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A VILÁGÖRÖKSÉG RÉSZÉT KÉPEZŐ BARLANGOK, 
JELENTŐS FÖLDTUDOMÁNYI ÉRTÉKEKKEL RENDELKEZŐ 
MESTERSÉGES ÜREGEK VÉDELMÉT ÉS AZ EZEKHEZ 
KAPCSOLÓDÓ SÉRÜLÉKENY ÉLŐVILÁG MEGŐRZÉSÉT 
CÉLZÓ BERUHÁZÁSOK AZ AGGTELEKI NEMZETI PARK 
TERÜLETÉN         KEHOP-4.1.0-15-2016-00015

Jelen projekt közvetlen célja, az élettelen természeti 
értékek és az ezekhez kapcsolódó élővilág hatékony 
és korszerű megőrzése, rehabilitációja. 

A támogatás összege: 306 938 600 Ft.



A PROJEKT HELYSZÍNEI: 1. ESZTRAMOS

A bányán belül több szinten is találhatók jelentős méretű, egyedi, különleges és 
bejárható barlangok, valamint a bányaműveletek során omladékkal elfedett 
barlangi üregek. 

A projektelemen belül 5 beavatkozási hely került kijelölésre, az alábbiak szerint:
Esztramos IV. szint IV/1-es táró, valamint a felette lévő II. szinti táró 
stabilizálása és lezárása;
Esztramos VI. – V. szint közötti 3. számú barlang életveszélyes szakaszainak 
veszélytelenítése, taposási kár, hulló törmelék megszűntetése;
Esztramos VI. - V. szint közötti "tojás" akna járhatóvá tétele, biztonsági 
beavatkozások. Omlásveszély elhárítása, tönkrement falazat javítása;
Esztramos VII. szinti 234°-os irányvágat melletti II. számú feltörés 
stabilizálása;
Esztramos VII. szinti Rákóczi táró és oldaltáró lezárása, a tárókban lévő 
omladék felszínre szállítása.



A PROJEKT HELYSZÍNEI: 2. BARADLA-BARLANGA PROJEKT HELYSZÍNEI:

A Baradla-barlang jelenlegi ajtózárjai elöregedett 
állapotban vannak, a projekt keretén belül ezeket 
a zárakat le kívánjuk cserélni. A barlangban több 
olyan mesterséges létesítmény található (pl.: 
egykori lámpatestet takaró falak, gátak, hidak), 
melyek használaton kívül vannak, elbontásuk 
időszerű és szükséges. A Retek-ágban található 
létrák korrodálódtak, a projekt során ezeket 
rozsdamentes kivitelűre cseréljük. 



A PROJEKT HELYSZÍNEI:                 3. BARADLA-TETŐI-ZSOMBOLY

A Baradla-tetői-zsomboly és a Hosszú-Alsó-
barlang lezárása sérült, elöregedett állapotú, a 
projekt keretén belül felújítjuk a lezárásokat, melyek 
korszerű, modern denevérbarát kialakításúak lesznek



A PROJEKT HELYSZÍNEI:                       4. HOSSZÚ-ALSÓ-BARLANG



A Béke-barlangnál a bejárati ajtó cseréje indokolt, 
jelentősen korrodált állapotú és nem denevérbarát. A 
Szanatórium felőli szifonban meg kell oldani a víz 
levezetését és a szabad szellőzés biztosítását, ugyanis 
az utóbbi évek csapadékos időszakának köszönhetően a 
szifon hosszú ideig, akár egy-másfél évig is zárt állapotba 
van. Az eltömődött Felfedező-ági bejárat is megváltoztatta 
a barlang normál légcseréjét, így jelentős mennyiségű, 
akár 3-3,5 % CO2 feldúsulás is megfigyelhető a 
barlangban. Ez egyrészt veszélyt jelent a barlangba 
lépőkre (az ANPI munkatársaira és a barlangot kutatókra 
egyaránt), a denevérekre, de jelentősen károsíthatja a 
képződményeket is, ugyanis hosszútávon megindulhat a 
visszaoldódásuk. A barlang főágában lévő és a barlang 
különleges természeti értékét képviselő mésztufagátakat
egykor keresztülvágták, a projekt keretén belül a Szomor-
hegyi bejárat és a Költélhágcsós-szifon közötti szakaszon 
mésztufagátak rekonstrukcióját végezzük el néhány 
ponton, kísérleti jelleggel.

A PROJEKT HELYSZÍNEI:                                  5. BÉKE-BARLANG



A PROJEKT HELYSZÍNEI:                6. KOPASZGALLY-OLDALI 2. SZ. 
VÍZNYELŐBARLANG

A Kopaszgally-oldali 2. sz. víznyelőbarlang
bejáratának tájba illesztése, denevérbarát 
átépítése. A barlangban található létrák 
cseréje rozsdamentes kivitelűre.



A PROJEKT HELYSZÍNEI:                                7. METEOR-BARLANG

A Meteor-barlang előtere jelentősen 
feltöltődött, a barlang bejárata a rámosódó 
sártól sokszor nehezen, téli időszakban 
sokszor egyáltalán nem nyitható. A barlang 
előterének rendezése alapja a biztonságos 
be- és kijutásnak. A Titánok-csarnokában 
lévő haladásirányt kijelölő kötél és kikötési 
pontjai sérültek, több ponton életveszélyes 
állapotban vannak, ezek cseréje feltétlenül 
szükséges, hiszen ha a kijelölés eltűnik, 
végeláthatatlan károkat okozhatnak a 
mindenfelé elszaporodó taposási károk.



A PROJEKT HELYSZÍNEI:                               8. PÓCSAKŐI-VÍZNYELŐ

A Pócsakői-víznyelő bejárata 
eltömődött, jelenleg a barlang a 
természetvédelmi kezelő számára sem 
megközelíthető, a bejárati szakasz 
kiásása és biztosítása lehetővé teszi a 
barlang bejárását, illetve a denevérek 
megtelepedését.



• Projekt összköltségvetése: 1 616 098,40 EUR(85%-os ERDF 
támogatási intenzitás)

• ANPI költségvetése: 1 303 524,40 EUR (85% ERDF,15% 
állami támogatás)

• SOP SR költségvetése: 312 574,00 EUR

Projekt célja:
Baradla-, Béke- és Domica-barlang gyógyhatásainak vizsgálata. A 
Baradla- és a Béke-barlang tekintetében a gyógybarlang
minősítés megszerzése. Célunk továbbá a gyógyturisztikai
működéshez szükséges infrastruktúra kialakítása, a szükséges 
belső és külső építési munkálatok elvégzése, valamint a 
gyógyterápiás eszközök beszerzése. 

GYÓGYTURISZTIKAI FEJLESZTÉSEK AZ AGGTELEKI- ÉS 
SZLOVÁK-KARSZT VILÁGÖRÖKSÉG BARLANGJAIBAN
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Köszönöm a figyelmet!


