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Summary 
The authors outline how did the idea of geological conservation appear and how have its 

function and activity evolved, become independent and established in Hungary. In accordance 
with their interpretation this work is a complex one meaning protection of geological objects and 
formations which have value as basis for comparison, as unique relics of the geological past, as 
beautiful or interesting views and as rocks the defect or pollution of which can conduce to 
environmental damage. Also it includes conservation of geological formations inside a natural 
protection area that has been protected by reason outside geology as a niche or as "ab ovo" 
inseparable part of the area. Protection of geomorphological objects, of the subsurface and - partly 
- surface water, and of the soil against erosion belong to geological conservation, too. 

They give a general survey of geological conservation including the protected geological objects, 
their significance and accessibility from the points of view of environmental education and of 
improving the attitude to geological nature protection and conservation. 

Manuscript received: 14th February, 1995. 

Összefoglalás 
A szerzők vázolják a természetvédelem egyik területe, a földtani természetvédelem gondolatának 

megjelenését, e tevékenység kialakulását, majd önállósulását és intézményesülését hazánkban. 
Megfogalmazásukban ez összetett tevékenység. Olyan földtani képződmények védelmét jelenti, 
amelyek a tudomány számára értékesek, összehasonlító alapot jelentenek, vagy fontosak, mint a 
földtörténeti múlt egyedi (máshol föl nem lelhető, vagy nem hozzáférhető) emlékei, amelyek 
szépségükkel, vagy érdekességükkel válnak ki, vagy amelyek sérülése, szennyeződése környezeti 
károkhoz vezethet. Ide tartozik azoknak a földtani képződményeknek a védelme, amelyek más 
okból védett terület földtani felépítésében vesznek részt (mint élőhely, ill. mint a területnek ab 
ovo elválaszthatatlan összetevője). Határesetként ide sorolandó a felszínalaktani idomok, a felszín 
alatti és részben a felszíni vizek, valamint a talaj (erózió elleni) védelme is. 

Áttekintik a földtani természetvédelem magyarországi helyzetét, objektumait, ezek jelentőségét, 
hozzáférhetőségét a környezeti nevelés, benne a földtani természetvédelmi szemlélet elmélyítése 
szempontjából. 
1 8220 Balatonalmádi, Móra Ferenc u. 5. 

2 Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, 3758 Jósvafó 
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Bevezetés 

1 9 9 5 a természetvédelem éve Európában. Talán érdemes számot vetni azzal, 
hogyan áll a kérdés geológiai oldalról hazánkban, milyen út vezetett idáig, s 
milyen törekvésekkel találkozunk napjainkban ezen a területen. Célszerű azt 
is szemügyre venni, hogyan alakult az emberi gondolkodás e téren, mivel nyil
vánvaló, hogy érdemi természetvédelem - különösen speciális területeken - a 
társadalom mértékadó hányadának megfelelő szemlélete és ebből fakadó 
együttműködési készsége nélkül aligha valósítható meg. 

Hogyan kezdó'dött? 

Talán az ősember kezdte lakóbarlangjának, forrásainak tisztántartásával, tűz
kő- és okkerbányáinak megóvásával, folytatták az indiánok a szent pipakőhegy 
védelmével... Az indíték merőben gyakorlati, vagy éppen misztikus ("oltárkő") 
volt. Biztosra vehető, hogy a reneszánsz szemléletmódjának kialakulása is fon
tos, bár közvetett lépés volt ezen az úton, mivel ekkor ébredt rá az európai 
ember arra, hogy a természet formáiban is szépséget lásson, hogy azoknak, 
akár mint isteni alkotásoknak, fontosságot tulajdonítson. 

Az ember technológiai tudása, megélhetése, majd jóléte, a történelemelőtti 
időktől napjainkig, többé-kevésbé összefonódott az ásványi nyersanyagokkal. 
Már a régebbi történelmi periódusok megnevezése (a kókorszakok, a réz-, 
bronz- és vaskor) is ezt példázza. Egyes társadalmak virágkora szorosan 
összefügg a természet kizsákmányolásával. Mindezek kapcsán egy ponton tu
datosul a készletek fogyása, majd az egyéb veszélyek sora is. A felismerés a 
védelem, majd a beavatkozásokkal kapcsolatos önmérséklet gondolatához ve
zet, s gyakran fogalmazódik meg drámai szavakkal: 

"De hogyha elfecsérli s rontja majd 
A főztet, akkor gyúlsz késő haragra." 

(Madách) 

figyelmezteti az Urat Lucifer, megjósolván a "műkedvelő" emberiség majdani 
viselkedését az uralma alá bocsájtott természetben. Az emberiség azonban nem 
igazán rossz tanuló, csak roppant lassú, és sokáig csak a maga kárán volt képes 
- ha egyáltalán hajlandó volt - tanulni. Csak mostanában kezd rájönni, hogy 
hosszú távon jobban jár, ha magát a természet részének és nem urának tartja. 
(Az lesz az igazi, ha érezni is így fogja.) Azt pedig, hogy ne csak a maga kárán 
tanuljon, geológusok, paleontológusok, geokémikusok és más szakemberek 
próbálják elérni óskörnyezeti vizsgálataikkal. A kérdés ma, ha lehet, még idő
szerűbb, s ilyen módon is megfogalmazódott: "megengedheti-e magának a világ 
azt az árat, amit emberi és ökológiai szempontból fizet, ha e hatalmas ásványi 
nyersanyag-étvágyát ki akarja elégíteni?" (YOUNG, 1 9 9 2 ) . Azaz észrevesszük-e 
a megrongált és agyonszennyezett folyók, az erdőírtás, a talajerózió, a levegő 
és a felszínalatti vizek szennyeződése okozta regionális és globális elváltozá
sokat, élő- és élettelen természeti értékek pusztulását, felismerjük-e beavatko-
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zásaink negatív következményeit még a tervezés időszakában, s gondolunk-e 
egyáltalán velük, túl a deklarációkon. A kedvezőtlen változások felismerése 
fokozatosan érlelte a sérülékeny, veszendő értékek védelmének igényét, amely 
szemlélet - úgy tűnik - a következő meggondolások mentén alakult: 

védem, mert hitem kívánja 
védem, mert szép (netán bizarr) 
védem, mert egyedi 
védem, mert elfogy 
védem, mert változása kárt okoz 
védem, mert változása közvetett veszélyforrás 
védem, mert változatlansága (tudományos, gazdasági stb.) érték 
védem, mert megóvása nagyobb érdek, mint a károsításából eredő haszon. 

Hogyan alakult hazánkban? 

A természetvédelem első tudatos, hivatalos intézkedései természetesen nem 
közvetlenül a földtani képződményekre vonatkoztak. Zsigmond király 1426-
ban kelt rendelete azonban kétségtelenül a talajerózió ellen hat, így közvetve 
földtani vonatkozású. Erre utal az alcímben szereplő, s talán kissé meghökkentő 
időtartam-megjelölés. A rendeletben egyébként felszólít minden illetékest, hogy 
"...azon erdőrésznek, melynek fái kivágattak, felszántását semmi szín alatt meg 
ne engedje, hogy újra erdő nőhessen fel." A tutajos sószállítás, a bányászat, a 
kohászat, a terjedő városi építkezés faigénye, valamint a még talán ekkor is élő 
írtásos földművelés már abban az időben is érzékelhetően csökkentette az er
dőterületet. Nem lehetetlen azonban, hogy az uralkodó, akinek föltehetóleg 
tudomása volt a velencések dalmáciai erdőírtásainak következményeiről, attól 
is tartott, hogy tartós szántóföldi művelés után már nem is nő újra rendes erdő. 
A probléma a középkori bányászat kapcsán a maga összetettségében jelenik 
meg AGRICOLA keserű szavaiban: "A földeket letarolták a bányák miatt..." 
"...mert végtelen mennyiségű fára van szükség a gerendákhoz, a gépekhez és 
a fémkohók fűtéséhez..." "...amikor pedig az érceket mossák, megmérgezik a 
vizeket és elpusztítják, vagy elüldözik a halakat." 

Az "élettelen" természet értékeinek megbecsülését, a tudományos érdeklődés 
ezirányú erősödését jelzi, hogy 1867-ben a Magyar Orvosok és Természet
vizsgálók nagygyűlése meglátogatta a Baradla barlangot, ahol "...a természet 
nagyszerű rejtélyeit az agteleki barlangban a tudomány fáklyájával vizsgál
ták,..." (adja hírül a Baradla barlang bejárata feletti emléktábla). 

A modern jogalkotás hazai történetében az 1879-ben elfogadott erdőtörvény 
a kiindulópont (ekkor még nem volt nagy a lemaradásunk, az úttörő Egyesült 
Államok természetvédelmi törvénye 1872-ben született). Az erdőtörvény ki
emelten védendőnek nyilvánította a "...magasabb hegyek kógörgetegein..." 
"...hegytetőkön és gerinczeken, meredek hegyoldalakon..." élő erdőket. Mindez 
a talaj mellett az alapkőzet védelmét is szolgálta, tudatosan, vagy öntudatlanul. 
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Viszonylag korai a talaj, ill. a kőzetfelszín megbontásával járó emberi tevé
kenység korlátlanságának kritikája is. "Az ember a természet gazdasági kiak
názásával megzavarja az állat- és növényvilág békés fejlődését..." "...Különösen 
a legutóbbi században, éppen a természettudományok korában, nyúlt bele erő
szakosan az ember önző czéljainak kedvéért..." "...s folytat kíméletlen harczot 
a természettel az egész világon. Ez a harcz sok tekintetben a természet ősi 
jellegének megváltoztatásával, pusztulásával végződik." (DÉCHY, 1912). 

A veszély felismerésével természetesen megindult a küzdelem is ellene. "Min
denütt akadtak széles látókörű férfiak, tudósok és természetbarátok egyaránt, 
akik nemcsak hogy fölismerték ezt a veszedelmet, hanem reámutattak arra a 
halaszthatatlan kötelességre is, hogy a természet ősi eredetiségét meg kell ol
talmazni." ( D É C H Y 1912). Tisztában voltak természetesen azzal is, hogy a véde
lem nem lehet abszolút: "Ezt az oltalmat ki kell terjeszteni, ha nem is mindenre 
és mindenütt, mert hiszen ez keresztülvihetetlen (íme a "fenntartható fejlődés" 
lényege), de legalább a Föld egyes pontjaira..." ( D É C H Y , 1912). Ezek a "pontok" 
részben földtani objektumok voltak. Mint az idézett szöveg más részéből kitű
nik, a számos országban már több évtizede működő természetvédő egyesületek 
tevékenységi körébe tartoznak még "egyes természeti ritkaságoknak, érdekes 
alakulásoknak, mint barlangoknak, vízeséseknek, jégkorbeli vándorköveknek, 
stb. megmentése a pusztulástól". Az erdőtörvény rendelkezései folytán "Erre 
maguk a hatóságok is kiterjesztik részben figyelmüket...". Ennek érdekében a 
téma szerepelt például az igazságügyi és közigazgatási tisztviselők részére tar
tott továbbképző tanfolyamokon (SZONTAGH, 1914). A földtani értékek védel
mére irányuló törekvés szinte egyidejű az erdőtörvénnyel, s már a Magyar Or
vosok és Természetvizsgálók XX. vándorgyűlésén megnyilvánult: "Indítvány a 
természeti remekek óvása, gondozása, fentartása érdekében, jelesül a somoskői 
bazaltoszlopkúpra vonatkozólag" (SZONTAGH, 1880). A megvalósítás termé
szetesen nem ment gyorsan, a bazaltoszlopok, sőt a várfalak anyagát még a 
tízes években is útkavicsoláshoz fejtették (SZONTAGH, 1914). 

A természetvédelem fogalmához, elsősorban állatfajok, vagy őserdőnek te
kintett erdőségek oltalmazása révén, kezdettől kapcsolódott területek védelme. 
Európában ez eleinte jelentős és gazdag személyiségek (pl. az olasz király, Szer-
gej Mihajlovics nagyherceg, Hohenlohe herceg, Schwarzenberg herceg) jóvol
tából valósult meg, akik egyes birtokaikat nyilvánították valamilyen szempont
ból védettnek. Magyarországon egy Bihar megyei birtokos, C Z Á R Á N Gyula fá
radozott a Bihar hegység védelmén. SZONTAGH (1914) szerint az első magyar 
nemzeti park címre legalkalmasabb a Bihar hegység központi része lenne, mert 
"Magassági és meteorológiai viszonyai, gazdag állat- és növényvilága, rejtélyes 
hidrológiája, barlangjai és páratlanul szép tájképei, végül egész környezete és 
annak ritkaságai" mind ezt támasztják alá. A belga természetvédő társaság is 
területek, lelőhelyek védelmét foglalta nevébe (Société nationale pour la pro
tection des sites). 

Hamarosan utat tört magának az a felismerés, hogy a komplex védelem ér
dekében külföldi mintára nemzeti parkokat kell létrehozni ( D É C H Y , 1912). Ké
sőbb azonban óvnak a túlzásoktól is, mert "Azért még nincs szükség mindennek 
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sablonos, amerikai módszerrel tilos területté való nyilvánítására, mert..." "..sok 
nehézséggel és fölösleges költséggel járna." "...az ilyen summás eljárás éppen 
a tudományos kutatást nehezítené meg." (id. N O S Z K Y , 1931). 

A földtani értékek védelmének fontosságára a barlangok feltárása és tudo
mányos feldolgozása kapcsán HERMAN Ottó is felhívta a tudományos közvé
lemény figyelmét. Ennek különös hangsúlyt a Szeleta-barlang 1906-ban kezdő
dött régészeti feltárásának eredményei adtak. 

A társadalmi szervek is viszonylag korán kezdték sürgetni a konkrét védelmi 
munkát. Az Országos Erdészeti Egyesület 1907 évi, a földművelésügyi minisz
terhez intézett előterjesztéséhez a Királyi Magyar Természettudományi Társulat 
és a Magyarhoni Földtani Társulat is csatlakozott. Az előterjesztés alapján in
dította el az átfogó természetvédelmet hazánkban hivatalosan a DARÁNYI Ignác 
földművelésügyi miniszter által elrendelt adatgyűjtő munka. KAÁN Károly ter
mészetvédelmi munkássága ezzel indult, első eredményeit a minisztérium már 
1909-ben közreadta. Jelentős katalizáló szerepe volt a természetvédelmi gon
dolkodás kibontakozásában a Badacsony védelmében, a gátlástalan kőbányá
szat ellen az 1925-ben HERCZEG Ferenc iró "Jóború Badacsony" című cikkével 
indult és 1952-ben (véglegesen 1964-ben) győzelemre vitt mozgalomnak. (HER
CZEG F. már ekkor panaszolja, hogy "...tehetetlen keserűséggel a szívünkben 
nézzük, ha a magánérdek úgy gázol végig a nemzeten, mint a bivaly a virágos 
kertben."). 

A Magyar Barlangkutató Társulat 1929-ben törvénytervezetet dolgozott ki a 
barlangok tulajdonjogáról, védelméről, gondozásáról, amely beépült a termé
szet védelmével is foglalkozó 1935. évi Erdőtörvénybe. E törvény előkészítésé
hez összegezte id. N O S Z K Y Jenő (1931) a földtani vonatkozású feladatokat. 
Ugyanekkor a Magyarhoni Földtani Társulat Választmánya bejelentette, hogy 
a Társulaton belül megalakult a Természetvédelmi Bizottság, LlFFA Aurél alel
nök vezetésével. A Bizottság létrehozásától számíthatjuk az intézményes ter
mészetvédelmen belül önállóan is megjelent földtani természetvédelmi tevé
kenységet. 

Az Erdőtörvény alapján alakult meg az Országos Természetvédelmi Tanács, 
amelynek KAÁN Károly utáni elnöke, C l I O L N O K Y Jenő 1941-ben többek között 
a Badacsony védelmében írt memorandumot a földművelésügyi miniszter szá
mára. 

Viszonylag régen felbukkant az a gondolat, hogy az élő és az élettelen ter
mészet védendő objektumai lényegében egyenrangúak, egyenértékűek. Ezt hi
vatalosan először - legalábbis Európában - a Hesseni Nagyhercegség fogal
mazta meg 1902. évi természetvédelmi törvényében (VARGÁNÉ MAJZIK, 1978). 

A földtani természetvédelem, mint önálló fogalom, 1954-ben jelent meg ha
zánkban (TASNÁDI KUBACSKA, 1954). E tevékenységben a múlt századtól jelentős 
szerepe volt a Magyar Királyi (majd Állami) Földtani Intézetnek; a hivatkozott 
SZONTAGH Tamás pl. intézeti aligazgató volt. 

Nagy jelentősége volt annak, hogy 1950-től 13 éven át VADÁSZ Elemér geo
lógus professzor, akadémikus volt az Országos Természetvédelmi Tanács elnö
ke. Politikai súlyának nem elhanyagolható szerepe volt egyes kérdések megöl-
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dásában. Az б idejében létesült első tájvédelmi körzetünk a Tihanyi-félszigeten. 
Összesen 132 objektumot (kb. 9000 ha területet) vontak törvényes védelem alá, 
közte ökológiailag érzékeny barlangok felszíni védőterületét (Baradla-, Vass 
Imre-, Béke- és Szabadság-bg.). A későbbi nemzeti parkok szempontjából az 
aggteleki karsztterület kutatásának, védelmének szorgalmazása, elősegítése em
lítendő. Méltatói kiemelik, hogy működésében nem volt szakmai elfogultság. 
Arra törekedett, hogy a természetvédelmet, a védett természeti területeket és 
értékeket a korszerű gazdasági szerkezet egységes egészének alkotó részeként 
fogadtassa el. (RAKONCZAY, 1986). 

A földtani természetvédelem fontosságát a Magyar Tudományos Akadémia 
Földtani Bizottságának munkái is érzékeltetik (MTA FB, 1967). A Földtani In
tézetben pedig azidőtájt természetvédelmi megbízott működött. 

Európai szinten az érdekelt szervezetek szövetségbe tömörültek, hogy ezzel 
is elősegítsék az értékek, az értékelési elvek és a védelmi módszerek megis
mertetését, az idevágó kutatások eredményeinek elterjedését és a problémák 
feloldását (ProGEO: European Association for the Conservation of Geological 
Heritage). 

Mit értünk földtani természetvédelmen? 

Szakmánk megfogalmazásában ez összetett tevékenység. Jelenti olyan föld
tani képződmények védelmét, amelyek a tudomány számára mint összehason
lító alap, vagy a földtörténeti múlt egyedi, máshol fel nem található, vagy hozzá 
nem férhető emlékei értékesek. Jelenti olyanokét is, amelyek szépségükkel vagy 
érdekességükkel válnak ki, továbbá - s ez talán még az előzőeknél is fontosabb -
azoknak a geológiai képződményeknek, kőzeteknek a védelmét, amelyek sé
rülése, vagy szennyeződése környezeti károkhoz (pl. földcsuszamláshoz, mély
ségi ivóvíz készlet elszennyeződéséhez) vezethet. Végül ide értendő azoknak 
a földtani képződményeknek a védelme, amelyek más okból védett terület föld
tani felépítésében vesznek részt (mint élőhely, mint eredeti természetes környe
zet, ill. mint a területnek ab ovo elválaszthatatlan összetevője). 

Határeset a felszínalaktani (geomorfológiai) objektumok védelme, melyek 
egyszerre tartoznak a földtanhoz és a földrajztudományhoz. Határeset az erózió 
elleni védelem is, hiszen a talaj és az alapkőzet károsodása, s igy védelme is 
gyakran összefonódik. (Ha a lösztalaj erodálódik, a lepusztulás a löszt sem 
kiméli, stb.) 

Az áttekinthetőség és az eltérő problémák miatt célszerű ezeket az objektu
mokat jellegük szerint csoportosítani. 

Önálló (többnyire kis térbeli kiterjedésű) objektumok: lelőhelyek (fosszilia, ás
vány), alapszelvények, egyéb természetes és mesterséges feltárások, külfejtések 
(működő, felhagyott), barlangok, (paleo)morfológiai alakzatok. 

Területek (egy részük biológiai értelemben is védendő lehet): vulkáni alakzatok, 
areális karsztformák (legismertebb a karr-mező), barlangok felszíni területei, 
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abráziós térszínek, kőtengerek, kőbordás térszínek, szikesek, futóhomok-terü-
letek, ősi folyómedrek, időszakos tavak, lápok és hasonlók. 

A fenti objektumok közül talán legismertebbek a barlangok, melyek egyben 
sajátos biotópok is. T A R D Y J. megfogalmazása (1994, s ezt megelőzően egy 1988-as 
interjú) szerint: "A barlangok, mint a felszíni környezetgazdálkodás indikátorai" 
különösen fontosak a tudományos kutatás számára. Mindezek folytán a törvényi 
védelem megfelelő (1961 óta minden barlang, külön védetté nyilvánítási eljárás 
nélkül, automatikusan védett), fizikai védelmük is többé-kevésbé megoldott, s ami 
ugyancsak fontos, ezt a közvélemény is tudja és általában el is fogadja. 

A mai helyzet 

A mai helyzet képéhez tartozik néhány gondolat az élettelen természetbe való 
emberi beavatkozások hatásának megítéléséről is, a f e n n t a r t h a t ó f e j l ő d é s 
gondolatához kapcsolódva. Nyilvánvaló, hogy az emberi nem, majd a mai ember 
kialakulásában, a genetikai csoportok társadalmakká fejődésében stb. döntő szerepe 
volt annak, hogy a vadászaton és a gyűjtögetésen kívül (melyek egyike, vagy mind
kettő számtalan állat taxonra jellemző, s csak nagyon speciális esetben vezet a 
természet arculatának adott körzetben történő megváltozásához) domesztikálásba 
és földművelésbe fogott, majd megbontotta a talaj és a kőzetöv addigi felépítését. 
Egy pontig ez sem okozott olyan elváltozásokat, amelyek különösebb kárt okoztak 
volna magának az embernek. E ponton túl azonban ez bekövetkezett, s csak idő 
kérdése volt, mikor ébrednek rá egyesek, majd jelentős csoportok erre a folyamatra. 
Mivel a ráébredés részben (táj)esztétikai oldalról történt, a beavatkozás ésszerű 
korlátozása - mai fogalmakkal élve - mind természet-, mind pedig környezetvé
delmi irányban megindult. 

A legfrissebb összefoglalás, a 'Természetvédelem 1994" (kiadta a Környezetvé
delmi és Területfejlesztési Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal) az említett 
típusokból csupán a barlangokat sorolja föl önálló fejezetben, s csoportosítja néhány 
szempont (pl. védettségi fok, méretek) szerint. A többi földtani érték részben más 
szempontú (pl. kezelő, vagy megye szerinti) fölsorolásokban található, részben 
viszont a védett területeken "rejtőzik". Más szóval, a fölsorolásokból nem mindig 
derül ki, hogy földtani értékről (is), ill. annak melyik fajtájáról van szó. Ez pedig 
nem érdektelen, hiszen hazánk nagy részére az jellemző, hogy viszonylag kis terü
leten belül is roppant változatos a földtani felépítés és a természetföldrajzi arculat. 
Mint T A R D Y J. kifejtette (1994), "a geológiai, hidrogeológiai, szpeleológiai neveze
tességek, a természetvédelem élettelen elemei, értékei a Kárpát-medencét ért szer
kezeti mozgások, klíma-változások, akkumulációs és denudációs folyamatok nyo
mait, az élővilág változásainak epizódjait őrzik a szaktudományok, s általuk a 
gazdasági szféra, ill. az oktatás és a tudományos ismeretterjesztés számára. Ezek 
tudományos adatbankok, a természetvédelem és a földtudományok gazdag esz
köztárának objektumai." A földtani természetvédelem mai helyzetének jellemzésé
hez emiatt is szükségesnek tartottuk elkészíteni (a barlangok kivételével) a célszerű 
csoportosításokat. 
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Földtani alapszelvények 

Az alapszelvény fogalma: "A földtani alapszelvények a geológiai szempontból 
kiemelkedő fontosságú felszíni, vagy mélyfúrási rétegsorok, amelyek a földtani 
egységek, vagy egész régiók felépítését reprezentálják és melyek meghatározott 
körzetben elsődleges hivatkozási alapot jelentenek." (HAAS 1980). Másik megköze
lítésben (KNAUER J. összegzése szerint, in: BAROSS et al. 1994) olyan természetes, 
vagy mesterségesen kialakított kőzetfelület, amely a földkérget fölépítő valamelyik 
természetes kőzetegységet, ilyen egységek kapcsolatát, avagy földtörténeti esemé
nyek nyomait teszi láthatóvá és tanulmányozhatóvá. Az az alapszelvény, amely 
kőzetegységet reprezentál, összehasonlító alapul szolgál a térben változó kőzetek 
más előfordulásainak meghatározásához, azonosításához, ennélfogva elősegíti a 
földtani viszonyokban való eligazodást, lehetővé teszi kőzettani és más tulajdon
ságok előrejelzését, s ezért nagyon fontos kiinduló és visszacsatolási pont mind a 
tudományos, mind a gyakorlati kutatás és véleményalkotás számára. 

Némelyik felszíni alapszelvény egyúttal természeti szépség, és nagyon sok 
szelvény bemutatóhelyként szolgálhat nem szakmabeli érdeklődők számára is. 

Az alapszelvények védelme tehát a természet- és környezetvédelem fontos része, 
egyúttal pedig-bizonyos tekintetben -eszköze is. A felszíni és felszínalatti kőzetek 
egyes tulajdonságai (pl. áteresztőképesség, állékonyság, szeizmikus viselkedés) a 
területérzékenység nem mellőzhető, sőt általában meghatározó elemei. Az alap
szelvények célvizsgálatával, vagy a segítségükkel korrelálható kózetkifejődés vizs
gálatával megismert tulajdonságok, adatok a reprezentált kőzetegység más - akár 
elfedett - előfordulási területeire is kivetíthetók, prognosztizálhatók lehetnek. 

A) Felszíni és barlangi alapszelvények 

a) Védetté nyilvánított alapszelvények 
Az ezideig magasabb jogszabályi védelem alá vont alapszelvények mind

egyike az Aggteleki-, a Rudabányai-, ill. a Szendrői-hegységben van [13/1991. 
(XII. 24.) K T M rendelet, helyesbítve: M K 1992. 10. ]. Tájékoztató tábla (melyek 
egy része már eltűnt), esetenként rövid szakmai leírás ("kirándulásvezető") mu
tatja be a szelvényeket, az alábbiak szerint. 

Védett alapszelvények "kirándulásvezetóvel"; 
I ]-ben a MÁF1 kiadvány rendelési száma: 

Bódvalenke, a műút partfala (Bódvalenkei Mészkő F.) [651 
Bódvarákó, nyúJkertlápai felhagyott kőbánya (Bódvarákói F.) [151) 
Perkupa (Szini Márga F.) [107] 
Perkupa, a felső templom mellett (Bódvaszilasi Homokkő F.) [69] 
Rakacaszend, DNy-i útbevágás (Rakacai Márvány F.) [140) 
Rudabánya, Hominoidea-lelóhely (Edelényi Tarkaagyag F.) [134] 
Szőlósardó, Bedela-kút (Nádaskai Mészkő F.) [125] 
Szőlósardó, a Bedela-kút fölötti hegyoldal (Nádaskai Mészkő F , Szólósardói Mészkő F.) [138] 
Tornaszentandrás, Kossuth u. 16. mögött (Tornaszentandrási Agyagpala F., Pötscheni Mészkő F.) [76] 
Varbóc, Telekes-oldal, (Telekesoldali Komplexum) [149] 
Varbóc, a Telekes-völgy 6. E-i mellékvölgye (Steinalmi, Dunnatetői, Bódvalenkei és Hallstatti Mészkő 
F.) [139] 
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Védett alapszelvények ismertető táblával ("kirándulásvezetó" nélkül): 
Edelény, Hídvégardó, Meszes, Szólósardó (2 db), Rudabánya, Rakaca, 
Rakacaszend (5 db), Szendrő (2 db), Szendrólád (5 db), Varbóc, Telekes-völgy 

Valamennyi az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi 
kezelésében van. Néhány alapszelvény helyi (pl. fővárosi) védelem alatt áll. 

b) Közvetve védett (védett területre eső) szelvények 
Mind a nemzeti parkok területén, mind más, különféle fokon védett területen 

vannak földtani alapszelvények. 

c) Védelemre javasolt alapszelvények 
A Magyar Állami Földtani Intézet 1985-1991 között 151 felszíni alapszelvényt 

publikált (a korábban kiszemelt és feldolgozott szelvények zömét). A Környe
zetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) megkeresésére a Magyar 
Tudományos Akadémia X. (Föld- és Bányászati Tudományok) osztálya mellett 
működő Magyar Rétegtani Bizottság és a Magyarhoni Földtani Társulat javas
latot készített arra, hogy melyek azok az alapszelvények, amelyek egyedi vé
delme szükségesnek látszik. Ilyenek mind védett, mind nem védett területen 
vannak. Az illetékes természetvédelmi hatóságok közreműködésével megkez
dődött ezek terepi ellenőrzése és a végleges lista kialakítása, a védettség tar
talmának pontosítása és a védendő terület kijelölése végett. 

d) Védelmet nem igénylő alapszelvények 
A meglévő és a tervezett törvényi és kapcsolódó szabályozás lehetővé teszi 

a szokványos alapszelvények védelmét, tanulmányozását és bemutatását. Az 
alapszelvényekkel kapcsolatosan azonban néhány speciális eset is előadódik, 
amelyek nem, vagy csak korlátozottan kívánnak védelmet. Ezek olyan helyek, 
amelyeket a természet (jelenleg) "maga véd", vagy amelyeken éppen előnyös 
lehet bizonyos szakmailag ellenőrzött feltáró jellegű emberi beavatkozás. 

B) Fúrási alapszelvények 
Egyes földtani képződményeknek nincs felszíni előfordulásuk, vagy kőzet

anyaguk nem alkalmas arra, hogy felszíni feltárásban tartósan megmaradjon. 
Ezek többnyire kutatófúrások rétegsorából kiválasztott, azok mintaanyagából 
álló alapszelvényekkel rendelkeznek, amelyeket a Földtani Intézet, vagy más 
kutatóhely, ill. gazdálkodó szervezet raktárában tartanak. Az intézet 1985-1990 
között 238 feldolgozott fúrási alapszelvény rétegsorát publikálta. A fúrási alap
szelvények egy részének kőzetminta anyaga ugyanúgy védelmet érdemel, mint 
egy hasonló tartalmú felszíni szelvény, ezért megkezdődött a javaslat kialakítása 
a természetvédelem alá helyezendő fúrási alapszelvényekre is. A megoldás nem 
lesz könnyű, mert e téren számos pénzügyi, szervezeti és jogi (pl. tulajdonjogi) 
kérdés merül fel (némi analógia áll fenn a magántulajdonban lévő védett mű
kincsekkel). 
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Múzeumi (jellegű) földtani gyűjtemények 

A Természettudományi Múzeum legutóbb kiadványban ismertette e gyűjte
ményeket (KECSKEMÉTI & PAPP, 1994). Az alábbi felsorolás nagyrészt ennek tar
talmán alapul, ismereteink szerint kiegészítve. 
Egyetemi gyűjtemények 

Budapesti Műszaki Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem ásvány- és kőzetgyújtemény, 
őslénytani gyűjtemény, 
József Attila Tudományegyetem ásványgyűjtemény, őslénytani-földtani gyűjtemény, 
Selmecbányái főiskolai gyűjtemény a Miskolci Egyetem gondozásában 

Múzeumok 
- Magyar Természettudományi Múzeum Ásvány- és Kőzettár, Föld- és Óslénytár, Tudo

mánytörténeti Gyűjtemény (az Ásványkiállítás 1995-től a Ludovika Akadémia helyreállított ré
szében, méltó körülmények között tekinthető meg) 

- O r s z á g o s Földtani Múzeum (a M. Áll. Földtani Intézet szervezetében) 
- Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 
- Herman Ottó Múzeum, Miskolc 
- Janus Pannonius Múzeum Természettudományi osztály (ásvány-, kőzet- és ősmaradványgyűjte

mény), Pécs 
- Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum, Esztergom 
- Kuny Domokos Múzeum, Tata, 
- Mátra Múzeum, Gyöngyös 
- Viski Károly Múzeum, Kalocsa (Tóth Mike gyűjtemény) 
- Református Kollégium, Debrecen, Kőszegi féle ásványgyűjtemény 
- Savaria Múzeum, Szombathely, Nyugat-Dunántúl föld- és élettörténete 
- Szabó József Geológiai Műszaki Szakközépiskola, Tatabánya, földtani gyűjtemény 
- bányászati múzeumok földtani gyűjteményei (az alapítás évével): 

- Aranybányászati Múzeum, Telkibánya, hegyaljai geológiai gyűjteménnyel 
- Bauxitbányászati gyűjtemény, Tapolca (1981) 
- Érc- és Ásványbányászati Múzeum, Rudabánya (1965); itt van letétben a múlt század nagy 

magyar geológusa, SZABÓ József gyűjteményének egy része 
- Bauxit- és vízföldtani bemutató, Geoprospect Kft., Balatonalmádi (1974) 
- Bányászati Múzeum, Ajka (1965) 
- Központi Bányászati Múzeum, Sopron (1957) 

Kisebb múzeumi gyűjtemények: 
- Damjanich János Múzeum, Szolnok, ósgerinces stb. gyűjtemény 
- Déri Múzeum, Debrecen, ásványgyűjtemény 
- Helytörténeti Múzeum, Tállya, Encsy György ősnövény, -állat és földtani gyűjtemény 
- Makovnik István magángyűjteménye, Fertőrákos 
- Móra Ferenc Múzeum, Szeged, ásványgyűjtemény 
- Rákóczi Gimnázium, Sárospatak, a Szabó József gyűjtemény egy része 
- Rippl Rónai Múzeum, Kaposvár, osztrák ásvány-kőzettani gyűjtemény 
- Savaria Múzeum, Szombathely, Vas megyei és általános ásvány-kőzettani, őslénytani gyűj-

temény,valamint megyei agrogeológiai és paleobotanikai gyűjtemény 

Szabadtéri földtani múzeumok (egyúttal őstörténeti bemutatóhelyek) 

Ipolytamóc 
Rudabánya, felhagyott vasérc-külfejtés 
Sümeg, Mogyorósdomb 
Tata, Kálváriadomb 
Várpalota, Szabó-bánya 
Vértesszólós 
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[A közelmúltban szűnt meg az 1977-ben alapított Mecseki Bányászati Múze
um (Pécs) és az 1981-ben létrehozott Bauxitbányászati gyűjtemény (Tapolca).] 

Védett földtani értékek találhatók: 

- Nemzeti parkokban, melyek mindegyike véd fő-, vagy mellékcélként földtani 
értékeket (elsősorban természetesen a hegyvidéki nemzeti parkok) 

- Tájvédelmi körzetekben, melyekben fő-, vagy mellékcél a földtani értékek 
védelme: 
Badacsonyi, Börzsönyi, Budai, Gerecséi, Hollókői, Karancs-Medves, Káli-medencei, Kelet-cserháti, 
Kelet-mecseki, Keszthelyi, Kőszegi, Lázbérci, Magas-bakonyi, Mátrai, Pilisi, Ság-hegyi, Somló, Sop
roni, Szatmár-beregi, Tihanyi, Tokaj Bodrog-zugi, Vértesi, Zempléni 

- Természetvédelmi területeken, ahol kiemelt jelentőségű a földtani értékek vé
delme: 
Abaligeti-bg felszíne 
Budai Sas-hegy 
Csólyospálosi földtani feltárás 
Darvastó, Nyirád 
Dunaalmási kőfejtők 
Hajósi Kaszáló és Löszpartok 
Ipolytarnóci ősmaradványok 
Jakab-hegy, Pécs 
Melegmányi völgy, Pécs 
Pálvölgyi-bg felszíne, Budapest 
Pákozdi ingókövek 
Rudabányai őshominoidea-lelóhely (egyben földtani alapszelvény) 
Sümegi Mogyorós-domb (egyben földtani alapszelvény) 
Szársomlyó (=Harsány-hegy), Nagyharsány-Villány 
Székesfehérvári homokbánya 
Szemlőhegyi-bg felszíne, Budapest 
Szomolyai kaptárkövek 
Tapolcai tavas-bg felszíne 
Tatai Kálvária-domb 
Úrkúti óskarszt (= Csárdahegy) 
Várpalotai homokbánya (= Szabó-bánya) 
Vértesszólósi előember-telep 
Villányi Templom-hegy 

Földtani és földtani tartalmú komplex tanösvények 

Badacsonyi 
Baradla (Aggtelek-Jósvafő, Tengerszem) 
Boroszlán (Magas-Bakony) 
Dunaalmási (megszűnt) 
Lóczy-séta (Tihany) 
Salgóvári (Medves) 
Sas-hegyi (Budapest) 
Ság-hegyi (Celldömölk) 
Szársomlyói (jelöletlen, csak kirándulásvezető füzet írja le) 
Szinva (Hámor-Lillafüred) 
Tatai Kálváriadomb (a földtani múzeum területén) 
Tohonya - Kuriszlán (Jósvafő) 
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A védelemre érdemes alapszelvények közül számos van, amely út, vagy 
vasút bevágásában létesült. A híres esztramosi barlangokat kőbányászat, illetve 
a "vas és acél" korszakának egyik leginkább erőltetett, ésszerűtlen vasérckutatási 
munkálatai tárták fel. Szomorú igazság, de a már messziről éktelenkedő, sérült 
hegy csodálatos kalcitalakulatokkal és cseppkövekkel bélelt, kristálytiszta tavat 
rejtő belseje sohasem tárult volna fel e pusztító tevékenység nélkül. Az igazi 
szomorúságot azonban afölött kell éreznünk, hogy a pusztítás nem automatikusan 
állt meg a felfedezés nyomán, hanem csak hosszas huzavona és a termé
szetvédelem komoly erőfeszítései után, miközben nyugodtan robbantottak és 
folytatták a hegy kitermelését. 

Az ilyen és hasonló esetekben mégis "évmilliók emlékeivel" lettünk gazda
gabbak. Más esetekben nem születik szenzáció, de a "sebhely" begyógyul, a 
külfejtés fala beilleszkedik környezetébe, s a természet gondoskodik róla, hogy 
ne nagyon különbözzék egy természetes sziklafaltól. Nem történt más, mint 
hogy az ember meggyorsított egy természetes folyamatot, ill. maga jelölte ki 
annak helyét. E példákat annak érzékeltetésére hoztuk fel, hogy a probléma 
rendkívül összetett, s nem azért, mintha lehetségesnek tartanánk a külfejtések 
tetszőleges megnyitását. 

A bányászatnál maradva, rengeteg tapasztalat mutatja, hogy a bányászat 
ejtette sebek, az esztétikai és környezeti károk széles skálán változnak. A bá
nyatelepítés helyének ökológiai karaktere, a bányászott nyersanyag (kőzettani 
és geokémiai értelemben vett) minősége meghatározó tényező. Gyakori, hogy 
"pusztán" technológiai, azaz pénzkérdés, hogy jelentős kárt okoz-e valamely 
bányaművelet, vagy sem. Lényeges körülmény, hogy a bányászat nem mindig 
vág jelentősebb sebet, gyakran épít (t.i. meddőhányót), s éppen ez okozza a 
bajt: levegőtisztasági, vízszennyezési, radioaktivitási és esztétikai kár, ill. ve
szély egyaránt előállhat. 

A legutóbbi idők problémája volt az egyes mélyműveléses bányák megelőző 
(preventív) vízvédelmi rendszeréből fakadó regionális vízszintsüllyedés. Ez két
ségkívül károkat okozott, ill. okozhatott volna további fenntartása, netán foko
zása esetén. A társadalom és egyes szakmai körök reagálása azonban - részben 
szakmán kívüli okokból - erősen túlzott volt. Az ekörül kialakult, steril szakmai 
szempontból ésszerűtlen helyzet és a politikai természetű, elkapkodott döntés 
az akkori helyzetet tekintve érthető, s talán menthető is. Egy dolog azonban 
jelzi, hogy hazánkban e téren nincs rendben minden, éspedig az, hogy egy 
országos értékként hivatkozott objektumról (példánkban a Hévízi-tóról) nem 
álltak rendelkezésre korrekt állapotadatok, s a kiinduló helyzetre nézve nyilván 
nem is lesznek már soha. 

Napjaink Balaton-vitái, vagy a drávai vízierőműről időről-időre felröppenő 
hírek hasonló helyzet megismétlődésének veszélyére utalnak. Azonban a meg
felelő védelem nem merülhet ki a változások megakadályozásában. Ismerni 
kell az objektum beavatkozás előtti állapotát, az abban lejátszódó folyamatokat, 
az összetevői közti összefüggéseket. Ez a feltétele annak, hogy a megengedhető 
beavatkozást helyesen lehessen elbírálni, a természeti, vagy emberi okokból 
bekövetkező kedvezőtlen folyamatok okát fel lehessen tárni, ezzel kiküszöbö-
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lésükre optimális intézkedéseket lehessen hozni. Roppant fontos ez akkor is, 
ha nem sikerült megakadályozni a változást, s a hiába jósolt károsodás bekö
vetkezett. Ezúton van remény a kár mértékének csökkentésére is. 

A kőfejtés, mint az emberiség történetében első bányászati tevékenység, min
denesetre jóval kevesebb kárt okoz, mint jónéhány érc kinyerése. Károkozása 
nagyjából kimerül az omlás, a megerősödő erózió, a tájképi seb, az élőhelyek 
megbolygatása körében. Természetesen adott esetben ezek sem kívánatosak, s 
nem engedhetők meg. 

Nyilvánvaló, hogy körültekintő előkészítő munka és kifogástalan engedélye
zési eljárás mellett is előadódnak váratlan fejlemények, előbukkannak értékes 
természeti ritkaságok a bányaműveletek során. Ha jó a jogrendszer, s az állam 
képes a szükséges pénzt előteremteni, az ilyen leletek mentése kapcsán - akár 
a régészeti leletek esetén - leáll, vagy befejeződik a bányászat, s az értékmentés, 
majd bemutatás folyamata kezdődik el. Sok függ azonban itt is az emberi té
nyezőtől. Nincs az a jogrend, amely biztosan elejét vehetné annak, hogy a leg
rövidebb idő alatt ne károsodjon, vagy tűnjön el valami, ha a jelenlévők nem 
érzik és nem tudják, miért fontos, hogy a felismerés percétől kezdve mindent 
érintetlenül hagyjanak, vagy ha már elmozdult, helyezzék biztonságba. A kri
miken és karambolokon edzett (nevelkedett?) társadalom ugyanezzel tisztában 
van gyilkosság, vagy autóbaleset esetén. Világos tehát, hogy az ismeretterjesz
tésnek, oktatásnak, nevelésnek minduntalan ki kell térnie erre is. 

Tudomásul kell venni azonban e téren azt is, hogy a helyzet nem teljesen 
analóg, hiszen a természettudományos érték gyakran anyagi érték is! Valamit 
mégis el lehetne érni, elsősorban azokkal az objektumokkal kapcsolatban, ame
lyeket nem lehet eladni egy ásványbörzén, vagy egy fosszilia-kereskedésben. 

Ide illik egy emlékünk a hazánknál sok tekintetben joggal elmaradottabbnak tartott Romániából. 
A kőbányával feltárt híres erdélyi Medve-barlang (Pestera Ursilor) teljesen ép és érintetlen maradt, 
mivel felfedezésekor a bányászok vigyáztak rá, majd a gyorsan kihívott rendőr őrizte az illetékesek 
megérkezéséig. Közrejátszhatott természetesen a jogi megtorlástól való félelem is, mindenesetre 
tisztában voltak a lelet jelentőségével. 

Kutatási és fejlesztési prioritások 

Az említett 1994 évi (KTM) összesítésben szerepelnek a kutatási és fejlesztési 
prioritások is, a)-tól k)-ig pontokba szedve. Két pont vág témánkba: 
h) Felhagyott bányaterületek kataszterének elkészítése és rehabilitációjának tu
dományos megalapozása 
i) Földtani és felszínalaktani értékek országos kataszterének és adatbázisának 
létrehozása. 

A h) ponthoz kapcsolódva fontos a rehabilitációs lehetőségek között rend
szeresen és hivatalból vizsgálni a teljes vagy részleges megőrzés lehetőségét, 
ennek kőzettani, pénzügyi feltételeit, más részről bizonyos rehabilitációs eljá
rások esetenként kedvezőtlen hatását. Szebb egy érdekes bányafal (persze ha 
nem veszélyes), mint egy dózerral előállított jellegtelen dolomitmurva-lejtő, 
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amelyen csak hosszú idő múltán települ meg a (legigénytelenebb) növényzet. 
A megőrzéses rehabilitáció ráadásul olcsóbb is lehet. 

Az i) pontban foglaltak szükségesek azon vizsgálatok megtervezéséhez is, 
amelyek egyes értékek mélyebb megismerését céloznák, a fentebb érintett prob
lémák feloldása végett. 

Végezetül megállapítható: a védett földtani értékek mennyisége, változatos
sága, érdekessége, szakmai ismertsége és hozzáférhetősége bőséges választékot 
nyújt arra, hogy eredményesen felhasználhassuk őket a tudományos kutatás
ban, az oktatásban, az ismeretterjesztésben és egyben változatos élményanyagot 
adnak a természetet szerető laikus érdeklődőknek is. Alábbi áttekintésünkkel 
segíteni kivánjuk olyan kirándulási célok megválasztását, amelyek beleillenek 
a földtani természetvédelem jelentőségének megértését, a környezeti nevelést, 
a természetvédelmi szemlélet elmélyítését szolgáló pedagógiai, vagy termé
szetbarát programokba. 

Felszíni földtani természetvédelmi értékek (a legismertebb barlangok feltüntetésével) 
(Lát. = látogathatóság: + = szabadon, о = korlátozottan, x = zárt) 

Neve, 
a védettség kezdete 

Az objektum (és a 
bemutatás) jellege 

Nevezetessége Lát. 

Abaligeti barlang 
1941 

patakos barlang cseppkőképződés о 

Tapolcai barlang 
1942 

tavas barlang ősmaradványok a barlang szarmata 
mészkő falában 

о 

Pálvölgyi barlang 
1944 

hasadékbarlang tektonikai hasadékrendszer о 

Pomázi Kőhegy 
1944 

sziklatornyok, kő-
gombák 

Napoleon Kalapja + 

Szársomlyó 
(=Harsányhegy) 
1944 

karsztterület Ordögszántás, üregkitöltő vörös agyag csontma
radványokkal; alsókréta bauxittelepek, földtani 
bemutatóhely 

+x 

Buda 
(Rózsadomb és más 
hegységrészek) 
1944, 1957 stb. 

termál-karszt terü
let és világváros 
együttese 

barlangok, hőforrások, különféle termál-karszt je
lenségek nyomai 

+OX 

Baradla barlang 
1951 

patakos barlang; 
vezetett túrák 

cseppkőformák, történelemelőtti lakóhely, földta
ni alapszelvények 

О 

Pákozd, 
1951 

gránitalakzatok 
(mállási formák) 

Ingókő, Kockakő, Pogánykő, Oroszlánszikla + 

Sukoró, Meleghegy 
1951 

gránitalakzatok 
(mállási formák) 

Likaskó, Gyapjúzsákok + 

Úrkút, Csárdahegy 
1951 

felhagyott külszíni 
mangán ércbánya 

paleokarszt alsóliász mészkőben +o 

Badacsony 
(1952, 1964) 

tanuhegy, felha
gyott bazaltbányák 

Kőkapu, oszlopos bazalt; földtani-botanikai tan
ösvény 

+ 

Csesznek, Várhegy 
1952 

mészkőszirt tektonikai pikkely, várrom, tájképi érték + 

Díszei 
1952 

sziklák Emberkő, dolomitsziklák + 
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Neve, 
a védettség kezdete 

Az objektum (és a 
bemutatás) jellege 

Nevezetessége Lát. 

Tihanyi félsziget 
1952 

tájvédelmi körzet 110 gejziritkúp, bazalttefra formák, földtani alap
szelvény (felsőpannon típusszelvény), a népme
sei kecskeköröm (Congeria ungulacaprae) lelőhe
lye, forrásbarlang; LÓCZY Lajos sétaút 

+ 

Béke-barlang 1953 patakos barlang gyógybarlang, cseppkő- és mésztufagát-képzódés 0 
Bükk hg., Nagymező 
1954 

karsztos fennsík töbrök, bemutatóhelyek + 

Ipolytarnóc 1954 természetes feltá
rás; földtani múze
um és tanösvény 

óséletnyomok (lábnyomos homokkő, kovásodott 
fatörzs, sekélytengeri fauna), 

о 

Várpalota, Szabó-bá
nya 1954 

felhagyott homok
bánya 

miocén tengeri fauna, földtani alapszelvény + 

Kővágóörs 
1956 

természetes feltá
rás, és felhagyott 
homokbánya 

kőtenger (pannon homok-kavics összletben vul
káni utóműködés hatására képződött homokkő 
és konglomerátum tömzsök) 

+ 

Sümeg, Várhegy 
1956 

sasbérc (termé
szetes feltárás) 

középső kréta crinoideás mészkő felsőkréta kör
nyezetben, várrom 

o+ 

Melegmányi-völgy 
1957 

karsztvíz-táplálta 
patak völgye 

mész tufagátak + 

Sas-hegy 1957 dolomit sasbérc felsőtriász sekélytengeri kagylók, sziklaformák о 
Szabadság-barlang 
1957 

patakos barlang cseppkő, borsókó X 

Szemlóhegyi bar
lang 1957 

hasadékbarlang kőrózsák, aragonit kiválások, más ásványtani ér
dekességek 

о 

Tata, Kálvária-domb 
1958 

felhagyott kőbá
nyák 

jura és kréta földtani alapszelvények, a kréta Ta
tai Mészkő Formáció típusszelvénye, ősi tűzkő-
bánya, paleokarszt, kréta tengerparti sziklás tér
szín; földtani-régészeti múzeum és bemutatóhely 

о 

Vass Imre barlang 
1958 

cseppkőbarlang szalmacseppkő, heliktit; rendszeres műszeres 
vizsgálatok 

х 

Boldogkőújfalu, 
Faluhegy 1960 

kőtenger miocén riolittufára ömlött piroxénandezit hatásá
ra létrejött formák 

+ 

Cserépváralja és 
Szomolya 1960 

kultúrtörténeti em
lék 

Kaptárkövek (XI-XIV. szd.-i méhészet emléke: ri-
olittufába vájt mélyedések) 

+ 

Salgóvár 
1964 

bazaltkúp várrom, bazaltformák, tanösvény + 

Darvastó 
1971 

felhagyott bauxit
külfejtés 

paleokarszt, földtani alapszelvény (az eocén Dar
vastói Formáció típusszelvénye) 

+ 

Csólyospálos 
1975 

homokbuckák köz
ti szikes tavak 

recens dolomitképződés + 

Sághegy 
1975 

felhagyott bazaltbá
nya 

bazaltvulkán kürtő és környezete, földtani tanös
vény 

+ 

Sümeg, Mogyorós
domb 1976 

őskori tűzkőbánya agancs és kavics bányászati szerszámok, földta
ni alapszelvény (a kréta Mogyorósdombi Formá
ció típusszelvénye, "az első kutatógeológus" fel
fedezése 

0+ 
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Neve, 
a védettség kezdete 

Az objektum (és a 
bemutatás) jellege 

Nevezetessége Lát. 

Szentgyörgyhegy 
1976 

tanuhegy, oszlopos bazalt és más bazaltvulkáni formák + 

Vértesszólós 
1976 

felhagyott édesvízi 
mészkő bánya 

előembertelep о 

Vértes hegység 
1976 

tájvédelmi körzet; 
felhagyott bauxit-, 
dolomit- és homok
bányák 

karszt és eocén paleokarszt, eocén és pannon bá
zisrétegek, gánri bauxitbányászati múzeum 

+o 

Dunaalmás 
1977 

felhagyott római 
kőbányák 

ősi Duna-terasz, édesvízi mészkő, római út ma
radványa 

+ 

Rudabánya 
1977 

felhagyott vasércbá
nya 

óshominida (Rudapithecus hungaricus) leletek, 
földtani alapszelvény és bemutatóhely 

о 

Aggteleki Karszt 
1978 

nemzeti park; tan
ösvények, jelzett tu
ristautak 

Baradla tanösvény, Tohonya -Kuriszlán tanös
vény, földtani alapszelvények, karsztformák, 
karszt-tavak, 

+ 

Magas Bakony 1991 tájvédelmi körzet Boroszlán (földtani-botanikai-erdészeti) tanös
vény, Odvaskói barlang 

+ 
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