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Environmentálny fond

Besztercebányai Geopark
A Besztercebányai Geopark kiépítése 2006-ban kezdődött el.
Megalakulásának előfeltétele a Besztercebányán és környékén található
geológiai és bányászati helyszínek, ökológiai jelenségek és történelmi
műemlékek megléte és kihasználása volt. Az ércbányászat a múltban
a terület napi életét befolyásoló legfőbb tényező volt. Elsősorban az
Úrvölgy (Špania Dolina), Óhegy (Staré Hory) és Libetbánya (Ľubietová)
környéki rézbányászat volt világhírű. Ezen érckészletek kitermelését
követően számos bányászati emlék maradt fenn, elsősorban az aknák
és kohók épületei, kerepelők, tárnabejáratok, de nagy jelentőséggel bír
az átgondolt, mintegy 40 km hosszú vízvezetékrendszer is. A geopark
2016 óta a Szlovák Köztársaság Geopark Hálózatába tartozó nemzeti
geopark.
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polgári építészetét sem. A geopark területén 16 tanösvény és 30 turisztikai
ösvény van kialakítva.
(Priechod), Récske (Riečka), Szebedénybecsó (Sebedín-Bečov), Telep (Selce),
Zólyomlipcse (Slovenská Ľupča), Óhegy (Staré Hory), Sebő (Strelníky), Úrvölgy
(Špania Dolina), Tajó (Tajov), Török (Turecká) és Farkaspetőfalva (Vlkanová)
községek], a Garamszentkereszti (Žiar nad Hronom) járást [Körmöcbánya
(Kremnica) város] és a Breznóbányai (Brezno) járást [Garamnémetfalva
(Nemecká) és Rásztó (Ráztoka) községek] foglalja magában.

A geopark egy olyan látványosság, amely a gyökereinkhez vezeti
vissza az embereket, egyúttal megóvja az értékeket a jövő számára,
miközben nemcsak egy termék, de egy rendkívüli értékeket magában
foglaló terület is. Kiépítése és működtetése a regionális és helyi
önkormányzatok, szakintézmények és a magánszektor képviselőinek aktív
együttműködésével valósul meg.

A geopark területe három geobányászati jellegű kategóriára tagolódik:

A Besztercebányai Geomontán Park polgári társulás (Banskobystrický
geomontánny park, o. z.) jelenlegi vezetése egyesíti a közös érdekeltségű
szervezeteket, kutatásokat végez, oktat
és tájékoztatást
nyújt,
Besztercebányán és környezetében segíti az ökológiai- és geoturizmus
infrastruktúrájának kiépítését, a geobányászati elemek, létesítmények és
helyszínek védelmét.

1. kategória: óhegy-úrvölgyi, pónik-libetbányai
geobányászati terület (a geopark központi területe),

és

körmöci

2. kategória: Besztercebánya és Körmöcbánya városok (idegenforgalmi
központok),

A Körmöci-hegység (Kremnické vrchy) panorámaképe
A geopark területe 886 km2, és a Besztercebányai (Banská Bystrica)
járást [Besztercebánya város valamint
Erdőbádony (Badín), Balázs
(Baláže), Borosznó (Brusno), Cserény (Čerín), Alsómicsinye (Dolná Mičiná),
Alsóhermánd (Dolný Harmanec), Dóval (Donovaly), Dubravica (Dúbravica),
Hermánd (Harmanec), Hédel (Hiadeľ), Felsőmicsinye (Horná Mičiná),
Felső Peresény (Horné Pršany), Horhát (Hrochoť), Garamszeg (Hronsek),
Kordéháza (Kordíky), Királyka (Králiky), Göncölfalva (Kynceľová), Lucatő
(Lučatín), Libetbánya (Ľubietová), Malakóperesény (Malachov), Mezőköz
(Medzibrod), Martalja (Motyčky), Mosód (Moštenica), Zólyommócsa
(Môlča), Zólyomnémeti (Nemce), Oróc (Oravce), Padkóc (Podkonice),
Bukóc (Pohronský Bukovec), Pónik (Poniky), Póráz (Povrazník), Perhát

Kapcsolat
www.geopark.sk | www.geoparkbb.sk
Banskobystrický
geomontánny park
Námestie SNP 13
976 13 Slovenská Ľupča
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Podlipai meddőhányók
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3. kategória: borosznó-bukóci és erdőbádony-tajói geobányászati
terület (a geopark érdekterülete),
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Hermándi (Harmanec) vízesés

Zólyomnémeti (Nemce) panorámaképe
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Alsó Johan tárna

+421 905 258 945
bbgmp@azet.sk
bbgmp@geoparkbb.sk
48.767256, 19.274990

Óhegyi (Staré Hory) bányaösvény

A geopark területén összesen 292 helyszín található: geológiai (46), geológiai
és bányászati (53), geológiai és természeti (40), bányászati (36), bányászatitörténelmi (1), kulturális-történelmi (80), természeti (29) és régészeti (7).
Területére benyúlik a Nagy-Fátra Nemzeti Park, az Alacsony-Tátra Nemzeti
Park és a Polyána (Poľana) Tájvédelmi Körzet. Besztercebánya környéke
néprajzi szempontból is rendkívül érdekes – megtalálható itt a népi építészet
számos fennmaradt épülete, nem feledve Besztercebánya és Körmöcbánya

+421 905 234 256
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Zöld völgy

