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HORTOBÁGYI NEMZETI PARK 

  

Der Hortobágy-Nationalpark, ist Ungarns erster und größter 
zusammenhängender Nationalpark. Er wurde am 1. Januar 1973 auf einem 
Gebiet von 52.000 Hektar gegründet und ist kontinuierlich auf 82.000 ha 
erweitert worden. 1979 wurde der Kern mit 32.037 ha Ramsar-Gebiet. In 
demselben Jahr wurde er auch als UNESCO-Biosphärenreservat anerkannt 1999 
wurde der Park in das Welterbe aufgenommen. 2011 wurde er 
als Lichtschutzgebiet von der International Dark Sky Association auch 
als International Dark Sky Park  anerkannt, und nennt sich seither 
auch Hortobágyi Csillagoségbolt-park . Damit war er das erste UNESCO-
Welterbe, das auch Lichtschutzgebiet wurde. 

 

 

A Hortobágyi Nemzeti Park hazánk első nemzeti parkja, melyet 1973. január 1-

jén hozott létre az Országos Természetvédelmi Hivatal. Területe 82 

000 hektár. 1999. november 30-án Marrákesben, az UNESCO Világörökség 

Bizottságának ülésén felvették a Hortobágyi Nemzeti Park egész területét 

a Világ Kulturális és Természeti Örökségének listájára. 

Annak ellenére, hogy a Hortobágy nem klimatikus sztyeppe, sajátos 
vízháztartása miatt nagy részét mégis gyeptársulások borítják. A hortobágyi 
növényvilágot a tündérrózsa, a boglárka, a nagyezerjófű, a vízi rucaöröm és 
a békatutaj színesíti. A száraz pusztát a sziki őszirózsa és a sóvirág díszíti. 
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AGGTELEKI NEMZETI PARK 

 

 

 

 

Der Nationalpark Aggtelek  ist ein Schutzgebiet im Komitat Borsod-

Abaúj-Zemplén, Ungarn. Es wurde 1995 ausgewiesen und ist rund 

56.650 Hektar groß. Der Park ist vor allem für seine 

Tropfsteinhöhlen bekannt. Die Höhlen bilden die seriellen 

Welterbestätte  und sind somit Teil des UNESCO-Naturerbes.Aus dem 

Tropfstein sind verschiedene Figuren ausgebildet: 

Speisekammer,Zwergen, Nikolaus, Palast… Viele Pflanzen stehen unter 

Schutz: so Eichen,Buchen,Steppenwald aus Linden,Blumen wie weisse 

Nelke,Österreichisches Drachengras, Anemone. 

Az Aggteleki Nemzeti Park  Magyarország negyedikként 

alapított nemzeti parkja, melyet 1985-ben az Aggteleki Tájvédelmi 

Körzetből hoztak létre. Ez volt az első olyan nemzeti park az országban, 

amely a vidék felszíni karsztjelenségei és a híres cseppkőbarlangok – 

védelmére alakult meg, mindazonáltal a területén sok védett növény- és 

állatfaj is előfordul.  

Az Aggteleki Nemzeti Parkban 1327 hektáros erdőrezervátumot 
alakítottak ki; ennek magterülete 596 hektár. 
Leggyakoribb erdőtársulása gyertyános–kocsánytalan tölgyes (Querco 
petreae-Carpinetum), a mélyebb szurdokokban középhegységi 
bükkösöket, szurdokerdőket, a fennsíkokon pedig hárs-kőris sziklai 
sztyepperdők nőnek.   

A lágyszárúak közül a fokozottan védett,  tornai vértő a park egyik 
legféltettebb kincse. Ritkaság a szintén fokozottan védett osztrák 
sárkányfű is. A karsztmezők gyakori növénye a leánykökörcsin, a korai 
fehér szegfű és a kakasmandikó. 
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LÁPVIDÉKEK 
 

Schaukelsumpfgebiete in Komitat Szabolcs-Szatmár –Bereg,bei Csaroda. 
Die Geschichte geht zur Eiszeit  und ewiger Klimawandel zurück. Oben sieht 
man Moos,aber unten befindet sich das gefährliche Wasser – Sumpf.Nur mit 
der Leitung und auf den bestimmten Wegen darf man es beobachen. 
Einzigartige Pflanzen wachsen 
hier:Stieleiche,Ulme,Pappel,Lilie,Schneeglöckchen,Heidelbeere. 

 
 

Csaroda és környéke a Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet szívében fekszik. A 
község határában két olyan különleges természeti kincs található, mint a 
Nyíres-tó és a Báb tava, melyek nem csak Magyarországon, de határainkon 
kívül is ismertek.   
A két láp őstörténete a jégkorszakba nyúlik vissza, a létrejöttük a mozgó 
jégtakaró okozta klímaváltozásoknak köszönhető.A lápok élete többször 
veszélybe került. Túl száraz esztendőkben a tőzegmohagyep felső rétege 
kiszárad, elpusztul, elkorhad s bomlása során tápanyagok keletkeznek, s a 
lápfelület kedvezőbbé válik fák növekedése számára. Az egykori ősi 
növényvilágból viszonylag sokat megőrzött a táj. Uralkodó fája a kocsányos 
tölgy, kísérő a mezei juhar, mezei szil, a magaskőris lapályi változata, 
helyenként – főleg az ártereken – gyakori a szürke nyár.A gyepszintben él a 
hamvas szeder, a tavaszi tőzike, árvacsalán, acsalapu, helyenként az őszi kikerics, 
tavaszi csillagvirág, hóvirág, ritkábban előfordul a kotuliliom és a szellőrózsa is. 
  

  

  
 

 

   
 

 



A FÁTYOL-VÍZESÉS 

 

  

  

 

Das ist ein Naturwunder im Nordungarn,im Bükk-Gebirge. Es heisst Schleier-

Wasserfall. Der Wasserfall ist 17 Meter hoch und besteht aus 18 Stufen. Vom 

Kalkstein ist es weiss wie eine Spitzenschleier einer Braut. Nicht weit von hier 

befindet sich die Quelle, der See, ein Waldmuseum,ein Lehrwanderweg für die 

Schüler,der Wiege-Teich der Forellen  und die kleine Eisenbahn.  Im Tal kann 

man einen wunderschönen Tag verbringen. 

A Fátyol-vízesés a Szilvásvárad melletti Szalajka-völgy 
talán leglátványosabb természeti képződménye. A vízesés 

kialakulása a mészkőnek és a csapadéknak köszönhető, ez a két 
összetevő hozta létre ugyanis azt a 17 méter hosszú, tizennyolc 

lépcsőből álló mésztufagátat, amelyen a Fátyol-vízesés zuhataga a 

völgy felé veszi az útját. Remek tanösvény található itt a diákok nagy 

örömére, kisvonat, erdő- múzeum, pisztrángokat nevelő tavak és 
túrautak. 

 

  



Zempléni Tájvédelmi Körzet 

Ein Naturpark ist ein geschützter, durch langfristiges Einwirken, Nutzen und 

Bewirtschaften entstandener Landschaftsraum. Diese wertvolle 

Kulturlandschaft soll in ihrer heutigen Form bewahrt und gleichzeitig touristisch 

vermarktet werden. 

Größe: 272,88 km² 
Häufigsten Blumen: Gladiolen,Windblumen,Farn,sybirische Iris. 

Typische Bäumen:Asche,Buche,Erle,Ahorn,Hainbuche,Weide. 

 

Szibériai nőszirom 

A Zemplén uralkodó erdőtípusai a gyertyános-tölgyesek, a bükk elegyes 
tölgyesek és a bükkösök. Az erdők között évszázadok folyamatos kaszálásával 
és legeltetésével fenntartott hegyi kaszálók és üde rétek húzódnak. A 
vékonyabb termőrétegű területeken hárs-kőris-berkenye sziklaerdők élnek, míg 
a meredekebb, kitettebb részek fátlan társulásait sziklagyepek alkotják. A 
vízjárta völgyaljakban több helyen is találkozhatunk zsombékos láprétekkel (pl. 
a Mogyoróstetőn), égerláp foltokkal, szépséges nyíres-bükkös elegyerdőkkel, 
tőzegmohalápokkal (a legszebbek a Kemence-patak völgyében húzódnak). 

A középkori irtásrétek rendkívül értékes lágyszárú flóráját a több mint 
tíz kosborfaj, a réti kardvirág és a szibériai nőszirom fémjelzi. A nagy kiterjedésű 
erdőkben több körtikefaj, bogláros szellőrózsa, és ikrás fogasír virít. A 
nedvesebb részeken gyakran összefüggő párnát alkotnak a ritka korpafűfajok. A 
szűk völgyek, szurdokerdő-társulások és mocsárrétek lakója a 
ritka struccpáfrány, a gyapjúsás, a mocsári nőszőfű, a tőzegmohás 
lápokban tőzegpáfrány él. A sor ellenkező oldalát, a száraz sziklagyepeket 
a hegyi kőtörőfű, a magyar kőhúr jellemzi, a sziklákon szirti sziklaiternye virít. 
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SÓSTÓI ERDŐ 

Dieser Wald liegt in Ostungarn, bei Nyíregyháza.Verschiedene 
Baumsorten,vielartiges Gehölz und noch mehr Blumensorten leben hier. 250 
Pflanzenarten hat man hier.Typisch sind: 
Stieleiche,Pappel,Ulme,Weidenbaum,Wildbirne,Linden,Wildapfel. 

A Sóstói-erdőben az E-misszió Egyesület 2003 óta folyó kutatásai 250 edényes 
növényfajt mutattak ki. Ezek közül a hatályos jogszabályok közül 7 védett, egy 
fokozottan védett faj. A természetes erdőrészletek uralkodó fafaja az akár több 
száz évig is elélő kocsányos tölgy.  
Nagy bizonyossággal őshonosnak tekinthető, jelenleg is előforduló fafajok a 
Sóstói-erdőben: kocsányos tölgy (Quercus robur), magyar kőris (Fraxinus 
angustifolia subsp. pannonica), mézgás éger (Alnus glutinosa), rezgő nyár 
(Populus tremula), szürke és fehér nyár (Populus alba, P. canescens), 
madárcseresznye (Cerasus avium), zelnicemeggy (Padus avium), gyertyán 
(Carpinus betulus), mezei juhar (Acer campestre), tatárjuhar (Acer tataricum), 
mezei szil (Ulmus minor), vénicszil (Ulmus laevis), bibircses nyír (Betula 
pendula), törékeny és fehér fűz (Salix fragilis, S. alba, és ezek esetleges más 
fűzfajjal alkotott hibridjei), vadalma (Malus sylvestris), vadkörte (Pyrus 
pyraster). 
  

 
  

Nem egyértelműen őshonos (Magyarországon őshonos, a Sóstói-erdőben 
előforduló, de helyben megkérdőjelezhető őshonosságú) fafajok: csertölgy 
(Quercus cerris), korai juhar (Acer platanoides), hegyi juhar (Acer pseudo-
platanus), kecskefűz (Salix caprea), kislevelű hárs (Tilia cordata), nagylevelű 
hárs (Tilia platyphyllos), ezüsthárs (Tilia tomentosa), hegyi szil (Ulmus glabra), 
madárberkenye (Sorbus aucuparia), fekete nyár (Populus nigra). 
Bizonyosan nem őshonos fajok a világ más részeiből betelepített akác (Robinia 
pseudoacacia), vörös tölgy (Quercus rubra), nyugati ostorfa (Celtis 
occidentalis), fekete fenyő (Pinus nigra), zöld juhar (Acer negundo), amerikai 
kőris (Fraxinus pennsylvanica), bálványfa (Ailanthus altissima), fekete dió 
(Juglans nigra), kései meggy (Prunus serotina), szivarfa (Catalpa bignonioides), 
stb. Közülük agresszív terjeszkedése miatt a természetes állományakban is 
különösen nagy problémákat okoz az akác és a kései meggy. 



 Az erdő legjellemzőbb cserjéi a mogyoró (Corylus avellana), csíkos kecskerágó 
(Euonymus europaeus), fekete bodza (Sambucus nigra), fagyal (Ligustrum 
vulgare), kutyabenge (Frangula alnus). Egyik leggyakoribb, fává is növő cserje a 
galagonya (Crataegus sp. Ritkább fajok a kányabangita (Viburnum opulus), 
veresgyűrű som (Cornus sanguinea), varjútövis (Rhamnus cathartica), 
rekettyefűz (Salix cinerea). Egyetlen előfurdulása ismert az erdőben a piros 
ribiszkének (Ribes rubrum). 
Az erdőspusztai fajok többnyire a kis számú füves tisztáson élnek, jellemző 
képviselőik az enyvesszegfű (Viscaria vulgaris), a méreggyilok (Vincetoxicum 
hirundinaria), a citromkocsord (Peucedanum cervaria), a bablevelű varjúháj 
(Sedum maximum). Szakirodalmi források alapján a Sóstói-erdő területén 
valaha nagyobb számban jelen voltak az erdőspuszták ritka fajai: homoki 
nőszirom (Iris arenaria), nagy ezerjófű (Dictamnus albus), tavaszi hérics (Adonis 
vernalis), gyapjas csüdfű (Astragalus dasyanthus), szürke veronika (Veronica 
pallens). Ezek többsége a XX. század során kipusztult. Az utóbbi idők felmérései 
alapján számos erdőssztyep-faj populációja ma is rendkívül veszélyeztetett 
állapotban van, pl. az Egyesületünk által 2003-ban újrafelfedezett magyar 
nőszirom (Iris aphylla subsp. hungarica), továbbá az erdei borkóró (Thalictrum 
aquilegiifolium), bársonyos kakukkszegfű (Lychnis coronaria). Az erdőspusztai 
védett fajok közül csupán az epergyöngyike (Muscari botryoides) tekinthető 
viszonylag gyakorinak. A Nyírség területén igen ritka réti kardvirág (Gladiolus 
imbricatus) . 
 Gyakori előfordulású keleti kontyvirág (Arum orientale), enyves zsálya (Salvia 
glutinosa) és csodás ibolya (Viola mirabilis); a szórványos erdei sás (Carex 
sylvatica), szálkás pajzsika (Dryopteris carthusiana), erdei pajzsika (Dryopteris 
filix-mas), kétlevelű sarkvirág (Platanthera bifolia), télizöld meténg (Vinca 
minor). Ezzel szemben ritka és veszélyeztetett a ligeti csillagvirág (Scilla 
vindobonensis), a hölgypáfrány (Athyrium filix-femina), a sárgaárvacsalán 
(Galeobdolon luteum), a bükkös sás (Carex pilosa), a zsidócseresznye (Physalis 
alkekengi). Kipusztulás szélére sodródott a galambvirág (Isopyrum 
thalictroides), és feltehetőleg végleg eltűnt a békakonty (Listera ovata), a 
hóvirág (Galanthus nivalis) és az árnyékvirág (Maianthemum bifolium). 
  
 

  



BAKTALÓRÁNTHÁZI ERDŐ 
 
 

 

Gyöngyvirág (Convallaria majalis) 

 

Ujjas keltike (Corydalis solida) 

 

Hölgypáfrány (Athyrium filix-femina) 

 

 

Hagymás fogasír (Cardamine bulbifera) 
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Der Wald in Ostungarn bei der Stadt Baktalórántháza ist der grüne Lunge dieser 
Landschaft. 

Die Fläche :1000 Hektar, davon 341 Hektar ist geschützt. Extra Wege gelten für 
die Touristen. 

Pflanzenraritäten: 
Maiglöckchen,Wildrose,Hollunder,Veilchen,Veronika,Ulme,Eiche,Tannen,Akatie
,Pappel. 

Für das Land existiert hier die Genenbank. 

A Baktalórántházi Erdő Természetvédelmi Terület Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében, a Nyírség közepén, Baktalórántháza mellett, attól északra és 
nyugatra található. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága kezelésében lévő, 
több mint ezer hektárra kiterjedt erdőségből jelenleg 341 hektárnyi terület 
védett, azonban a kijelölt turistautakon szabadon látogatható 

Az erdő társulásait gyöngyvirágos- és gyertyános- tölgyes társulás váltja 
egymást, mely egyben génbank is. Az erdő állományai között különböző 
fenyőfélék; (feketefenyő Pinus nigra, erdeifenyő) (Pinus 
sylvestris), cser (Quercus cerris), szil (Ulmus), juhar (Acer), nemesnyár (Populus 
x. euramericana), akác (Robinia), és kisebb 
csoportokban feketedió (Juglansnigra) található.A cserjék közül 
a galagonya (Crataegus), bodza (Sambucus), vadrózsa (Rosa 
canina), kökény (Prunus spinosa) és kecskerágó (Euonymus europaeus) fordul 
elő.A fák alatt nő az erdei ibolya (Viola reichenbachiana) több rokonával, köztük 
a csodás ibolyával és szirmatlan ibolyával (V. mirabilis L.) együtt, a szagos 
müge (Galium odoratum) valamint az Alföldön ritka hagymás 
fogasír (Cardamine bulbifera), mely még a fák lombfakadása előtt terít színes 
leplet a fák alá. Ezen kívül a gyöngyvirág (Convallaria majalis) és az árnyékvirág, 
az odvas keltike (Corydalis cava), ujjas keltike (Corydalis solida), erdei sás (Carex 
sylvatica), enyves zsálya (Salvia glutinosa), orvosi veronika (Veronica 
officinalis), kis télizöld (Vinca minor), havasi tisztesfű (Stachys 
alpina), hölgypáfrány (Athyrium filix-femina), erdei varázslófű (Circaea 
lutetiana), gombernyő (Sanicula europaea) és az erdő talán legértékesebb faja 
a debreceni csormolya (Melampyrum nemorosum subsp. debreceniense), mely 
különös botanikai értéke területünknek a bihari csormolyával (Melampyrum 
biharicum) együtt, valamint az erdei pajzsika, a szálkás pajzsika vagy a 
hölgypáfrány, majd a kis télizöld meténg. Avar alá rejtett virágaival 
a kapotnyak tövei csillognak sötétzöld leveleikkel, később a békabogyó (Actaea 
spicata) bókol fekete bogyóival.Az orchideák közül pedig megemlíthető 
a széleslevelű nőszőfű és a mocsári nőszőfű, a békakonty, a madárfészek 
kosbor és a kétlevelű sarkvirág. 
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