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Bevezetés, célkitűzés 

• „A Globális Geopark olyan egységes terület, amely  
   nemzetközi szinten jelentős geológiai örökséggel  
   rendelkezik. […]”(unesco.org) 
• A Globális Geopark hálózatnak 2012-ben 90  
   tagot számlált 26 országból.  Közöttük két magyar  
   érdekeltség található: a Novohrad-Nógrád Geopark  
   (NNG), illetve a Bakony-Balaton Geopark. 

• A Novohrad-Nógrád Geoparkot 2010-ben hozták létre mint az első 
határon átnyúló geoparkot. Területe: 1587 km2. 

• Szakdolgozatom célja ezen változatos terület bemutatása - kitérve a 
köpeny eredetű kőzetzárványokra is. 

(osmaradvanyok.hu) 



A NNG kulturális értékei 

• Hollókő 

• Várak 

• Szakrális helyek 

(nngeopark.eu) 



A NNG élővilága 

(kisalfoldihomokpuszta.blog.hu) (florajaras.blogspot.com) (wikipedia.org) (enfo.agt.bme.hu) (termeszetbolond.hu) (wikipedia.org) 



A NNG földtani értékei 

• Az ipolytarnóci 
lábnyomok 

• A Páris-patak 
szurdokvölgye 

• és fatörzsbarlangjai 

• A kazári eróziós 
felszín 

• A béri Nagy-hegy 

(nngeopark.eu) 



A NNG földtani értékei - a bazaltok 

• Somoskő 

• Medves 

• Ajnácskő 

(nngeopark.eu) 



Kőzetzárványok 

• „Type-I”-sorozat 

• „Type-II”-sorozat  

   (kumulátumok) 

(saját felvétel) (Patkó és Aradi 2013 nyomán) 



Összefoglalás 

• A bemutatott terület bővelkedik geológiai különlegességekben. 

• Emellett az élővilág és a kulturális örökség is jelentős. 

• Ezek alapján a terület kiérdemelte a Geopark címet, ami hozzájárul 
ismertségének és népszerűségének növekedéséhez.  

• A területen található alkáli bazaltok köpeny eredetű kőzetzárványokat 
is a felszínre szállítottak, amelyek bár kevésbé látványosak, 
tudományos jelentőségük óriási. 

• Szakdolgozatomban bemutattam ezek szöveti és főelemgeokémiai 
jellemzőit. 



Köszönöm a figyelmet! 
 

 

Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki segített 
szakdolgozatom elkészítésében, elsősorban témavezetőmnek, Szabó 
Csabának és konzulensemnek, Patkó Leventének, akik útmutatása 
nélkül szakdolgozatom nem jöhetett volna létre ebben a formájában. 
Köszönettel tartozom Völgyesi Péternek és Mácsai Cecíliának hasznos 
tanácsaikért, továbbá az LRG minden tagjának a munkám során 
biztosított kellemes légkörért. 



A Nógrád-Gömör 
Vulkáni Terület 

 

(Fekete 2009 nyomán) 


