


Az „Aggtelek” szó az „Ag” (Og) 
személynév és a „'telek” (tatárjárás 
idején elnéptelenedett település) 
összetételével alakult ki; ebben a 
formájában először egy 1346-ban kelt 
okmányban olvasható. Korábban (egy 
1295-ös iratban) „Novák” néven 
említették (e szláv szó jelentése: „új 
telepes”).

Aggtelek község Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében, a Putnoki járásban. 
Miskolctól 50 kilométerre 
északnyugatra, közel a szlovák határhoz 
található. A közelben található az ország 
egyik leghíresebb cseppkőbarlangja, a 
Baradla–Domica-barlangrendszer.



Aggteleki Nemzeti Park

Az Aggteleki Nemzeti Park (ANP) 
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 a 
geológiai értékek – a vidék felszíni 
karsztjelenségei és a híres 
cseppkőbarlangok – védelmére alakult 
meg, mindazonáltal a területén sok 
védett növény- és állatfaj is előfordul.

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.





Baradla–Domica-barlangrendszer

Kialakulása
A Baradla a térséget mintegy 230 millió évvel ezelőtt borító, fokozatosan 
mélyülő tengerből kiváló meszes üledékekben, úgynevezett középső triász 
mészkőben alakult ki. A triász időszak után a terület kiemelkedett, s a 
hegységképződés során a szilárd kőzetblokkok erősen összetöredeztek, utat 
engedve a felszínről mélybe jutó vizek barlangformáló erejének. A járatok 
fejlődésében a víznyelőkön át a mélybe jutó vizek oldó hatása mellett az 
általuk szállított kavicsos hordalék koptató munkája játszott szerepet. A 
nagyobb termek, omlások létrejöttét a kőzetmechanikai-tektonikai folyamatok 
befolyásolták.



Környezete
Magyarország északkeleti kiszögelésében, a szlovák 
határvidék mentén hazánk egyik legváltozatosabb karsztos 
tája foglal helyet. Az észak-magyarországi Középhegységhez 
tartozó Aggteleki-karszt (Aggteleki-hegység, Alsó-hegy) az 
államhatár túloldalán található Szlovák-karszttal egységes 
földtani, felszínalaktani és hidrológiai rendszert alkot. A 
jelenlegi határok megvonása előtt a két terület az irodalomban 
Gömör–Tornai-karsztként szerepelt. A karsztosodásra kiválóan 
alkalmas triász időszaki alapkőzeten a mintegy 5 millió éve (a 
harmadkor vége óta) tartó fejlődés eredményeként jellegzetes 
mérsékelt övi középhegységi karsztfelszín alakult ki. Ennek 
legszembetűnőbb jellegzetességei: a nagy kiterjedésű, 
csaknem 600 m-es átlagmagasságú fennsíkok; a nyílt karsztos 
térszínek lepusztulására jellemző tál alakú mélyedések, a 
töbrök; a töbörsoros karsztvölgyek és uvalák, valamint a 
meredek, kopár hegyoldalakon kialakult karrok, karrmezők, 
amiket a népnyelv ördögszántásnak nevez.
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Tengerszem



Források:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Aggtelek

https://hu.wikipedia.org/wiki/Baradla%E2
%80%93Domica-barlangrendszer

https://www.google.hu/search?biw=1517&
bih=750&tbm=isch&q=aggteleki+nemzeti+p
ark&sa=X&ved=0ahUKEwi4uq2D0ubXAhUI
WBQKHWeQC5cQhyYIJQ



Köszönöm a 
figyelmet!!
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