is. A terület igen változatos jellegű. Találhatunk itt a déli 

oldalakon bokorerdőket, de az északi hegyoldalakon a bükkösök is szép számmal képviseltetik magukat. A 

hegyoldalakon pedig kisebb nagyobb kaszáló rétek adják a terület színfoltját. 

Az állatfajok is igen szép számmal vannak jelen a változatos élőhelyen. Az erőtársulások szinte vonzzák az 

erdei madarak tömegeit, így megtalálhatjuk itt az északabbi területekre jellemző hegyi billegetőt, de itt élnek a 

különböző fakopáncs fajok is. A hegyek lábánál található kaszáló réteken megtalálhatjuk a fokozottan védett 

harist is. A terület igen változatos geológiai jellege miatt, valamint a rendkívül sok barlang következtében az itt 

élő denevérfajok igen nagy számban és több fajjal képviseltetik magukat a területen. Így megtalálhatjuk itt a 

csonkafülű denevért a kis patkósorrú és nagy patkósorrú denevért is. 

9. Zselic TK 

A védett terület nagysága 10500 ha. 

Ennek jelentős része erdő, mely 1976 óta élvez törvényi védelmet. 

A Zselicség talán az egyik legváltozatosabb és legszebb területi egysége a Duna-Dráva Nemzeti Parknak. A 

még mindig igen jelentős kiterjedésű hatalmas erdőségek adják e táj legfőbb értékét. Kulturális, táji értékek 

mellett a növényvilág és állatvilág is rendkívül változatos és értékes. A Zselicben a széles lapos dombhátak 

határozzák meg a terület növényvilágát, s a hozzájuk szorosan kapcsolódó állatvilágot. Terület legmagasabb 

pontja a 358 méter magas Hollófészek, mely jelentős befolyással volt és van az élővilág kialakulására, valamint 

az éghajlati tényezők keveredésére. Az itt élő emberek főként a dombok lábánál futó patakok mellé települtek. 

A területen fellelhető különlegességnek számít az ezüsthársas bükkös erdőtársulás, mivel a hűvösebb klímát, 

magasabb hegyvidéki régiókat kedvelő bükk a síksági-dombvidéki 

ezüsthárssal közösen alkot erdőt, amely hazánkban egyedülállónak számít. Még az erdő kilombosodása előtt 

virágzik számos növényfaj. A szárazabb déli leejtőkön pedig ezüsthársas-gyertyános- tölgyes társulás alkot 

összefüggő erdőségeket. Itt is több védett növényfajt találunk. Szinte mindenütt előfordul a pettyegetett tüdőfű 

és kis egyedszámban, 

de sok helyen orchideákat is megfigyelhetünk. 

A Zselic táj változatosságát a több égtáj felől érkező természeti hatások adják. A nyugati illír, a déli balkáni és 

szubmediterrán, a keleti dacikus növényfajokat hozó kelet-balkáni, dél-erdélyi hatások alakítják és formálják a 

zselici táj növény és állatvilágát. 

A Zselicben jelenlegi ismereteink szerint a védett növényfajok száma 67, ebből a Tájvédelmi Körzet területén 

bizonyosan vagy valószínűsíthetően előfordul: 52 faj. 

Forrás: 

• http://www.ddnp.hu/ 

• http://www.ddnp.hu/nemzeti-park-duna-menti-teruletek 
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• http://www.ddnp.hu/nemzeti-park-drava-menti-teruletek 

• http://www.ddnp.hu/index.php?pg=menu_1970 

• http://www.ddnp.hu/index.php?pg=menu_1971 

• http://www.ddnp.hu/index.php?pg=menu_1973 

• http://www.ddnp.hu/nyugat-mecsek-tk 

• http://www.ddnp.hu/index.php?pg=menu_1972 

• molino: Ismerje meg Magyarország természeti és kulturális értékeit! 

• Ppt: (Juhász L. szerk): Területtel védett természeti értékek 26-32 p. 
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22. fejezet - Fertő-Hanság Nemzeti 
Park 

1. 

A Fertő-Hanság Nemzeti Parkot 1991-ben azzal a céllal alakították ki, hogy az Őrségtől a Fertő és a Szigetköz 

vízvilágán át a gönyűi árvalányhajas homokpusztákig hozzáértő gondossággal az utókor számára megőrizze, 

kutassa és a lehetőségek szerint bemutassa Vas és Győr-Moson-Sopron megye természeti értékeit (Bodnár, 

2006). 

A határon átnyúló nemzeti park kialakítását célzó tárgyalások 1988. őszén kezdődtek meg. A tárgyalások 

eredményeképpen Magyarországon 1991-ben alakították meg a Fertő-táj teljes hazai felét magában foglaló 

Fertő-tavi Nemzeti Parkot, míg 1992-ben Ausztriában a Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel-t. A határon 

átnyúló közös nemzeti parkot végül 1994-ben avatták fel. A magyar oldalon több bővítés történt, 1994-ben 

csatolták az 1976-ban alapított Hansági Tájvédelmi Körzetet a nemzeti parkhoz (ekkortól hívják a nemzeti 

parkot a magyar oldalon Fertő-Hanság Nemzeti Parknak), majd 1999-ben a Répce-menti területeket. A Fertő-

Hanság Nemzeti Park területe hazánkban ma 23 731 ha, míg Ausztriában 10 500 ha. 

A Fertő-Hanság Nemzeti Park mozaikos szerkezetű, azaz a védett területek nem alkotnak összefüggő, egységes 

területet. Jelentősebb területei a Fertő-táj, a Hanság, a Tóköz, valamint a Répce-menti területek. A Fertő-Hanság 

Nemzeti Park zónái a Világ Természetvédelmi Unió (IUCN) elveinek megfelelően került kialakításra. A 

területnek mintegy harmadát teszi ki az ún. természeti övezet, ahol elsősorban a természeti folyamatok 

érvényesülnek. Ezen az övezeten belül gazdasági tevékenység nem folytatható, a kezelés részeként végzett 

munkák kizárólag az élővilág érdekében folynak. Ezt veszi körül az ún. kezelt természeti övezet, ahol extenzív 

területhasználat biztosítja a természeti értékek megőrzését. A külső, ún. bemutató övezetben van lehetőség a 

hagyományos területhasználat mellett a területek természeti értékeinek bemutatására. A Fertő-Hanság Nemzeti 

Park egyes területei nemzetközi egyezmények alá is tartoznak. Ezek az alábbiak: 

Bioszféra rezervátum (1979): A teljes hazai és osztrák Fertő-táj része az UNESCO Ember és Környezete (Man 

and Biosphere) programjának. Ez a nemzetközi program ismerte el először azt, hogy a helyi lakosság által 

végzett gazdálkodási formák jótékonyan segítik az életközösségek, élővilág fennmaradását a térségben (pl. 

gyepgazdálkodás, nádgazdálkodás, szőlőkultúra stb.). A bioszféra rezervátum magterületei a magyar 

jogszabályok alapján fokozottan védett természeti területeknek minősülnek. 

Ramsari terület (1989 és 2006): A Fertő-táj 1989, míg a Nyirkai-Hany 2006 óta tartozik a vizes élőhelyek 

védelmére az iráni Ramsarban létrehozott nemzetközi egyezmény alá. 

Világörökség (2001): Több éves előkészítés után a Magyarország és Ausztria közös felterjesztésére 2001-ben az 

UNESCO felvette a világörökségi helyszínek listájára a Fertő / Neusiedler See Kultúrtájat. A világörökségi 

terület teljes kiterjedése 74 716 hektár, amelyből a magterület 68 369 hektár. Hazánkban a Fertő-Hanság 

Nemzeti Park teljes fertői védett természeti területe mellett a nagycenki Széchenyiek és a fertődi Esterházyak 

kastélyainak műemléki környezetét, Sarród, Fertőd, Fertőszéplak, Hegykő, Fertőhomok, Hidegség, Fertőboz, 

Balf, Fertőrákos települések belterületét, valamint a Fertő felé eső külterületét is magába foglalja a 

világörökségi terület. A Fertő-Hanság Nemzeti Park területe négy részre osztható. A Fertő-táj foglalja magába a 

Fertő-tavat, a körülötte elterülő, helyenként több kilométer széles nádast, a part mentén található szikes réteket, 

mocsár- és lápréteket, illetve a Fertőmelléki-dombsor egy részét. A Fertő-tájtól nyugatra helyezkedik el a 

Hanság-medencéje, mely egykor összefüggő vízrendszert alkotott a Fertővel. A Hanság medencéjét a 

bősárkányi torok egy keleti és egy nyugati medencére osztja, amelyek ma Dél- és Észak-Hanságnak nevezünk. 

A Hanságtól délre található ún. Tóköz, amely két kisebb területre osztható, a Barbacsi-tavat és környékét, illetve 

a Fehértó környéki területeket foglalja magában. Végül a nemzeti parkhoz tartozik a Répce-menti terület, 

amelyek a Répce szabályozatlan, Nagygeresdtől Répceszemeréig tartó szakaszát takarja. 

A Nemzeti Parkhoz kapcsolódó tájvédelmi körzetek: 

• Soproni Tájvédelmi Körzet (1977) 

• Kőszegi Tájvédelmi Körzet (1980) 
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• Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet (1992) 

• Ság-hegyi Tájvédelmi Körzet (1975) 

• Szigetközi Tájvédelmi Körzet (1987) 

Természetvédelmi területek: 

• Soproni botanikus kert TT 

• Nagycenki hársfasor TT 

• Pannonhalmi arborétum TT 

• Kőszegi tőzegmohás láp TT 

• Szelestei arborétum TT 

• Kámoni arborétum TT 

• Sásvári arborétum TT 

• Körmendi park TT 

• Jeli arborétum TT 

2. A Fertő-Hanság Nemzeti Park természeti adottságai 

A Fertő annak a kontinentális sztyepptósornak a legnyugatibb tagja, amely az Aral-tótól és a Kaszpi-tengertől 

indulva a kiskunsági szikes mocsarakon át idáig, az Alpok lábáig húzódik. A 309 km2 területű tónak több mint 

háromnegyede Ausztriához került az I. világháború után, Magyarországhoz ma csak 75 km2 tartozik. Vízgyűjtő 

területe mindössze négyszerese a vízfelületnek, átlagos mélysége kevesebb egy méternél. Ezek a jellemzők is 

szerepet játszottak abban, hogy vízjárása nagyon szeszélyes, több alkalommal teljesen ki is száradt, legutóbb ez 

a jelenség az 1860-as évek végén következett be. Sztyepptavakra jellemzően magas a víz sótartalma. A Fertő 

vizében oldott nátrium- és magnéziumsók jelentős hatással vannak a víz élővilágának összetételére, valamint a 

tó környezetében kialakult talajokra. Sztyepptavunk teljes területének majdnem fele nádas, a magyar oldalon 

még ennél is nagyobb a nádas aránya. A helyenként 6 km szélességet is elérő nádasöv azonban nem teljesen 

összefüggő, a hatalmas nádrengeteget kisebb-nagyobb öblök és belső tavak szakítják meg (Nagy, 2007). 

A nemzeti park része a Hanság is, amely egykor állandó összeköttetésben volt a Fertővel. Felszínét a 

harmadidőszak második felében a Pannon-tenger, majd annak lassú visszahúzódásával a Győri-tó borította. A 

pleisztocén végén a Duna, a Rába, a Kis-Rába, az Ikva, a Répce, a Kardos-ér, a Keszeg-ér és egyéb folyóvizek 

vastag, homokos-kavicsos hordalékot terítették szét. A mai felszín az ezt követő süllyedések és a szél hatására 

alakult ki (Kárpáti, 2000). Az egykori lápterület a Fertőtől keletre elterülő, azzal együtt kialakult – a Rábaköz és 

Mosoni-síkság közé ékelődött – nyugat-keleti hosszan elnyúló süllyedő és feltöltődő medence, tengelyében a 

Hansági főcsatornával. Hossza Lébénytől a Fertőig 55 km, szélessége átlagosan 12 km. A Hanság domborzati 

viszonyaira jellemző, hogy felszíne a peremrészektől kiindulva enyhén lejt a medence belseje felé, ugyanakkor 

azonban az egész medence a Pomogy-Fertőd kaputól Győr felé is lejt. A tengerszint feletti átlagos magassága 

113-117 m. Éghajlatára jellemző a meleg nyár, nem túl zord tél és a viszonylag kisebb csapadákbizonytalanság. 

Az évi középhőmérséklet 9,5 oC. Az uralkodó szél Ény-i. Talajai a különböző láptalajok: lápos réti talaj, 

tőzeges- és kotus láptalajok (Papp, 1983). 

A Répce-mente 563 hektáros terület. A Fertő-Hanság Nemzeti Park egyik legszebb részlete Győr-Moson-

Sopron és Vas megye határán. A védett terület a Répce Nagygeresdtől Répceszemeréig húzódó szakaszát, az azt 

övező réteket, valamint a "Tőzikés" erdőt foglalja magába. Számos értékes növény- és állatfaj talál otthonra e 

területen. 

3. Növény- és állatvilág 

A Fertő-táj hozzánk eső florisztikai kistája a magyar flóratartományba (Pannonicum) tartozik. A Fertő melléki 

dombsort a Pannonicum átmeneti flóravidékének (Praenoricum) lajtai flórajárásába (Laitaicum), a tavat és a part 



 Fertő-Hanság Nemzeti Park  

 178  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

menti részeket pedig az alföldi flóravidék (Eupannonicum) kisalföldi flórajárásba (Arrabonicum) sorolják. A 

fertő melléki dombsor növényzete hasonlít a Dunántúli-középhegység növényzetéhez. A kontinentális, balkáni, 

pontusi, pontus-mediterráni és mediterrán elemek – megjelenésüket tekintve xerotherm fajok – tömegesen 

tenyésznek a területen. A meglevő atlanti elemek is inkább mediterrán és közép-európai jellegűek. A part menti 

részek, a Fertő-mellék növényzete kontinentális, főleg halofita, turáni, pontusi és pontus-mediterráni elemekből 

áll. Megjelenését tekintve az Alföld, főként a Kiskunság flórájával mutat rokonságot. A vidék állatföldrjzi 

szempontból a Pannonicum faunakörzet kisalföldi faunajárásába (Arrabonicum) esik. A Fertő melléki dombsor 

bizonyos norikumi hatást is mutat erdei (sylvicol) és montán fajok előfordulásával, kelet-alpesi és mediterrán 

színezőelemekkel. A tópart alapfaunája európai, közép-európai jellegű, kevés bennszülött fajjal, jellegzetes 

pusztai faunával (Rakonczay, 1996). 

Az elmúlt száz év során összefüggő, néhol 4-6 kilométer széles nádas alakult ki. Ezt beékelődő tavak, tocsogók, 

öblök és zátonyok tagolják, amelyeknek a szinte zavartalan belső világa megannyi költésre, táplálkozásra 

alkalmas helyet rejteget. Itt él Közép-Európa legnagyobb fészkelő nagykócsag-állománya, amely több mint 700 

párból áll. Költési időben sok más társukkal együtt a nádas oltalmát élvezik a nyári ludak és búbos vöcskök. 

Ragadozó madaraink közül a barna rétihéja is gyakori fészkelője e rengetegnek. A gyékénnyel elegyes 

nádszegélyben fülemülesitke él. A csatornapartokat szegélyező nádasok jellemző faja a territóriumának határait 

jellegzetes, erős hangjával jelző nádirigó. A nádas ízeltlábúi közül a nádrengeteg szitakötői a leglátványosabbak. 

Néhány jellemző faja a területnek a lápi acsa, a lápi szitakötő és a mocsári szitakötő. A tó keleti és délkeleti 

partvidékén szikes gyepek és mocsárrétek alkotta sáv húzódik. Az időszakosan vízzel borított, mélyebben fekvő 

területeken sziksófüvet, sziki és magyar sóballát, valamint bárányparéjt találunk. A vérfüves láprétek jellegzetes 

rovarfaja a zanótboglárka, a vérfűboglárka és a nagy tűzlepke. Mindhárom faj szerepel az Európai Unió 

élőhelyvédelmi irányelveinek függelékeiben. A nagyobb kiterjedésű szikes réteken ősszel pompázó sziki 

őszirózsa rózsaszínbe öltözteti a magyar szürke szarvasmarhával legeltetett gyepeket. A szikesek védett 

növényei közül a mocsári és agárkosbor, illetve az újra felfedezett pókbangó is említést érdemel. Tavasszal a 

leánykökörcsin és a tavaszi hérics nyílik nagyobb tömegben, nyáron pedig a lilavirágú, hosszú zászlós csűdfű 

példányait csodálhatjuk meg. A Fertő-táj madárvonulás idején olyan, mint egy hatalmas „légikikötő”. Itt 

gyülekeznek és pihennek meg az Európa különböző területeiről érkező madarak csapatai. Éppen ezért a tavaszi 

és őszi vonulások idején különösen mozgalmas a szikes tavak környéke. A szigeteken danka és 

szerecsensirályokat, üstökös és barátrécéket láthatunk. Az iszapzátonyokon gyakran gulipánok és gólyatöcsök 

álldogálnak, míg a sekély vízben szedegető nagy pólingok és nagy godák figyelhetők meg fütyülő, nyílfarkú és 

kendermagos récék társaságában. A téli időszakban nem ritka, hogy negyven-ötvenezer vadlúd is összeverődik a 

Fertő-tájon. A madarak az éjszakákat a védett öblökben töltik, míg napközben a környékbeli vetéseket, 

kukoricatárlókat látogatják. Az esti és reggeli libahúzások idején többezres csoportok zsivajától hangos a tó 

(Goda, é.n.). A tó legértékesebb halai: a réti csík, a süllő, az óarany színű fertői nyurgaponty, a csuka és a garda. 

A betelepített angolna szintén nagy számban él itt. Az emlősök közül feltűnő a nádöv viszonylag nagy 

vaddisznó- és szarvasállománya. Sajátságos élmény a nádasbeli szarvasbőgés vagy a vízben úszó 

vaddisznókonda látványa. A nádasszegélyeken mindenütt él hermelin és menyét. A borz és a vidra viszonylag 

ritkábban jelenik meg. A harmincas évektől bukkant fel a Fertőn, s vált közönségessé a nádhalomvárakat építő, 

észak-amerikai eredetű pézsmapocok. Említést érdemel a mekszikópusztai Legelő-domb ürgeállománya, amely 

olyan ritka ragadozó madarak táplálékbázisa, mint a kerecsen (Rakonczay, 1996). 

A Hanság egyedülálló természeti képéhez tartoznak a Dél-hansági égersarjerdők, melyek tájképi, növénytani és 

erdészeti szempontból jelentős értékeket képviselnek. További tájképi értéket jelentenek – mind a Déli-, mind az 

Északi-Hanságban – a füzekkel és rekettyefüzekkel átszőtt, a spontán beerdősülés folyamatában lévő 

mocsárrétek. A növényzet teljes szukcessziós folyamata nyomon követhető, a nyílt víz növényzettel történő 

betelepülésének legelső fejlődési állapotától kezdve (hínár vegetáció) a nádason, a lápréten, a rekettyefüzeseken 

keresztül az égererdőkig, a tölgy-kőris-szil ligeterdőkig; illetve az új telepítésű mesterséges égeresekig és 

nemesnyárasokig. Az Északi-Hanság területén jelentős tájképi, tudományos- és növénytani értéket jelentenek a 

nyíresek, melyek nem az egykori nyíres láperdők maradványai, hanem pionír származékerdők. A Hanság a 

magyar flóratartomány (Pannonicum) alföldi flóravidék (Eupannonicum) kisalföldi flórajárásába (Arrabonicum) 

tartozó jellegzetes rész, mely nyugaton a Fertő medencével kapcsolódik. Legjelentősebb növénytársulásai a 

következők: 

Hínárvegetáció, melyet a lebegő békalencsés, a békalencse-vízirence társulás; illetve a víziboglárkás és hínáros 

képvisel. A nyíltvizek hiánya és a csatornák rendszeres gépi tisztítása a hínárvegetációt erősen visszaszorította. 

Ma már jelentősebb mennyiségben csak a Barbacsi- és Fehér-tóban található. 

Nádasok, melyet részben gyékények és kákák uralnak. A nádat gyékény, káka, ritkábban harmatkása 

állományok helyettesítik. Helyenként – leginkább tőzegen, az ősi vegetációjú lápterületeken – még megtalálható 

a nagyon ritka lápi vagy kijevi csalán. A nádasok szegélyénél képződtek a magassásos társulások, ezek a 
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kékperjés láprétekbe és a dunántúli mocsárrétekbe mennek át. A mocsárrétek náddal átszőtt rekettyefüzesek 

települtek. A kiszáradó láprétek fűzlápokká vagy nyírlápokká alakulhatnak át. 

A Hanság legjellegzetesebb növénytársulása az égerláp, amely egykor Kapuvár környékén 3400 hektáros 

összefüggő állományt alkotott (Süttöri-, Boldogasszonyi-, Osli-, Kapuvári-, Tarcsai-, Királytói- és Csíkos Éger) 

és Közép-Európában is egyedülálló volt. Az állományok közel 90 %-át mézgás éger alkotta, mely jelenleg 

mintegy 400 hektárra csökkent. A hajdani éger nagy kiterjedésű, talajszintből erősen kiemelkedő jellegzetes 

támasztógyökeres állományából ma már csak a Királytói Éger és Csíkos Éger területén maradt, mintegy 50 

hektár – helyüket zömmel nemesnyáras telepítések foglalják el. Itt található még meg (Királytói égeres) a fekete 

ribiszke, a mélyebb fekvésű részeken sások, az égertönkökön mocsári- és szálkás pajzsika található, előfordul a 

szürke nádtippan és szálanként a babérfűz. A szárazabb helyeken fűzligetek állományai jelennek meg. Az 

Észak-Hanság területén – az említettek mellett – további növénytani értéket jelentenek a nyíresek. Ugyanitt a 

szukcesszió legmagasabb fokát a tölgy-kőris-szil ligeterdők maradványfoltjai (Koronaerdő, Nagyerdő, Bormászi 

erdő, Töllös erdő) képezik. A Barbacsi- és Fehér-tóban uralkodók a hínár és nádas társulások. Előfodul még a 

kijevi csalán, egykor elterjedt volt itt a vízirence, kolokán; a nyílt víztükrön a fehér tündérrózsa és a sárga 

tavirózsa a hajdani lápvilág emlékét idézi. 

A Hanság állatvilága – mely az Alföld (Pannonicum) faunakörzet második faunajárásába, a Kisalföldbe 

(Arrabonicum) tartozik – is igen gazdag. A halak közül a folyókban előfordul a ponty, kárász, compó, menyhal, 

csuka, ragadozó őn, rózsás márna stb. A lápvilág régen tömegesen található fajai: pirosszemű kele, vésettajkú 

paduc, csík-félék – szórványosan ma is előfordulnak. A hüllők közül még megtalálható a rákosi vipera, siklók, 

az eleven szülők gyík, mocsári teknős; a kétéltűek közül a pettyes- és tarajos gőte és a békák. A madárvilág 

szintén gazdag, az eddig megfigyelt fajok száma: 195. 

Ritkábban előfordul a fekete gólya, hamvas rétihéja, kékvércse, a réti fülesbagoly és a karvalyposzáta. A 

területen fészkelő fajok: a túzok – mely a hansági táj jellegzetessége és egyik legjelentősebb természeti értéke -, 

továbbá a nagykócsag, barna rétihéja, kanalas gém, szürke gém (a Dél-Hanságban „gémtelepet” is alkot), 

szalakóta, törpegém, nagypóling. A Hanság a vonuló madaraknak megfelelő pihenő- és táplálkozóhelyet 

biztosít. Vonuláskor a csoportosan megjelenő nagykócsag mellett a Barbacsi- és Fehér-tónak rendszeres 

vendége a halászsas, kabasólyom is. Az énekesmadarak faj- és egyedszáma is nagy. Jelenős faj a réti 

tücsökmadár. Az emlősök közül említést érdemel a pézsmapocok, a nyest és a nyuszt, valamint a ritkán 

előforduló vidra (Papp, 1983). 

4. Kultúrtörténeti értékek a Nemzeti Parkban 

A Fertő-Hanság Nemzeti Park nemcsak természeti értékeiről híres. Területén található a Fertődi-kastély, 

Fertőszéplakon pedig falumúzeum tekinthető meg. Nevezetessége a Fertőrákos melletti, nagy, kamrás fejtési 

módot alkalmazó, ma már felhagyott kőfejtő, amelyben a jól faragható lajtamészkövet bányászták. Sarród 

község határában található a nemzeti park székháza és oktatóközpontja, a Kócsagvár. Pannonhalma község felé 

emelkedő Szent Márton-hegyre épült az ezer év építészeti stílusait hordozó apátság. A bazilika legősibb része 

még a XI. századból származik. Az UNESCO Világörökség bizottsága a Pannonhalmi Főapátságot és közvetlen 

természeti környezetét 1996 decemberében a Pannonhalmi Bencés Főapátság magyar és egyetemes, egyházi és 

kulturális jelentőségének és értékének elismeréseként a világörökség részévé nyilvánította. Említést érdemel 

még a Pihenőkereszt, mely a Szárhalmi-erdő szélén Balf felé található (Bodnár, 2006). A Király-tóhoz tartozik 

egy legenda is, miszerint réges-régen kapuvári halászok a Hanyban egy gyermeket fogtak ki a Király-tóból, aki 

teljesen mezítelen volt, testét halpikkelyek fedték, ujjai közt pedig úszóhártya feszült, Hany Istóknak nevezték el 

(Rakonczay, 1996). 

5. Aktív természetvédelem 

Az Igazgatóság által végzett természetvédelmi munka legfontosabb elemei az ismert természeti értékek 

megőrzésére irányuló tevékenységek. Tényleges, kifejezetten természetvédelmi célú beavatkozások elsősorban a 

Magyar Állam tulajdonában lévő és az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő területeken történnek, de számos 

esetben más állami vagyonkezelőkkel (pl. vízügyi igazgatóság, erdőgazdaságok) vagy magánszemélyekkel, 

önkormányzatokkal működnek együtt a természeti értékek hosszú távú fennmaradásának biztosítása érdekében. 

A nem természetvédelmi kezelésben lévő területeken a Magyar Állam elsősorban hatósági eszközökkel és 

különféle támogatásokkal (pl. pályázatok) biztosítja a természeti értékek fennmaradását. 

A legegyszerűbb esetekben a természetvédelmi kezelés valóban egyfajta megőrző tevékenységet takar, hiszen a 

természeti értékek fennmaradásához optimális esetben nincs szükség semmilyen beavatkozásra. Az emberi 
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tevékenység következtében kissé leromlott vagy éppen annak hatására kialakult élőhelyeken már szükség lehet 

„aktív” beavatkozásokra (pl. legeltetés, kaszálás), amelyeket az Igazgatóság saját szakszemélyzetével, 

gépparkjával és állatállományával végez. A teljesen elpusztult vagy jelentős mértékben leromlott területeken 

azonban már komolyabb beavatkozásokra, ún. élőhely-rekonstrukciókra (pl. Nyirkai-Hany) van szükség. 

A beavatkozások sok esetben nem az élőhelyek megőrzése, hanem egy-egy veszélyeztetett faj (pl. 

boldogasszony papucsa, fehér gólya, kerecsen, vérfű boglárka stb.) védelme érdekében történnek. A fajvédelmi 

intézkedések sok esetben kifejezetten speciális beavatkozásokat (pl. műfészkek kihelyezése, odútelepek 

létesítése) jelentenek. A fajmegőrzési programok, bár egy-egy faj védelmét célozzák, a legtöbb esetben további 

ritka fajok védelmét is elősegítik. 

Természetvédelmi kutatásokra elsősorban a természetvédelmi kezelések megalapozásához, a természetvédelmi 

kezelési tervek adatigényének kielégítéséhez, az egyes fajok és élőhelyek védetté nyilvánításának 

megalapozásához, a természetvédelmi munka hatékonyságának méréséhez, illetve a hazai és nemzetközi 

adatszolgáltatási kötelezettségek kielégítéséhez van szükség. A természetvédelmi kutatások egy része 

monitoring jellegű adatgyűjtés, ahol rendszeres időközönként, hasonló vagy azonos módszerrel történik a 

vizsgálat. A kutatások másik csoportja egyedi felméréseket (pl. alapállapot felmérések), vagy valamilyen 

speciális probléma (pl. egy-egy özönfaj eltávolításának leghatékonyabb módszerét kereső) megoldására irányuló 

vizsgálatokat takar. 

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területén a természetvédelmi kutatásokat saját 

munkatársaik, önkéntesek és különböző megállapodások keretében egyetemi kutatócsoportok végzik. A 

kutatások eredményeit hazai és nemzetközi tudományos és ismeretterjesztő folyóiratokban publikálják. 

A védett természeti értékek őrzését a Természetvédelmi Őrszolgálat biztosítja, amely hatósági feladatokat 

(szabálysértési ügyek) is ellát. A természetvédelmi őrök a természeti értékek védelme mellett, a Kulturális 

Örökségvédelmi Hivatallal kötött megállapodás alapján, részt vesznek a régészeti lelőhelyek őrzésében is. 
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23. fejezet - HORTOBÁGYI NEMZETI 
PARK 

1. I. Bevezetés 

Hortobágy vagy ahogyan korábban, de főleg századunk elején nevezték “Nagyhortobágy puszta” az alföldön, de 

az egész országban legtágasabb, minden részében olyan darab földterület, olyan legelő volt, amelyen a 

magyarság egyik legjellemzőbb ősfoglalkozását, az állattenyésztést és annak aránylag még számos ősi vonását, 

régi szokását, formáját századokon át szinte napjainkig megőrízte. 

Az 1973-ban 52 ezer hektáron megalakított Hortobágyi Nemzeti Park Európa legnagyobb természetes eredetű – 

nem erdőírtások révén kialakult – legelőtáját őrzi. 

Jelenlegi kiterjedése meghaladja a 80 ezer hektárt. Ebből 23 ezer hektár a Ramsari Egyezmény oltalma alatt áll, 

52 ezer hektár pedig bioszféra-rezervátum. Az UNESCO Világörökség Bizottságának 1999. December 1-jei 

döntése alapján a Hortobágyi Nemzeti Park elfoglalta helyét bolygónk legféltettebb kultúrális és természeti 

értékeit felvonultató világörökségi listáján, ez többek között egy 199 ezer hektáros védőövezet kialakítására is 

kötelezi. 

A terület jellegét alapvetően meghatározó Tisza-áradásai – ha nem is minden évben, de gyakran – elborították a 

pusztát, dús legelőket teremtve a környék méneseinek, gulyáinak és juhnyájainak. Így virágozhatott fel itt a 

XVII. és a XVIII. században a magyar szürke szarvasmarha tartása és “gyalogos” exportja Nyugat-Európa 

városaiba. Ilyen volt a “sóút” is amely az erdélyi sóbányákból vezetett Budára. Később hadi-és postaút lett, ezt a 

közeli Debrecen növekvő vásárvárosi jelentősége is megkívánta. A Tisza 1846-ban megkezdett szabályozása az 

egész táj arculatát meghatározta. Megfosztotta a vidéket a folyó termékeny hordalékától és a szélsőséges 

csapadék- és hőmérsékleti ingadozásokkal együtt a korábban is meglévő szikes területek további térnyerésére 

vezetett. A XX. században újabb emberi beavatkozások fenyegették a magyar pusztát. Előbb a szikes talaj 

javítására, termővé tételére történtek kísérletek, majd – az ötvenes években – csatornákkal hálózták be a 

Hortobágyot és megpróbálták ráerőszakolni a nagyüzemi, nagytáblás, monokultúrás mezőgazdaságot. Az ősi 

paraszti, pásztorkodó és halászó életformát, háziállataival, ősgyepeivel, vizeivel és élővilágával együtt, 

valamiféle haszontalan, a “múltból itt rekedt csökevénynek” tekintették, amelynek felszámolása már csak idő 

kérdése volt. 

Ebben hozott látványos fordulatot 1967 decembere. Ekkor a hazánkból Göttingenbe elszármazott Festetics Antal 

professzor kezdeményezésére, a Pro Natura Akció keretében, huszonkét világhírű, köztük több Nobel-díjas 

tudós memorandumban kérte a magyar kormányt, hogy tegye lehetővé a Hortobágy egyedülálló természeti és 

néprajzi értékeinek megőrzését egy nemzeti park keretében. Konrad Lorenznek és társainak szava hatásosnak 

bizonyult. Összehangolt fellépésük eredményeként 1973-ban megszületett a Közép-Tisza vidékén, talán egész 

Közép-Európa legsíkabb kistáján – 101 évvel a világelső Yellowstone Nemzeti Park megalapítása után – A 

Hortobágyi Nemzeti Park. 

2. II. Természeti adottságok 

A csekély magasságkülönbség és a többféle talajtípus elég ahhoz, hogy az élővilágnak egymástól jól 

megkülönböztethető “emeletei” alakuljanak ki. A Nemzeti park legjellemzőbb tájképi eleme, maga a 

végeláthatatlan fűtenger sem egynemű. 

A leghamarabb kiszáradó padkatetőkön a szikes puszta növényei, többek közt a cickafark, a sós talajhoz jól 

alkalmazkodott fátyolvirág és a lilavirágú sziki őszirózsa díszlenek. A kamilla régóta ismert gyógynövény, míg 

az erdélyi útifű a Kárpát-medencei puszták bennszülött faja. Meghatározóak azok a tömegesen fellépő 

növények, amelyek a hónapok múlásával változatják színüket, például a veresnadrág csenkesz kora tavasszal 

kékeszöldre, később vörösre, majd aranysárgára “festi” a tájat. Legmélyebben az ún. vakszikes foltokon már 

alig néhány faj képes csak megélni. A növények számára olyan szélsőségesek itt a körülmények, mint a 

tengerparton. 

A fűtenger mérhetetlen mennyiségű sáskát tart el, azok meg a keletről nagy csapatokban érkező 

pásztormadarakat. A repdeső szárnyakkal a magasban daloló mezei pacsirtát mindenki ismeri, annál kevesebben 
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rokonát, a bennszülött sziki pacsirtát, amely az utóbbi években a Hortobágyon csak vendég, de Újfehértó mellett 

még fészkel. A sós puszták madara a székicsér és a széki lile is. Jellegzetes ragadozó madarai a pusztai ölyv és a 

réti sas, az Alföldet környező hegyvilágból a szirti sas ejti útba a Hortobágyot, zsákmány után portyázva. A 

löszpuszták mára visszaszorultak, hiszen talajuk - szemben a szikesekkel – kiváló, ezért legtöbbjüket régen 

művelésbe vették. Maradványaik leginkább a kiemelkedéseken, az általában kunhalmoknak nevezett 

halomsírokon (kurgánokon) maradtak meg. Ezeken még találunk sárgásfehérvirágú osztrák zsályát, rózsaszín 

macskaherét, lila ökörfarkkórót és apró magyar szegfűt. A taréjos búzafű és a kungorgó árvalányhaj a távoli, 

hideg ázsiai puszták küldötte. A magas fűben túzok, fürj és fogoly rejtőzik, a földbe ásott üregekben ürgék 

élnek. Rájuk a menyét, a hermelin és a molnárgörény, mindnyájukra pedig a ragadozó madarak vadásznak. 

A folyószabályozások előtt a Tiszát és mellékfolyóit széles sávban kísérték az ártéri erdők és a holtágak. Ezek 

mára megritkultak, de a hullámterek és a Tisza-tó elénk idézik az egykori vízi világot. Különösen a Holt-Tisza 

mentén szépek az erdőfoltok, a vízhez legközelebb a bokor-füzesek, feljebb füzes-nyárasok, még magasabban 

pedig keményfa-ligetek vannak. A kúszónövények keresztül-kasul szövik a fákat, alatta a fehér viragú nyári 

tőzike, az erdőfoltok közötti réteken és a kaszálókon fekete nadálytő, sárga nőszirom és kék viragú réti iszalag 

pompázik. Népesek a gémtelepek, fészkel a fekete gólya, a partfalakba vájt fészkekben költ a gyurgyalag és a 

jégmadár. 

Ohat és Újszentmargita határában tatárjuharos sziki erdőssztyeppe – tölgyesek maradtak fenn, odvas keltikével, 

tavaszi csillagvirággal, magyar zergevirággal és réti őszirózsával. A mocsarak és tavak is korábbi kiterjedésük 

töredékére zsugorodtak össze, a nemzeti park élőhely – helyreállítási programja azonban megfordította ezt a 

folyamatot, aminek következtében a Hortobágy ma ismét európai jelentőségű madárvonulási központ. 

Sok az itt költő madár is, a vöcskök hínárszigetekre, a szerkők tündérrózsa – és kolokánmezőkre építik 

fészkeiket. A nádas, káka és gyékény sűrűjében nyári lúd, vízityúk, guvat, szárcsa, valamint vörös és szürke 

gém tanyázik. Sok az apró énekes, a nádi sármány, barkós cinege, nádirigó és tücsökmadár. 

A korábbi századokban a Tisza rendszeres áradásai nyomán kialakuló dús legelők lehetővé tették a szilaj, 

félnomád pásztorkodást. A hires magyar szürke marhát a XVI – XVII. századtól kezdve tartották, és Nyugat 

Európa távoli városaiba is hajtották. A kereskedelmi útvonalak mellett csárdák épültek, a folyókon hidak, 

köztük a nevezetes Kilenclyukú híd íveltek át. Mindez ma sem csak emlék, a Hortobágy a gondosan tenyésztett 

szürke marha, racka juh, nóniusz ló, a nyájakat a farkastól védő kuvasz és a szállásokat örző komondor 

géncentruma. 

A halastavakat a Hortobágy jellegzetes, másodlagos vizes élőhelyeit, gazdasági céllal hozták létre, így a 

mesterséges élőhelyek közé tartoznak. 

Jelenleg a Hortobágy tágabb területén, hatezer hektáron találhatók halastavak, amelyeknek nagy része ma már 

védelem alatt áll. Nádasaikban, nádszigeteikben nagy számban telepesen fészkel a magyar természetvédelem 

szimbóluma, a nagy kócsag és a kanalas gém. A Nagyhalastó ősszel tízezrével átvonuló darunak – a Hortobágyi 

Nemzeti park jelképének – szolgál éjszakai pihenőhelyül. 

A Nemzeti Park igazgatósága alá négy tájvédelmi körzet és húsz természetvédelmi terület tartozik. 

A Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet ligeterdeiben és mocsaraiban nagyszámú a védett és fokozottan védett 

növény és állat – nyári tőzike, rétisas, fekete gólya, vidra és vadmacska – lelt otthonra, de a leginkább megkapó 

látvány a tiszavirág rajzása. Vízfolyásokkal átszőtt mocsaras vidék volt egykor a Szatmár-Beregi Tájvédelmi 

Körzet területe is. A vízrendezések átrajzolták a tájat, de néhány keményfa liget erdő, tőzegmohás láp és égerláp 

megmenekült. Különös gazdálkodástörténeti emlékek és egyben értékes géntartalékok menhelyei az ún. 

“dzsungelgyümölcsösök”, az ősi dió -, alma -, szilva – és körtefajták termőhelyei. A varázslatos táj 

visszatükröződik a népköltészetben és népművészetben, páratlanok a hímzések, a festett templombelsők, a 

haranglábak és a fejfafaragványok. A Hajdúsági Tájvédelmi Körzet buckavilágát még az utolsó jégkorszak 

uralkodó szelei alakították ki. A mélyedések nyírvízlaposaiban hűvös klímát kedvelő növények, zergeboglár, 

kornistárnics, buglyos szegfű és szibériai nőszirom tenyésznek, míg a buckatetőkön a száraz homoki tölgyesek 

maradványait találjuk. Itt él a Kárpát – medencei benszülött sisakos sáska. A Bihari – sík Tájvédelmi Körzet 

leginkább túzok állományáról nevezetes. 

A természetvédelmi területek közül a sajátos mikroklímájú Bátorligeti Ősláp ritka növényeknek – ilyenek a 

mocsári angyalgyökér, a vidrafű és a szibériai nőszirom – kínál menedéket, míg a Hajdúbagosi Földikutya 

Rezervátum a kihalástól veszélyeztetett, rejtett életmódú, tőlünk nyugatra és északra elő sem forduló állat 

legnépesebb magyarországi élőhelye. 
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3. III. A természetvédelem szervezete 

Az észak-alföldi térségben a természetvédelem helyi feladatainak ellátása 1950-ig a területileg illetékes 

erdőigazgatóságok hatáskörébe tartozott. A kezelési feladatokat 1950-től 1972-ig a különböző elnevezésű, 

Nyíregyházán, Debrecenben és Szolnokon székelő állami erdőgazdaságok illetve ezek jogelődjei látták el. Az 

Országos Természetvédelmi Hivatal területi végrehajtó szervezetét 1973-ban kezdte kiépíteni, amikor is az 

országot kilenc természetvédelmi körzetre osztották. Ezek közül az egyik székhelye Debrecen volt, hatásköre 

kisebb eltérésekkel Szabolcs-Szatmár, Hajdú-Bihar valamint Szolnok megyékre terjedt ki. Ebből alakult ki a 

későbbi természetvédelmi felügyelőség. 

A Hortobágyi Nemzeti Park megalapításával egyidőben ugyancsak Debrecen székhellyel létrehozták annak 

igazgatóságát is. A két szervezet munkamegosztása révén a nemzeti park igazgatóság elsősorban a nemzeti park 

és a hozzá tartozó egyéb védett területek természetvédelmi kezelését, a felügyelőség pedig a többi terület 

felügyeletét, illetve a hatósági teendőket látta el. 

A nemzeti park igazgatóság hatáskörébe nem tartozó, az attól távolabb fekvő védett területek kezelését 1973-

1979 között átmenetileg a Debreceni Állami Erdőrendezőség végezte, és ugyancsak átmeneti jelleggel 1979-

1989 között a felügyelőség a természetvédelmi feladatok mellett környezetvédelmi feladatokat is ellátott. 

Számos átszervezés és személyi változás után – természetvédelmi vonatkozásban – a Hortobágyi Nemzeti Park 

Igazgatóság 1987-től az egész térségben illetékes. A kilencvenes években a térségben szervezetileg, egyben 

tulajdonjogilag páratlanul kedvező helyzet alakult ki. A kárpótlási és privatizációs folyamat részeként 

megszűntették a terület mintegy harmadán tevékenykedő és évtizedeken át a csőd szélén álló Hortobágyi Állami 

Gazdaságot. Utódszervezeti közül elsőként létrehozták a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző 

Közhasznú Társaságot, amely a Környezetvédelmi Minisztérium felügyelete alatt mintegy 23 ezer hektár 

földterületen gazdálkodik, melynek döntő többsége a nemzeti park része. 

A megszűntetett állami gazdaság másik jogutódja a Hortobágyi Halgazdaság. Területének tulnyomó többsége 

ugyancsak nemzeti parki területe, felügyeleti szerve a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. 

E két szervezeti változás és a nem állami védett területek 1996-ban kezdődött kisajátítása, illetve felvásárlása 

eredményeképpen sok tízezer hektár védett terület, a nemzeti park túlnyomó többsége került az államkincstár 

tulajdonába és a nemzeti park igazgatóság vagyonkezelésébe. Így az igazgatóság alapításától kezdve túlnyomó 

részt hatósági, felügyeleti, ellenőrzési tevékenysége nagyrészben átalakult vagyonkezelői, 

természetgazdálkodási tevékenységgé, ami jóval hatékonyabb természetvédelmet tesz lehetővé. 

A Hortobágyi Nemzeti Park megalapítását megelőző öt évben az Országos Természetvédelmi Hivatalt, 

külföldről és belföldről egyaránt sok kritika érte. Ezek szakmai vonatkozásai, védetté nyílvánítások lassú 

ütemében összegződtek. A természetvédelmi jellegű feladatok zöme, csak helyben oldható meg. Ezért a nemzeti 

park megalapításakor a területek védetté nyilvánitásával azonos fontosságúnak tekintették a szervezet 

létrehozását, így a nemzeti park megalapításával egyidőben, 1973. január 1-jén felállították a Nemzeti Park 

Igazgatóságot is. 

4. A Hortobágy Természetvédelmi Közalapítvány 

Az ezredfordulón jött létre - a Nádudvari Önkormányzat, helybéli állami természetvédelmi cégek, társadalmi 

szervezetek, a térségben tevékenykedő természetvédelmi szakemberek és gazdálkodók összefogásával - azért, 

hogy a Hortobágy néhány apró szegletét megvédhessék és megőrizhessék az utókor számára. 

A Közalapítvány létrehozásának elsődleges célja volt a természeti értéket hordozó füves pusztai- és vizes 

élőhelyek megvásárlása, természetvédelmi kezelése és hosszú távú fenntartása, túzok által látogatott 

mezőgazdásági területek megvásárlása és azokon túzok-kímélő kultúrák telepítése. A természeti értékek 

megtartása és fejlesztése a fenntartható mezőgazdaság és az ökoturizmusban rejlő lehetőségek felhasználásával. 

Globálisan veszélyeztetett fajok védelmi koncepciójának kidolgozása és gyakorlati alkalmazása a tágabb 

értelemben vett Hortobágyon. Aktív természetvédelmi tevékenység megvalósítása, kutatás, környezeti nevelés 

és az ökoturizmus népszerűsítése a Hortobágyi Nemzeti Park területén, együttműködve a Nemzeti Park 

Igazgatósággal, a Hortobágyon létesült állami természetvédelmi cégekkel, más - szintén a térségben 

tevékenykedő - természetvédelmi társadalmi szervezetekkel, illetve a helyi gazdálkodókkal. 
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A Közalapítvány szakmai feladatainak elvégzésében felbecsülhetetlen értékű az a tapasztalat, melyet tagjai az 

elmúlt évek, évtizedek során a természet védelme érdekében kifejtett munkájukkal teremtettek. Ehhez a 

tevékenységhez az anyagi forrást elsősorban hazai és európai uniós pályázatok biztosítják. 
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24. fejezet - KISKUNSÁGI NEMZETI 
PARK 

1. 

Magyarország egyik legjellegzetesebb földrajzi térsége a Duna-Tisza köze. Ezen a tájon egykor a Duna 

kalandozott. A térség felszínét ezáltal a víz és a szél formálta, majd az emberi tevékenység alakította ki mai 

arculatát. A Duna szabályozása megváltoztatta a talajvíz mozgását. Ennek eredményeként jött létre 

északnyugaton a Turjánvidék, ettől délre a Kiskunsági-homokhátság, majd a Dunával párhuzamosan futó 

síkságon a szikes puszták és tavak vidéke. Az itt található természeti értékek megóvását az 1975-ben, hazánkban 

másodikként megalakult Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága látja el, kecskeméti székhellyel. Nevét a Duna-

Tisza köze legnagyobb tájegységéről kapta, mely a XIII. században ide telepített kunok egyik fő szállásterülete 

volt. 

Valamennyi nemzeti parkunk közül ez alakult meg a leggyorsabban és legzökkenőmentesebben. A parkot 6, 

egymástól művelt és lakott területekkel elválasztott darabból alakították ki. 

Működési területe Bács-Kiskun megye egészét (Gemenc kivételével), Csongrád megye Tiszával határolt nyugati 

részét és a Pest megyébe átnyúló két egység néhányezer hektáros darabját érinti. 

A 9 részterületből álló KNP kiterjedése 48 ezer ha. A további két tájvédelmi körzettel és 17 természetvédelmi 

területtel együtt 76 ezer ha a védett területek nagysága. 

Tájvédelmi Körzetek: 

Mártélyi TK 

Pusztaszeri TK 

Természetvédelmi Területek: 

Ásotthalmi láprét, Bácsalmási gyapjas gyűszűvirág termőhelye, Császártöltési Vörös mocsár, Csólyospálosi 

földtani feltárás, Hajósi kaszáló és löszpart, Kéleshalmi homokbuckák, Kiskőrösi turjános, Kiskunhalasi 

Fejetéki mocsár, Kunfehértói holdrutás erdő, Péteri tó, Pusztaszeri Fülöp- szék, Pusztaszeri Hétvezér Emlékmű, 

Szelidi-tó, Fejetéki mocsár, Csongrádi Kónya-szék, Érsekhalmi Hét-völgy, Hajósi homokpuszta, Kunpeszéri 

Szalag-erdő 

A védett területek a következő 4 tájegységbe tartoznak: 

A Duna-völgy az egykori öntésterületen kialakult szikes pusztákkal és tavakkal, 

A Duna- Tisza közti hátság a Duna hordalékából formálódott homokpusztákat, homokbuckákat, lefolyástalan 

mocsarakat, maradvány-erdőket és a mentett területen található, kapcsolódó szikeseket foglalja magába, 

Bácska magyarországi részén a homokbuckás területek (Illancs) és az uralkodóan löszös térség néhány hektáros 

maradványfoltjai, a meredek Duna- völgyi löszpartokkal 

Az Alsó-Tiszavidék a folyószabályozás során leszakadt holtágakat, még természetközeli állapotban megmaradt 

ártéti erdőket és a mentett területen található, kapcsolódó szikeseket foglalja magába. 

A kiemelkedő természeti értékek nemzetözi elismeréseképpen a KNP területének kétharmadát az UNESCO 

Ember és Bioszféra (MAB) programja 1979-ben Bioszféra Rezervátummá nyilvánította. 

A vizes élőhelyek fokozott védelmét szolgáló Ramsari Egyezmény hatálya alá a következő területek tartoznak: 

A KNP felső-kiskunsági tavainak vidéke, a Pusztaszeri TK egy része és a Mártélyi TK. 

2. A KNP természeti értékei: 
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A nemzeti park kilenc részterületből áll. A terület mozaikossága miatt ezeket a részeken külön külön 

jellemezném, hiszen jelentősen eltérhetnek egymástól a védett értékeket tekintve. 

3. Felső-Kiskunsági puszta:(11.061 ha) 

Itt található hazánk második legnagyobb kiterjedésű szikes pusztája, ami mai arculatát a XIX.-XX. századi 

árvízmentesítési munkálatoknak köszönheti. 

3.1. Földtani értékek: 

Mivel a térségben jelentős a szikesedés, így a szikesek mikrodomborzati formái, mint a vakszik, szikfok, vagy a 

szikpadkák nagyon jól tanulmányozhatók. 

3.2. Víztani értékek: 

A terület vízrajzi adottságai nagyban megváltoztak a vízelvezetési munkák miatt. Az egykori vadvizeket 

elvezették, és csatornarendszert alakítottak ki. Az öntözőcsatornák hálózatát viszont csak részben építették ki, 

így felgyorsultak a szikesedési folyamatok. Az eltűnő szikes tavak medreit halastavakká alakították. A szikes 

réteket és legelőket kisebb nagyobb vízállások, sekély tocsogók tarkítják. 

3.3. Növénytani értékek: 

A terület jellegét meghatározó meszes-szódás szoloncsák-szolonyec talajok sótűrő és sókedvelő növényzet 

megtelepedését eredményezték. A szikesek növényzete mozaikszerűen változik, ami a mikrodomborzat 

gazdagságának köszönhető. A soványabb sziki legelők jellemző növényei a veresnadrág csenkesz (Festuca 

pseudovina), a sziki üröm (Artemisia santonicum) és a pozsgás zsázsa (Lepidium crassifolium). 

3.4. Állattani értékek: 

A térség madárvilágának jellegzetes képviselői a kék vércse (Falco vespertinus), az ugartyúk (Burhinus 

oedicnemus), a nagy goda (Limosa limosa), és a túzok (Otis tarda). A területen található állandó és időszakos 

vízborítású területek növekedése a költő-és vonuló madarak és a kétéltűek számára nyújt kedvező 

életfeltételeket. 

3.5. Kultúrtörténeti értékek: 

A védett terület mellett található legnagyobb település Kunszentmiklós, amely gazdag néprajzi és vallási 

hagyományokkal rendelkezik, amely a kultúrtörténet értékeinket gazdagítja. A térségben található a Nyakvágó 

csárda, amely régi berendezési tárgyaival a XIX. sz. hangulatát idézi. A parasztpolgárok konyháját és 

lakószobáját is meg lehet figyelni a csárdában. A nemzeti park legjelentősebb kiállítóhelye a Virágh-kúria. 

4. Felső-Kiskunsági tavak: (3.905 ha) 

Ez a terület a Duna-Tisza köze legnagyobb kiterjedésű szikes tóláncolata. 

4.1. Földtani értékek: 

Szabadszállás határában lévő Strázsa-hegy homokbuckái növénytársulásaival, tagolt felszíni formáival helyi 

védelem alatt állnak. 

4.2. Víztani értékek: 

Több holocén Duna meander található itt, melyek később az állóvizek lecsapolásában és a vadvizek 

elvezetésében játszottak szerepet. Elhagyott és feltöltött meander maradványok, időszakos szikes tavak (Zab-

szék, Kelemen-szék) és mocsarak (Fehér-szék), vizes laposok (Kisréti-tó) tarkítják ezt a vidéket. 

4.3. Állattani értékek: 
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A tavak táplálékbázisát alsóbb rendű rovarok, rákok adják, erre épül az ún. sziki fészkelő közösség. Ennek tagjai 

a gulipán (Recurvirostra arosetta), a küszvágó csér (Sterna hirundo), a széki lile (Charadrius alexandrinus), a 

piroslábú cankó (Tringa totanus). Előfordulnak csér és sirálytelepek is. A nádasokban költ a bölömbika 

(Botaurus stellaris), a nyári lúd (Anser anser), a barna réti héja (Circus aeruginosus), és különböző nádi 

énekesmadarak is. 

4.4. Növénytani értékek: 

Fülöpszállás határában található a Káposztási turjános. A terület nagy részét magyar kőrises égerláp erdő 

foglalja el. Az erdőt magassásos láprétek övezik, számos ritka, védett növényfajjal. 

5. Izsáki Kolon-tó:(2.962 ha) 

5.1. Víztani értékek: 

Nyílt vízfelszínnel alig rendelkező tó. A tó csatornarendszerén vezetik le a területtől északkeletre összegyűjtött 

vizet. 

5.2. Növénytani értékek: 

A tó nádasainak, mocsarainak nagysága 800 ha. Nádasok, rekettyefüzesek tarkítják a területet. A nyíltabb 

vízfelületeken előfordul a tündérrózsa (Nymphaea alba), az úszó-békaszőlő (Potamogeton natans), az érdes 

tócsagaz (Ceratophyllum demersum), és a lápi csalán (Urtica kioviensis). A lápréteken megfigyelhető 

vitézkosbor (Orchis militaris), hússzínű ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata), mocsári kosbor (Orchis laxiflora), 

pókbangó (Ophrys sphegodes), szibériai nőszirom (Iris sibirica), és korcs nőszirom (Iris spuria) is. 

5.3. Állattani értékek: 

A tó halfaunája nagyon gazdag, megtalálható a lápi póc (Umbra krameri), réti csík (Misgurnus fossilis). Hüllők 

közül a mocsári teknős (Emys orbicularis), a vízisikló (Natrix natrix), és a zöld gyík (Lacerta viridis) igen 

gyakori. Gazdag madárvilág jellemző. A területen költő fajok: nagy kócsag (Egretta alba), szürke gém (Ardea 

cinerea), bölömbika (Botaurus stellaris), kanalas gém (Platalea leucorodia), nyári lúd (Anser anser), cigányréce 

(Aythya niroca), egerészölyv (Buteo buteo), hamvas rétihéja (Circus pygargus), bíbic (Vanellus vanellus). 

Emlősök közül él itt erdei cickány (Sorex anareus), törpe egér (Mycromis minutus), vidra (Lutra lutra) és 

menyét (Mustela nivalis). 

6. Fülöpházi buckavidék: (1.992 ha) 

6.1. Földtani értékek: 

A terület nagyobb része változatos felépítésű homokvidék. Jellemző a futóhomok, a szél munkája ma is 

megfigyelhető. Különböző szélformálta alakzatok figyelhetők meg, mint a széllyukak, szélbarázdák, 

maradékgerincek, garmadák, deflációs mélyedések, parabolabuckák, homokfodrok, szélzászlók. 

6.2. Víztani értékek: 

A keleti részen szikes tavak találhatók (Hattyú-szék, Szappan-szék, Szívós-szék, Kondor-tó). 

6.3. Állattani értékek: 

Hüllőfajok, fürge-, homoki- és zöld gyík(Lacerta agilis, Podarcis taurica, Lacerta viridis). Gyakori költő fajok a 

szalakóta (Coracias garrulus), a gyurgyalag (Merops apiaster) és a sárgarigó (Oriolus oriolus). 

6.4. Növénytani értékek: 

A buckavonulatokat homoki csenkeszes, árvalányhajas, nyílt homokpuszta gyepek borítják, melyben itt-ott 

boróka (Juniperus communis) is megjelenik. Főleg a szárazságtűrő növényzet az uralkodó, mint a naprózsa 
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(Fumona procumbens), a kék virágú szamárkenyér (Echinops ruthenicus), a kései szegfű (Dianthus serotinus), a 

fényes poloskamag (Corispermum nitidum). A buckaközi mélyedésekben rozmaring levelű füzesek, a bucka 

oldalakon borókás-nyárasok vannak. 

7. Orgoványi rétek: (3.753 ha) 

7.1. Állattani értékek: 

Az itt élő állatvilág legkiemelkedőbb tagja a Metelka-medvelepke (Rhyparioides flavidus metelkanus). Jellemző 

madárfajok a nagy goda (Limosa limosa), a bíbic (Vanellus vanellus), a piroslábú cankó (Tringa totanus), 

valamint vonuláskor a nagy póling (Numenius arquata). 

7.2. Növénytani értékek: 

Nádasokat, nedves kaszálókat, szikes gyepeket, homokbuckákat foglal magába. A lápréteken megtalálható a 

vitézkosbor (Orchis militaris), a hússzínű ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata) és a kornistárnics (Gentiana 

pneumonanthe). Jól tanulmányozható a homoki szukcesszió teljes sorozata. A csikófark (Ephedra distachya) 

szép állományai figyelhetők meg ezen a területen. 

8. Bugac: (11.488 ha) 

A nemzeti park egyik legismertebb és legnagyobb egysége. Két részből áll, a bugaci és Bócsai területekből, 

melyeket az 54-es út választ el. 

8.1. Földtani értékek: 

A Homokhátságra jellemző valamennyi természeti jelenség megfigyelhető itt. A homokterületekhez kapcsolódó 

hasznosítási formák és tájátalakítások is nyomon követhetők. Itt a legnagyobb a buckás felszínek aránya (70%). 

Főleg a garmadák, maradékgerincek és szélbarázdák az uralkodóak. A homokfelszín itt már nem mozog. 

8.2. Víztani értékek: 

A terület állóvizekben nagyon szegény, a talajvíz jelentősen süllyedt, a belvízelvezetéseknek és a 

csapadékhiánynak köszönhetően. A vízviszonyok megváltozása sztyeppesedés irányába hat. 

8.3. Állattani értékek: 

Nagyon gazdag a rovarvilága. Itt él a nemzetközi szempontból is jelentős parlagi vipera (Vipera ursinii 

rakosiensis). Madárvilágának gyakoribb tagjai a szalakóta (Coracias garrulus), a búbos banka (Upupa epops), a 

kakukk (Cuculus canorus), a kék vércse (Falco vespertinus), a barna réti héja (Circus aeruginosus). Emlősök 

közül megtalálható itt üregi nyúl (Oryctolagus cuniculus), borz (Meles meles), őz (Capreolus capreolus), róka 

(Vulpes vulpes) és ürge (Spermophilus citellus). 

8.4. Növénytani értékek: 

Kiemelt értéket képviselnek a homoki erdőtársulások. Legértékesebb része az Ősborókás, mely a bioszféra 

rezervátum magterülete is. Az egész területre egyéves nyílt homoki gyepek, magyar csenkeszes nyílt 

homokpusztai gyepek, homokpusztai rét, borókás bucka, borókás nyáras és kékperjés –serevényfüzesek 

jellemzőek. 

8.5. Tájképi értékek: 

A puszta képéhez hozzátartoznak a legelésző ősi háziállatfajták, mint a magyar szürke szarvasmarha, a magyar 

racka, vagy a mangalica. A művelt területek igazi kultúrtáj képét mutatják, szőlőkkel, gyümölcsösökkel és 

telepített erdőkkel. 

9. Szikra és az Alpári rét: (1.038 ha) 
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Közismertebb neve a Tőserdő. 

9.1. Víztani értékek: 

Két holtágat foglal magában a terület, a szikrait és a tiszaalpárit. A szikrai holtág vízminősége jónak mondható. 

Itt található az ún. Dög-Tisza, a folyó egy természetes lefűződésű morotvája. 

9.2. Állattani értékek: 

A változatos táj sokszínű madárvilágnak szolgál élőhelyül. Énekesmadár faunája a Duna-Tisza közén 

kiemelkedőnek számít, és jelentős az Alpári rét gémtelepe is. Az ártéri erdők fontos fajai a szürke küllő (Picus 

canus) és a fekete harkály (Dryocopus martius). 

9.3. Növénytani értékek: 

Jól tanulmányozhatók itt az ártéri erdőtársulások. Közvetlenül a vízparton találhatók a puhafás ligeterdők, 

amelynek társulásait az ártéri bokorfüzesek és fűz-nyár-éger ligetek adják. A mélyebb részeken magyarkőrises 

égeresek, míg a holtágtól távolodva tölgy-kőris-szil ligeterdők állnak. A fák szárára kúszva ligeti szőlőt (Vitis 

sylvestris) is találhatunk. Bennszülött növényeink közül itt él a tiszaparti margitvirág (Crysanthemum 

serotinum), valamint a kontyvirág (Arum maculatum). Gazdag a holtág hínárvegetációja is. Megtalálható a fehér 

tündérrózsa (Nymphaea alba), a vízi tök (Nuphar), a békatutaj (Hydrocharis morsus-ranae) és a békaliliom 

(Hottonia palustris). 

9.4. Kultúrtörténeti értékek: 

Tiszaalpár szélén két meredek falú löszdomb (Várdomb és Templomdomb) emelkedik. Ezek egyikén bronzkori 

földvár maradványa, míg a másikon római kori templom található. A faluban a Bronzkortól napjainkig c. 

helytörténeti kiállítás tekinthető meg. 

10. Miklapuszta:( 6.241 ha) 

Hazánk egyik legnagyobb összefüggő meszes-szódás szikes területe. 

10.1. Földtani értékek: 

A különleges eróziós formakincs, a futóhomok szikes elemekkel is gazdagodott az árvízvédelmi munkáknak 

köszönhetően. 

10.2. Víztani értékek: 

A terület csatornahálózata sűrű. A Duna-völgyi Főcsatorna és ennek mellékcsatornái felelősek a belvíz 

elvezetéséért. Miklapuszta közelében található a Szelidi-tó, amely a Duna egykori morotvájának a maradványa. 

10.3. Állattani értékek: 

Madárvilága jelentős. Előforduló fajok: széki csér (Glareola pratincola), széki lile (Charadrius alexandrinus), 

ugartyúk (Burhinus oedicnemus), túzok (Otis tarda). Madárvonuláskor táplálkozó és pihenőhelye a partimadarak 

és a lúdfélék csapatainak. 

10.4. Növénytani értékek: 

A terület viszonylag fajszegény, sótűrő és sókedvelő fajok élnek itt, mint a sziki mészpázsit (Puccinella limosa), 

a sóvirág (Limonium gmelinii ssp. hungaricum), vagy a bárányparéj (Champhorosma annua). Ordas községben 

áll a több évszázados védett Rákóczi-tölgyfa. 

11. Peszéradacsi rétek: (5.757 ha) 
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11.1. Földtani értékek: 

Itt alakult ki egy észak-déli irányú lápvonulat, a Turjánvidék. Ennek a területét kisebb-nagyobb eolikus eredetű 

homokdűne vonulatok és löszös betelepülések szakítják meg. 

11.2. Víztani értékek: 

A belvízrendezés, az erdősítések és a tőzegbányászat sok helyen eltüntette vagy átalakította a Turjánvidék képét. 

A területek vízutánpótlásukat a csapadékból és a hátságok talajvizéből kapják. 

11.3. Állattani értékek: 

Védett hüllőfajok: rézsikló (Coronella austriaca), elevenszülő gyík (Zootoca vivpara), parlagi vipera (Vipera 

ursinii rakosiensis). 

11.4. Növénytani értékek: 

Nagy a kaszálók és a nedves rétek aránya. Több fokozottan védett és veszélyeztetett faj él itt, mint a légy- és 

pókbangó (Ophrys sphegodes, O. insectifera), vitézkosbor (Orchis militaris), szúnyoglábú bibircsvirág 

(Gymnadenia conopsea), szibériai nőszirom (Iris sibirica), mocsári kardvirág (Gladiolus palustris). 

12. Kultúrtörténeti és tájképi értékek a Kiskunsági 
Nemzeti Parkban: 

A kiskunsági táj genetikailag egységes, az Ős-Duna alakította, az általa valamikor bejárt térszínek együttese. A 

táj elemei az egykori és mai kanyargós folyószakaszok, holtágak, morotvák, a nagy kiterjedésű puszták, legelők, 

buckás homoktérszínek, kisebb szikes tavak, zsombékosok, turjánosok, nádasok, folyómenti és homoki erdők, 

ezen kívül az ember által létrehozott szántók, gyümölcsösök, szőlők, a jellegzetes tanyavilágukkal együtt. 

A hagyományos gazdálkodás, a jellemző tanyai életforma jelentős szerepet játszott a kiskunsági táj mai képének 

kialakításában. Fenntartásuk a természeti értékek megőrzésében nélkülözhetetlen. Ezért fontos: 

a géntartalékok fenntartása, mely célt a KNP nagyállási Génbank telepe és a bugaci szürkemarha-gulya hivatott 

közvetlenül szolgálni, az ősi magyar háziállatok eredeti pusztai környezetben a hagyományos külterjes 

körülmények közötti fenntartásának támogatása mellett. 

a hagyományos táji tevékenységként végzett, kiskunsági pásztorélet emlékeinek fenntartása és bemutatása 

az Alföldön mintegy 2000 évvel ezelőtt kialakulásnak indult tanyavilág megőrzése, mind a hagyományos 

gazdálkodási formák, mind a sajátos tájképi értékek fenntartása érdekében. 

13. Aktív természetvédelem: 

A nemzeti park a területén élő veszélyeztetett állatok, és növények állományainak fenntartása érdekében több 

Európai Unió által támogatott projektben is részt vesz. Ezek a következők: 

13.1. Kék vércse LIFE 

A kék vércse (Falco vespertinus) állománya fokozatosan csökken, mind hazánkban, mind pedig az elterjedési 

területének egészén. 2006. január elsejével indult el a faj komplex védelmét szolgáló LIFE program. A 

koordináló szerv a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága. 

A program célja, hogy biztosítsa a Pannon régió állományának növekedését és megalapozza a további védelmi 

munkákat, ezáltal a faj hosszútávú megóvását. 

A program kiterjed a következő tevékenyságekre: 
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• A potenciális költőhelyek növelése, ezen belül műfészek-telepek létesítése, szőrmés ragadozók riasztása, 

befogása, facsoportok felújítása és telepítése. 

• Adatgyűjtés a faj élőhelyhasználatára és táplálkozásbiológiájára vonatkozóan. Úgy mint élőhelyhasználat- és 

táplálék-vizsgálat egy mintaterületen, költési időszakban, táplálékvizsgálat és a táplálkozóhelyek 

meghatározása őszi gyülekezéskor, valamint élőhelykezelési javaslatok kidolgozása. 

• A mortalitás csökkentése az elektromos középfeszültségű vezetékek felmérésével és szigetelésével, valamint 

a közúti elütésből származó veszteségek csökkentése. 

• Az állomány monitorozása. Költőállomány felmérés, őszi gyűlekező- szikronszámlálás, színesgyűrűs jelölés 

és leolvasás. 

• Speciális intézkedések a faj nyugat-romániai állományának védelme érdekében 

• Adatgyűjtés a téli túlélésre és a vonulásra vonatkozóan. 

• Intézkedések a faj védelme szempontjából kulcsfajnak tekinthető vetési varjú állományok fenntartása 

érdekében. 

• Ismeretterjesztés, szemléletformálás 

13.2. Tartós szegfű LIFE 

A program célja a jelenleg ismert tartós szegfű (Dianthus diutinus) állomány 85%-át alkotó állományok 

helyzetének stabilitása és az élőhelyvesztés, valamint a populációk elszigetelődése által előidézett 

állománycsökkenés megakadályozása. A program irányítója a Kiskunsági Nemzeti Park, futamideje 5 év, 

összköltségvetése 407 millió Ft. 

A projekt fő célkitűzése az erdő művelési ágú területen a tartós szegfű három legfontosabb élőhelyén (Bodoglár, 

Bócsa, Csévharaszt) a foltok tágításával és összekötésével olyan összefüggő élőhelyhálózat kialakítása, mely a 

későbbiekben erdészeti beavatkozással csak kevéssé érintett. 

Végzett tevékenységek: 

• Élőhely átalakítás, 

• Élőhely fejlesztés, 

• Mesterséges felszaporítás (Ex situ védelem) 

• Monitorozás 

• Tájékoztatás, figyelemfelhívás 

13.3. Rákosi vipera LIFE 

2007-ben lezárult a Rákosi vipera LIFE projekt, ahol az elsődleges cél a faj fennmaradásának biztosítása volt. 

Viszont a program lezárultával nem fejeződött be a védelmi program, sőt a LIFE+ pályázatnak köszönhetően 

2009 és 2013 közötti időszakra biztosítva vannak a faj védelmével kapcsolatos tevékenységek. 

A program alrészei a következők: 

• Földvásárlás a faj előfordulási területein 

• Élőhelyek területének növelése gyeprekonstrukvióval 

• Rákosi vipera –védelmi és Bemutató Központ kialakítása ás működtetése 

• Tenyészprogramban nevelt egyedek kibocsátása élőhelyekre 

• Állománymonitoring és kapcsolódó kutatások 
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• Lakossági tájékoztatás, szemléletformálás 

• A fajjal és a programmal kapcsolatos felmérés a lakosság körében 

13.4. Kerecsen LIFE 

Az előző projekt folytatásaként a nemzeti park megnyert egy újabb pályázatot, amely 2010. 10.01-től 2014. 

09.30-ig tart. A cél az előző program tapasztalatainak átadása a román és a bolgár szakembereknek, valamint a 

magasfeszültségű vezetékek szigetelésének folytatása a legveszélyesebb helyeken Magyarországon, és egy 

áramszolgáltató mint partner bevonásával Szlovákiában. A projekt keretében sor kerül a szélerőművek 

hatásának és a zsákmányállat összetétel vizsgálatára is. A programban 4 ország 14 szervezete vesz részt a Bükki 

Nemzeti Park Igazgatóság irányításával. 

13.5. Túzok LIFE 

2008-ban lezárult ez a program. A cél az volt, hogy a 4 év alatt 10%-kal növeljék a magyarországi 

túzokállományt. A program a KNPI irányításával zajlott. 

Elért eredmények: 

• 8 mintaterületen mintegy 2000 ha földterület megvásárlására került sor, mely 113 hektárral meghaladta a 

tervezettet. 

• Elkészült 9 projekt terület Natura 2000 fenntartási terve 

• Tovább növekedett a túzok által preferált élőhelyek aránya a viszagyepesítésnek és a lucernatelepítésnek 

köszönhetően. 

• A projekt területeken túzokbarát élőhelykezelés zajlott. 

• Kiépült a regionális –túzokvédelmi munkatársak hálózata, ezáltal növekedett a fészekmentések száma, így 

gyarapodott a helyben kelt, életképes állomány. 

• 4 mintaterületen 9 madármegfigyelő torony és 18 sorompó került kihelyezésre. 

• A 2008. tavaszán rendezett országos túzokszámlálás eredményei szerint a kezdeti 1200 példány mintegy 200 

egyeddel gyarapodott. 
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