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Alapítása:

• Magyarország negyedikként 
alapított nemzeti parkja, melyet 
1985-ben az Aggteleki Tájvédelmi 
Körzetből hoztak létre. Ez volt az első 
olyan nemzeti park az országban, 
amely kimondottan geológiai érték.



Elhelyezkedése:

• A nemzeti park 20 170 hektár területen 
helyezkedik el az Aggteleki-karszton, a Gömör–
Tornai-karszt magyarországi részén. A terület 
alapvetően alacsonyhegységi-dombsági szinten 
helyezkedik el, csak néhány pontja éri el a 
középhegységi magasságot.



Az Aggteleki Nemzeti
Park címerállata

• A foltos szalamandra 
Magyarország hegységeiben 
honos.

Védett faj: a vízszennyezés 
és az ellenőrizetlen 
erdőírtás miatt Európa több 
országában is védett. 
Természetvédelmi értéke 
50000 Ft. A nagyjából 14-
20 cm-es esetlen állatka 
feltűnő színével enyhén 
mérgező bőrére hívja fel a 
figyelmet.



A kifejlett egyed férgekkel, 
meztelen csigákkal, ászkákkal, 
százlábúakkal és különféle 
rovarokkal táplálkozik.

• Telelőhelye 
fagymentes 
természetes üreg, itt 
sokszor csoportosan 
telelnek, majd 
koratavasszal bújnak ki. 
Kedveli a sűrű
növényzetű, mohával 
borított, bokrokkal, 
cserjékkel és kövekkel 
tarkított lejtőket.



Általában éjjel aktív, de 
nagyobb esők után nappal 
is látható. A foltos 
szalamandra elevenszülő, 
teljesen mozgásképes 
lárvákat hoz a világra.

Lárváit tavasszal, vagy 
nyáron, éjjel teszi le, figyelve, 
hogy nehogy vízbe essenek, 
mivel úszni nem tudnak.



Szaporodása

• Akár 70-et is. A lárvák rákokkal 
és férgekkel táplálkoznak, majd 4-5 
hónap múlva átalakulnak 
szárazföldön élő szalamandrává, és 
4 év múlva lesznek ivarérettek.



Aggteleki Nemzeti 
Park területe

• Az Aggteleki Nemzeti 
Parkban 1327 hektáros 
erdőrezervátumot 
alakítottak ki, ennek 
magánterülete 596 hektár.



Erdejei
• Leggyakoribb erdőtársulása
gyertyányos-kocsánytalan
tölgyek, a mélyebb
szurdokokban középhegységi
bükkösöket, szurdokerőket, 
fensíkokon pedig hárs-kőris a
sziklai sztyepperdők nőnek.



Növényvilága
A lágyszárúak közül fokozottan 
védett, a tornai vértő a park egyik 
legféltettebb kincse.

A ritkasága miatt fokozottan 
védett az osztrák sárkányfű is.



A karsztmezők gyakori
növénye a leánykökörcsin, a 
korai fehér szegfű és a 
kakasmandikó.

• A patakvölgyekben
viszonylag nagy
mocsárrétek, 
magassásosok, 
magaskórósok valamint a 
partokon égerligetek
nőnek. A völgytalpak
szélén gyapjúsásos láprét
foltocskákon érdekes
növények élnek.



Állatvilága

• Az Aggtelek-Jósfavő a vonaltól északra
elhelyezkedő lakatlan területek országhatár
által is biztosított realitív zavartalanság, helyet
teremtett az európai farkas számára, ez a faj
állandó.



Ritkábban előforduló állatok

A hiúz is jelen van az Aggteleki Nemzeti 
Parkban bár ritkább az európai farkasoknál.

A barna medve is egy ritkán előforduló faj.
De a szlovákiai élőhelyeinek közelsége miatt 
bármikor feltűnhet a területen.



A magyar erdők „klasszikus 
természetes vadfajai” kivétel nélkül 
megtalálhatóak az ANP területén.

• Így gímszarvas , őz , 
vaddisznó állománya néhány becslés 
szerint több is a természetes eltartó 
képességnél az egyes 
vadászterületen folyó intenzív 
vadgazdálkodási tevékenység miatt. 
Az etetéssel csökken a természetes 
szelekció hatása, ami az 
állománynagyság emelkedésével 
tükröződik le.



Gerinces állatok

• A gerincesek közül külön említést 
érdemel a különböző denevérfajok 
jelenléte . Számos terület és barlang 
biztosít élő helyet a denevér 
fajoknak.

• Számos olyan európai-, vagy az 
országban ritkán előforduló faj 
élőhelye az ANP, amely nemzetközi 
viszonylatban is ritka. Fajai közül 
említendő pl. az óriás korai denevér.



Rágcsálók

• A rágcsálók közül
kiemelendő az ürge. A 
korábban mezőgazdasági
kártevőként számon
tartott faj megritkulása
miatt természetvédelmi
oltalom alá került.



Madarak
táplálékszerzése

• Ez a folyamat rossz hatással volt az
ürge állományt táplálékbázisként
felhasználó parlagi sas, illetve
kerecsensólyom helyi előfordulására
is. A ragadózó madarak közül, költő
fajként van jelen a békászó sas.



Baglyok, énekes madarak

• A baglyok közül sok év után ismét költött
az uhu, az uráli bagoly pedig változó
számban de rendszeres költő faj. Az ANP 
faunára új elemként jelent meg a 
közelmúltban a törpekuvik is amely
valószínűleg költött is.

• Az énekes madarak közül a vizí rigó 
számára talán az egyetlen stabil költőhely az
ANP, mivel az utóbbi időszakban volt olyan
év hogy csak itt volt bizonyított költése az
ország területén amely a faj elterjedési
területének perifériájához tartozik.

• A fauna az állati élet összesége egy adott 
területen 



Hüllők, rovarok, 
puhatestűek

• A Jósva-patakban él a 
körszárnyúak rendjébe tartozó ritka Erdélyi
ingola. A hüllők közüla ritka pannon gyík a 
leginkább érdekes faj. Mérges kígyó nem
fordul elő. A kétéltűek közül az általánosan
elterjedt fajok jellemzőek. A nemzeti park 
címerállata a foltos szalamandra is ebbe a 
csoportba tartozik. A puhatestűek közül a 
kék meztelencsiga valamint a kárpáti forrás
csiga a kiemelendő.

• A rovarok közül számos védett faj fordul
elő, különböző faunavidékek képviselőjeként. 
Pl. a kárpáti elterjedésű zempléni
futrinka . Az ANP területéről mintegy 2000 
lepkefajt írt le a tudomány. Köztük számos
védett és veszélyeztetett fajt is.



Köszönjük a figyelmet!


