
Bükki Nemzeti Park

Készítették: 

7. b osztály tanulói



Elhelyezkedése, területe                 

Területe: 431,3 km²

Megye: Heves

Készítette: Takács Máté



A Bükki Nemzeti Park (BNP): 
- Magyarország egyik első 
nemzeti parkja
- az Északi-középhegységben
- a Bükk-vidéken fekszik .

Készítette: Dékány Attila



A Bükki Nemzeti Park
alapítás:1977

Készítette:
Tóth Tamás Ádám



Címer

o Koncentrikus alakzat;

o A szártalan bábakalács (kicsi 
fehér) levélzetét ábrázolja, 
melyet 6 db bükkfalevél (nagy 
zöld) vesz körbe

o A nemzeti park jellegzetes 
ékessége a szártalan 
bábakalács

o A Bükki Nemzeti Park neve a 
180-200 éves bükkfákból ered

Készítette: Molnár Zengő



A címernövénye: Szártalan bábakalács

o Alacsony termetű növény

o Színével szinte beleolvad a 
környezetébe, a sárga fűszálak közé

o A levél széle fogazott, teljesen a 
földhöz simul

o A virág 3-5 centiméter átmérőjű

o Az ezüstfehér fészekpikkelyek a 
feltűnőbbek

o A virágok esős időben bezáródnak, így 
védve a rothadástól a növényt

o Június-augusztusban virágzik

o Termése kaszat

Készítette: Molnár Zengő



A Bükki Nemzeti Parkban található természetvédelmi 
területek
● BEL-KŐ

● ERDŐTELKI ARBORÉTUM

● ERDŐTELKI ÉGERLÁP

● GYÖNGYÖSI SÁRHEGY

● IPOLYTARNÓCI ÖSMARAVÁNYOK

● KERECSENDI-ERDŐ

● KŐLYUK-TETŐ

● MACONKAI-RÉT

● MÁRKHÁZAPUSZTAI FÁS LEGELŐ

● SIROKI NYÍRJES-TÓ

● SÓSHARTYÁN HENCSE-HEGY

● SZOMOLYAI KAPTÁRKÖVEK

● SZŐLLŐSKEI ERDŐ

● TARDI LEGELŐ

Készítette. Nagy Leonóra      



Növény- és állatvilága



Bükki őserdő

•A Bükki őserdő az Istállós-
kő és a Tar-kő között 
található.

•A tengerszint fölött 850-900 
méteren található

Készítette: Erdélyi Balázs



Északi Sárkányfű                            Készítette: Csiszér Barnabás

- Az északi sárkányfű 20-60 cm magas, fűnemű évelő növény.

- A növény erős illatú.

- Egészen keskeny, ép szélű, szálas-lándzsás levelei a száron ülve, átellenesen helyezkednek el, 

színük mattzöld, hosszuk 3,5–6 cm. 



Légybangó (Ophrys insectifera)

● Az északnyugatnak lejtő gyepek 
ritka orchideája

● Rovarutánzó

● Bangó nemzetség egyik 
legkisebb és legészakabbra 
hatoló képviselője

● Különleges apró rózsaszín 
virágú illatos bibircsvirága van

Készítette: Szabó Boglárka



Havasi iszalag

Tudományos név: Clematis 
alpina

Tulajdonságai:  1-2 méter 
lila kúszónövény. A levelei 
10-15 centiméter hosszúak 
és átellenesen állnak. 

Megjelenése: Május-
júniusban virágzik.

Termése: aszmagcsokor

Készítette:  Berek Csaba



Sárga ibolya

-A Bükk hegységben fordul elő.

-Mindössze 5–12 cm-es évelő, 
kopasz növény.

-sárga virága van

-tok a termése

-Május végétől július elejéig 
virágzik.

Készítette: Temkó Kata



Tarka nyúlfarkfű

- 20–50 cm-es, sűrűn gyepes 
fűféle
- levéllemezei viszonylag puhák, 
felül élénkzöldek, fehéres, 
feltűnő, kiemelkedő középérrel 
és szegéllyel. -szárlevele a többi 
fajhoz képest is különösen rövid. 
-a buga általában 2 cm-nél 
rövidebb, zöldes (ritkábban 
kékeszöld) színű. 
-a füzérkék 2–3-asával egy 
csomóban állnak. 
-a toklász középső szálkája a 
toklásznak legfeljebb a harmada.

Készítette: Györfi  Gábor



Havasi Ikravirág

Latin neve: Arabis alpina

Zárvatermők törzsébe tartozik

Magassága: kb 15 - 25 cm

Virágzási idő: március - május

Színe: fehér

Sziklakerti örökzöld, fagytűrő

Levelei szürkések, lándzsa alakúak

Virágait tömött fürtökben hozza

Készítette: Bálint-Harmati Linett



Havasi tűzlepke (Lycaena hippothoe)

● A hím vörös a nőstény pedig 
sötétbarna színű

● A hernyója sötét zöld, hátán sötét, 
oldalain sárga vonallal 

● Természetvédelmi értéke 50 000Ft. 
A Vörös Könyvben szereplő faj

● 24-36 mm nagyságúak

Készítette: Nyilas Réka



Nevezetes helyek, látnivalók





Szalajka-Völgy, Fátyol vízesés

• Magyarország egyik legkedveltebb kiránduló 
helye az őskortól lakott középhegységi jellegű 
völgy. 

• Számos természeti látnivalóját és ipari 
műemlékét gyalogosan, kerékpárral vagy a 
híres erdei kisvonattal is felfedezhetjük.

▪ Fátyol vízesés

▪ Szikla forrás

▪ Pisztrángos tavak  

▪ Gloriett tisztás

▪ Felső tó                             
Ács Emese



Istállóskői barlang

A Szalajka-forrás mellől turistaút 

vezet fel a barlang bejáratához.A 

hatalmas háromszög alakú bejárat 

egy földtani törésvonal mentén jött 

létre.Mögötte egyetlen,tágas 

terem található.Triász mészkőben 

kialakult,57 m.hosszú és inaktív 

forrásbarlang.A barlang miatt 

kapta a nevét a hegy.

Készítette: Miklós Milla



Ómassa
-kistelepülés a Bükk belsejében

-turistautak kedvelt kiindulóhelye szép 
természeti környezetének köszönhetően

-Lillafüredtől 8 kilométer távolságra van



Lillafüredi- vízesés

●A Lillafüredi-vízesés ma 
Magyarország legnagyobb 
függőleges esésű vízesése
20m magas
A vízesést a Lillafüredi 
Palotaszálló êpítésekor 
alakították ki , ezért 
mesterséges vízesés

Készítette: Fodor Angelika



A Palotaszálló már 1929-ben 

elkészült, de a felavatására 

csak 1930-ban került sor  

visszafogott ünnepségsorozat 

keretében.

A Hámori-tó helyén kis tó már 

korábban is létezett, aminek a 

vizét a környékbeliek 

gyógyhatásúnak tartották.

Molnár Viktória Noémi

https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1mori-t%C3%B3


A Diósgyőri vár

A diósgyőri vár egy 

középkori vár diósgyőr 

történelmi városában.

Az első diósgyőri vár 

valószínűleg a 12. században 

épült, és a mongol invázió 

(1241–42) alatt elpusztult.

A 17. század végén már 

romokban volt. A régészeti 

feltárások az 1960-as évekből 

történtek. 2014-ben a kastélyt 

felújították, a szobák 

középkori stílusú bútorokkal 

vannak berendezve.

Készítette:   Czentye Botond



A lipicai ménes

● a lipicai története 1580-ban kezdődött

● a lipicai ló igazi nemzetközi fajta

● az egész világon elterjedt

● 400 éve fajtatisztán tenyésztik

● Tenyésztőszervezete:a Magyar Lipicai Lótenyésztők Országos Egyesülete

● Tulajdonságai: Igen tanulékony, nagyon engedelmes, jó munkakészségű, szilárd szervezetű, ellenálló, 

nem nagy igényű fajta. Elsősorban fogatló, kiváló hintós és kocsiló, emellett a spanyol iskolában 

hagyományosan használt lófajta. Nemzetközileg igen eredményes a fogatsport területén.

● Általában szürke, de gyakran előfordul fekete, sőt pej is.

● Bottal mért marmagassága 152–162 cm.

● Külseje: A lipicai lovak elegáns testfelépítésűek,nem túl nagy méretűek, nemesek. Nyaka magasan 

illesztett, rövid. Izmos hátú ló, jól izmolt farú, inkább dongás, mint mély, korrekt lábállású, kemény patájú 

fajta.   Ügetőmozgására jellemző a magas lábemelés és az akciós mozgás. A fajtában sok a szürke, de 

pej és fekete színű is előfordul. Feje jellegzetes kosfej. Nyaka izmos, rövid. Fülei különlegesen nagyok.

Készítette:   Nyerges Emese



Mátraverebély-szentkút

Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely Mátraverebély település

határában található ferencesek által vezetett katolikus búcsújáróhely, Mária-kegyhely a

Váci egyházmegyében, amely a 2015-ben megújult szabadtéri misézőhellyel,

zarándokházzal és a Szent László-forrás vadregényes parkjával várja a magyar és

külföldi zarándokokat.

Készítette: Perneki Dóra

https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1travereb%C3%A9ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1travereb%C3%A9ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ferences_rend
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ferences_rend
https://hu.wikipedia.org/wiki/Katolicizmus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Katolicizmus
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%BAcs%C3%BA
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%BAcs%C3%BA
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1ria-kegyhelyek
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1ria-kegyhelyek
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1ci_egyh%C3%A1zmegye

