
17. Steinalmi Formáció földtani alapszelvény
A sziklafelszínen látható fehér képződmények kb. 240 
millió éve, trópusi sekélytengerben alakultak ki. Ezeket a 
gombolyagszerű alakzatokat, amelyek átmérője az 5 cm-t 
is elérheti, kékalgák hozták létre.

18. Béke-barlang
A 7,2 km hosszú barlang feltárására 1952-ben került sor. 
Járatait változatos színű csepp kő kép ződ mé nyek, csepp-
kő lefolyások, zászlók és egymásba fonódó, lépcsőzetes 
medencesort alkotó mésztufagátak díszítik.

19. Komlós-forrás
A forrás a Béke-barlang vizét hozza fel-
színre. Tavasszal sárga szőnyeget von 
a patak köré a virágzó salátaboglárka és 
aranyos veselke.

20. A Baradla-barlang 
Alsó-barlangjai
A Baradla-Domica-barlangrendszer egy háromemeletes 
barlang, melynek középső, látogatható részét ismerjük 
legjobban. A fölső része csak szakaszokban ismert, az 
alsó szinten pedig két járat található: a Rövid-Alsó-barlang 
és a Hosszú-Alsó-barlang, melyek vize a Jósva-forrás-
csoportban kerül felszínre.

21. A Baradla-barlang jósvafői bejárata
1928-ban Kaffka Péter felmérése és tervei alapján el-
készült a jósvafői kijárat, amely lehetővé tette a Barad-
la-barlang 7 km-es főágának útismétlés nélküli végigjárá-
sát Aggtelektől Jósvafőig.  

12. Hideg -völgy
Az északra néző lejtőkön, völ-
gyekben bükkösök és gyertyá-
nos-tölgyesek alakultak ki, ahol 
a hűvös, nedves klímát igénylő, 
kárpáti elterjedésű fajok is talál-
ják meg élőhelyüket.

13. A Baradla-barlang vörös-tói bejárata
A Magyarországi Kárpát Egyesület megbízása alapján, 
Münnich Kálmán és munkatársai 1890. március 15-én át-
törték a vörös-tói kijáratot, amelyet ma bejáratként hasz-
nálunk és 271 lépcsőn jutunk le a barlang főágába. 

14. Belefulladunk?
A Vörös-tói Látogatóközpont előtt található interaktív 
egységnél pihenésképpen megoldhatunk néhány játékos 
feladatot. A feladatok a szelektív hulladékgyűjtéssel és 
a vízszennyezéssel kapcsolatosak, de azt is megtudhat-
juk, mi a holtfa szerepe az erdőben, és hogyan fejlődik a 
szarvasbogár.

15. A Vörös-tó és a Medvesziklák
A Vörös-tavat az összegyűlt csapadékvíz alakította ki egy 
töbör alján, aminek repedései eltömődtek. Névadója a kör-
nyéket borító vörös föld (terra rossa), ami színét a benne 
lévő vas-oxidtól kapta. 

16. Mit hagyunk magunk után?
A nemzeti parkot, hazánkban negyedikként, 1985-ben 
alapították, elsősorban a földtani értékek védelméért. 
1995-ben az Aggteleki- és Szlovák-karszt barlangjait az 
UNESCO Világörökséggé nyilvánította. 

7. Zombor-lyuk víznyelő
A Zombor-lyuk közvetlenül a barlangba vezeti a felszínen 
összegyűlő csapadékvizet. A víznyelő a nyílt és az agya-
gos-kavicsos üledékkel borított fedett karszt határán ala-
kult ki. A fedett térszínről érkező víz elérve a nyílt karszt 
határát, annak repedéseiben azonnal elnyelődik, kialakítva 
egy tölcsérszerű mélyedést. 

8. Ravasz-lyuk víznyelő
A Nagy-Ravasz-lyuk a Baradla legnagyobb oldalágának, a 
Retek-ágnak a fő víznyelője. Innen nyugati irányban nyílik 
a Kis-Ravasz-lyuk víznyelő. A víznyelőkön keresztül bejutó 
kavicsos hordalék még ma is alakítja, formálja a barlangot.

9. Konkolyos
Az Aggteleki-karszt területén hajdan er-
dőirtásokkal alakítottak ki szántóföldeket, 
kaszálókat és legelőket. A hagyományos 
állattartás eltűnésével a gyepterületek át-
alakulnak, lassanként újra visszatér az erdő. 

10. Assisi Szent Ferenc kápolna
Szent Ferenc az olaszországi Assisiben szüle-
tett 1182-ben, jómódú kereskedő családban. 
Az állatok és a természet védőszentje. A tőle 
származó ének, a Naphimnusz hirdeti, hogy 
az embernek testvére minden más lény és az 
egész mindenség.

11. Borókás töbrök
Az Aggteleki-karszt leggyakoribb és legjel-
lemzőbb felszíni karsztformája a töbör, mely 
a mészkő oldódása révén képződő kerek 
vagy ovális mélyedés. 

1-2. Baradla-tető
A Baradla elnevezés vélhetőleg a szláv eredetű „bradlo” 
szóból származik, melynek jelentése sziklaszirt. A kilátás 
mellett érdemes megfigyelni a mészkő rácsos mintázatát. 
Ez a rácskarr, melyet egymásra merőleges, a lefolyó csa-
padékvíz által kialakított hasadékok alkotják.

3-4. A karszt növény- és állatvilága
A napsütötte déli oldalakon elhelyezkedő karsztbokorerdő 
foltok, sztyepprétek és sziklagyepek mediterrán hangula-
tot idéznek melegkedvelő élőlényeknek nyújtva otthont.

5. Az Aggteleki-tó és az Ördögszántás
A Tó-hegyet egykor erdő borította, melynek kivágása és a 
legeltetés következtében a sekély talajú, meredek oldalon a 
csapadék hamar lehordta a termőréteget. Az agyagos talaj 
bemosódva az itt lévő víznyelőbe, eltömte azt. A lefolyás nél-
küli területen felgyülemlett a víz, így jött létre az egykori tó. 
A Tó-hegy lejtőjén jellegzetes nyílt karrmező (a népnyelv 
szerint ördögszántás) jött létre. 

6. Ébresztő! Egy Földünk van!
Egyre fontosabb a környezettudatosság 
a mindennapokban is.
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Baradla ösvény
A Baradla-barlang aggteleki és jósvafői bejáratát össze-
kötő Baradla ösvényen megtapasztalhatjuk a karsztvidék 
hihetetlen változatosságát. A barlang víznyelői és forrásai 
között húzódó útvonalon csodálatos természeti környe-
zetben ismerkedhetünk a terület földtani, vízrajzi, állat- és 
növénytani értékeivel. 
A Baradla-barlang aggteleki bejárata mellett a lépcsőn fel-
sétálva találjuk az ösvény indító tábláját.

ÖTLETEK, 
hogy igazán 
kellemes, érdekes 
időtöltést nyújtson 
mindenkinek a 
Baradla ösvény!

Visszafordulási lehetőségek Aggtelekre:
• A Zombor-lyuk víznyelőtől, amely az ösvény 7. állo-
mása, vissza lehet fordulni a Baradla-barlang bejára-
tához. A falun végighaladva érdemes kis kitérőt tenni 
a harangtoronyhoz, a református templomhoz és a 
fejfás temetőhöz.

•  Az „Assisi Szent Ferenc kápolna” megálló közeléből a 
K+ turista jelzésen haladva, kissé bele lehet kóstolni 
a karszt erdei világába, majd visszatérni Aggtelekre. 
Érdemes rátérni a K  jelzésre és a Baradla-tetőről 
élvezni a kilátást.

Föld felett, föld alatt:
Az ösvény a 13. megállótól a föld alatt is folytatható. 
A Baradla-barlang vörös-tói bejáratától, jegyváltás 
után, a hátralévő 2,3 km-t egy barlangtúra keretében 
tehetjük meg.

Kóstoló kisgyermekekkel:
Kisgyermekes családokkal a térképen jelzett parkoló-
helyekhez (P) autóval is megérkezhetünk és a közel-
ben található állomásokat rövid gyaloglással könnyű-
szerrel elérhetjük.

Kérjük, ügyeljenek a terület tisztaságára, a kirándulás 
során keletkezett szemetet ne hagyják a területen!

A kutyával túrázókat kérjük,  
hogy kedvenceiket pórázon sétáltassák! 

A növények és az állatok a saját élőhelyükön érzik 
magukat a legjobban! Figyeljék, fényképezzék őket, 

és az élményt vigyék haza!

Kellemes túrázást és kellemes időtöltést kívánunk!

Ösvény jelzése: 
sárga sáv

Baradla ösvény: 
kb. 7,5 km

Km

Bejáráshoz 
szükséges idő: 

kb. 3-3,5 óra

Nehézségi fok: 
közepes (enyhe 

szintemelkedés)


